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Úspěšný start do nové životní etapy všem absolventům základn školy
přeje Městský úřad Kaznějov

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letos si s námi počasí nějak zahrává. Jaro v podstatě nebylo a
celé propršelo. Až začátkem prázdnin začaly slunečné dny.
Letos poprvé před koncem školního roku proběhlo v divadle na
městském úřadě vyhodnocení a odměnění žáků, kteří úspěšně
reprezentovali naši základní školu ve sportovních a
vědomostních soutěžích. Vyhodnocení se samozřejmě zúčastnili
i jejich učitelé a rodiče. Již tradičně pak bylo poslední školní
den slavnostně předáno závěrečné vysvědčení žákům deváté
třídy za účasti třídní učitelky a ředitelky školy v obřadní síni na
městském úřadě. Slavnostní akce se zúčastnili i někteří rodiče. Nastal čas prázdnin a dovolených.
Na konci června (26.6.) zasedalo zastupitelstvo města. Hlavním bodem mimo jiné bylo i schválení upraveného rozpočtu
města. V prvním pololetí letošního roku jsme hospodařili s určitým přebytkem a proto jsme mohli navýšit finanční
prostředky základní škole o 700,0 tis. Kč na opravu střechy a výměnu oken, mateřské školce u továrny o 300,0 tis. Kč na
izolaci proti vlhkosti, dalších 300,0 tis. bylo přidáno na opravu místních komunikací a rovněž byly vyčleněny prostředky
na zpracování projektu chodníku, který by měl být nad závorami po levé straně hlavní komunikace I/27 směrem na Plasy
až k nemovitosti p. Dolejše.
A co se v současné době v Kaznějově děje?
•

pokračují práce na náměstí; provádějící firma se zavázala, že práce budou hotovy koncem srpna

•

na financování této akce se podílí i firma Best, a.s., které bych tímto rád veřejně poděkoval

•

byla zahájena výměna střešní krytiny na jednom z objektů v hospodářském dvoře

•

proběhlo výběrové řízení na zametací stroj; dotační prostředky máme přislíbeny ze Státního fondu životního
prostředí

•

požádali jsme Plzeňský kraj o dotaci na realizaci kamerového systému; v případě kladného vyřízení by jeho
instalace proběhla do konce letošního roku; po dohodě s policií ČR bude jedna kamera na náměstí a bude snímat
celý jeho prostor a přilehlou část komunikace I/27, druhá kamera bude umístěna na bytovém domě v ulici Školní
a bude monitorovat tuto ulici a prostor před základní školou, třetí kamera pak bude střežit okolí budovy
městského úřadu.

•

od 11.7. do 15.9. bude částečně uzavřena komunikace I/27 nad závorami k benzinové pumpě;
důvodem je celková oprava této části komunikace (oprava je v režii ŘSD a Plzeňského kraje); město využije tuto
uzavírku k vybudování místa pro přecházení I/27 a k částečné opravě ulice Úzká.

Pokusil jsme se co nejstručněji shrnout kaznějovské aktuality a na závěr bych Vám rád, vážení spoluobčané, popřál
příjemné prožití dovolených, hodně slunných dní a příště nashledanou.
Ing. Petr Sýkora

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. nabízí podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením od narození do 7 let. Služby jsou poskytovány zdarma. Bližší
informace na www.ranapece.eu nebo tel. 377420035
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Informační servis
Město Kaznějov pronajalo uvolněnou zubní ordinaci v
lékařském domě po MUDr. Žáčkové. O pronájem požádali
dva zájemci MUDr. Petr Janouš a MUDr. Radim Němec.
Město vyhovělo žádosti MUDr. Petra Janouše a uzavřelo s
ním nájemní smlouvu.
O pronájem nebytových prostor v č.p. 39 / v hospodářském
dvoře /, požádala paní Andrea Houbová. Nájemní smlouva
byla uzavřena a záměr otevřít zde prodejnu zahradnických
potřeb a květin je již zrealizován a prodejna je otevřena.
Firma KONOSPAN CZ, s.r.o. požádala krajský úřad o
souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a
zpracování dřevních odpadů na adrese K Cementárně 563,
Kaznějov. Město Kaznějov se vyjádřilo ke správnímu řízení
po seznámení s podklady k žádosti na odboru životního
prostření krajského úřadu a zaslalo vyjádření krajskému
úřadu v tomto znění : prašnost a hlučnost nesmí překračovat
povolené hygienické limity a doprava bude organizována
tak, aby necdocházelo k poškozování místní komunikace K
Cementárně.
Rada města rozhodla o uzavření nájemních smluv na
pozemky v majetku města užívané k zemědělským účelům.
Nájemní smlouvy byly uzavřeny s p. Ivetou Růžkovou, p.
Jiřím Bártou a Zemědělským družstvem Dobříč.
Firma Diadéma Internet s.r.o. požádala o souhlas s
umístěním svého zařízení pro přenos dat po optických,
metalických a radiových linkách. Zařízení bude umístěno
na zdi budovy a půdě Měú.
Zřízení bude umístěno v souvislosti s využíváním
hlasových a datových služeb na základě nabídky, která
obsahuje vysokorychlostní připojení k internetu, VIP
podporu, prioritní servis a dohled připojení , podporu

hlasových služeb. Využitím této nabídky dojde k úspoře
nákladů za pevné linky a bude zajištěna kvalitní internetová
linka. Rada města s nabídkou souhlasí.
Město Kaznějov uzavřelo smlouvu o dílo s firmou
GEOING Plzeň, spol. s.r.o. na zpracování pasportu
místních komunikací města a dopravního značení v systému
Misys. Celková hodnota díla je 81 7O5,- Kč . Finanční
prostředky na úhradu smlouvy jsou zahrnuty ve schváleném
rozpočtu města.
Výběrové řízení malého rozsahu na vybudování místa pro
přecházení ulice Plaská vyhrála firma BECKER
BOHEMIA, a.s, která předložila z 6ti uchazečů nejlepší
cenovou nabídku, která činí 587 832,- Kč. V souvislosti s
tím bude potřeba opravit ulici Úzkou.
Opravu střechy v č.p. 39 / hospodářský dvůr / provádí firma
Střecha komplet z Horní Břízy na základě poptávkového
řízení.
Mateřská škola sídliště požádala o výjimku z počtu dětí ve
třídách mateřské školy z 24 na 27 dětí a mateřská škola
továrna z počtu 24 dětí na 25 dětí na jednu třídu.
Na základě schváleného rozpočtu byla provedena
digitalizace kina a instalován nový zesilovač zvuku.
V závěru školního roku proběhl v prostorách kina
závěrečný veřejný koncert základní umělecké školy a jejího
orchestru. Zaplněný sál odměňoval žáky za hudební
výkony velkým potleskem. Na závěr vystoupil orchestr
ZUŠ . Diváci v hledišti se zatajeným dechem poslouchali
skladby světových autorů. Orchestr musel několik skladeb
pro velký potlesk přidat. Za nevšední hudební zážitek
děkujeme učitelům i žákům ZUŠ.
Alena Špačková, místostarostka
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ze školství
Výchovně-vzdělávací zájezd Londýn a jižní Anglie
Ve dnech 22. – 27.4.2013 naše škola pořádala jako každoročně výchovně-vzdělávací zájezd do Velké Británie.
Spolu se žáky od 5. do 9.třídy z naší školy se tohoto zájezdu zúčastnili i žáci ze ZŠ Dolní Bělá a ze ZŠ Plasy. Všichni žáci
jsou ubytováni v anglických rodinách, kde využijí své znalosti z výuky angličtiny ve škole. Komunikace a poznávání reálií
této země je pro výuku důležitým aspektem.
Navštívená místa :
London – Greenwich, Tower Bridge, the Tower of London, London Eye,
Trafalgar Square, Westminster Abbey
Wimbledon Lawn Tennis Museum
Portsmouth, Spinnaker Tower (vyhlídková věž), HMS Victory (loď
admirála Nelsona)
Portchester, Chichester
Salisbury – Velká listina svobod
Stonehenge – nejslavnější pravěký megalitický monument
Winchester – kulatý stůl krále Artuše
zpracovala: Mgr. Radka Lavičková

Workshop Terénní práce se sledováním počasí
se koná na naší škole jednou za měsíc, většinou v pátek a trvá 3 hodiny, v
případě časově náročnějších aktivit 4 hodiny.
Cílem je podpora rozvoje technické výchovy v oblasti přírodovědy,
chemie, fyziky, zeměpisu, naučit se pracovat s různými měřicími přístroji a
přenést naměřená data do počítače, výsledky zpracovat do tabulek nebo grafů a
získané údaje vyhodnotit (podpora elektronicky zaměřených oborů).
Výzkum probíhá v Kaznějově a okolí. Sledují se terénní – geologické,
fyzikální, chemické a biologické jevy a změny v krajině. Terénní výzkumy se
tématicky liší, pokaždé se sleduje počasí. Žáci v terénu pracují s měřícími sondami
od firmy PASCO: senzor počasí s anemometrem (na snímku), dataloger (slouží pro
přenos dat do počítače), senzor Obecná věda, senzor na měření vzdálenosti a hluku.
Dále pracují s GPS, kompasem.
Na první schůzce byli žáci seznámeni s funkcemi jednotlivých přístrojů a se
způsobem přenosu a ukládání dat do počítače.
Terénní výzkum doposud proběhl v okolí kaznějovského potoka, rybníka
Vátinka, na koupališti a v okolním lese. Při třetí schůzce 24.4.2013 žáci prováděli
terénní práce v okolí rybníka Vátinka, kde opět pracovali s měřicími sondami a zde
již sami řídili práci programem v počítači a aniž by si toho byli vědomi, projevuje
se spolupráce mezi jednotlivci.
Hodně aktivit kroužku se týká pozorování změn v přírodě vlivem lidské
činnosti a naopak, jak příroda ovlivňuje lidskou činnost. Většina aktivit kroužku je a bude realizována s důrazem na
environmentalistiku, regionální souvislosti a mezipředmětové vazby.
Pro práci kroužku byla na zahradě školy umístěna meteostanice Vantage Vue. Naměřená data se budou automaticky
ukládat a při práci v kroužku se budou vyhodnocovat.
Zpracovali: Mgr. Naděžda Pluhařová, Mgr.Vladimír Mudra

Matematika
Od 1. února 2013 jsou na Základní škole v Kaznějově realizovány matematické
kroužky a zajímavé hry ve výuce matematiky, na které se paní učitelky připravovaly již od
srpna 2012. Všechna vytvořená témata, která vyučující vytvořili s hlavním cílem – tvořivěji a
zábavněji přiblížit dětem matematiku, jsou již postupně zařazována do výuky i do kroužků
matematiky a jejich realizace je úspěšná.Matematické kroužky pro žáky 1. až 5. ročníků se
nazývají „ Hravá matematika“ a kroužky na 2. stupni pro žáky 6. až 9. ročníků se jmenují
„ Zábavná matematika“. Kroužky jsou vhodné pro všechny žáky - matematicky méně i více nadané.
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Hravou matematiku od února 2013 navštěvuje 26 žáků a Zábavnou matematiku 54 žáků.
Během každého kroužku probíhá nejdříve opakování a procvičování učiva zajímavou formou a ve 2. části hodiny žáci
využívají zakoupené logické hry, pomůcky, stavebnice (např. papírové bankovky a mince, pěnové kostky, školní hodiny,
dřevěná domina, kolíčková počítadla, krychličkové stovkové počítadlo, matematický kufřík s hracími kostkami, dřevěné
krychle, stavebnice Lego, Merkur, cihličkové stavebnice Teifoc, různé hlavolamy, prostorové a logické skládačky
Thinkfun, dětské notebooky, letecké a námořní bitvy…)
V hodinách jsou využívány i pomůcky od pana profesora Hejného, uznávaného matematika. Např. ikony dědy Lesoně,
geodesky, krokovací pás, aj.
Na 2. stupni využívají žáci hry, které byly zatím nakoupeny za 25 000 Kč. Na výběr mají hry: Pentago, Safari, Autoblok,
Doblle, IQ FIT, IQ TWIST, IQ Puzzle.
Žáci zjišťují, že i matematika může být zábavná!
Zpracovaly : Mgr. Zdeňka Havlenová, Mgr. Dana Jeníčková, Mgr. Edita Beranová
Aktivity zájmových kroužků grantového projektu „Duhová škola“jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
V rámci tohoto projektu se uskutečnily v květnu a v červnu následující exkurze:
2. 5. 2013 – 5. třídy - exkurze do Prahy do NTM a do Planetária
9. 5. 2013 – 6. třída - exkurze na Chebsko, Muzeum města Cheb, (výstava sběratele J. Mládka stavebnice Merkur), SOOS,
Motýlí farma Žirovice
15. 5. 2013 – 8. třídy – Science centrum Techmánia, technické památky Plzně
12. 6. 2013 – 9. třída – Science centrum Techmánia, technické památky Plzně
25. 6. 2013 – 3. třídy – svíčkárna Šestajovice – kreativní činnosti, Koněpruské jeskyně
Ve školním roce 2012/2013 se v rámci udržitelnosti Grantového Projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ –
INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ v oblasti EVVO uskutečnilo několik vycházek, exkurzí a pobytových zážitkových
kurzů:
Žáci 1. až 4. ročníků a žáci VI. ročníků a VII. A během dubna až června 2013 uskutečnili vycházky na louku nebo do lesa
v okolí Kaznějova.
Žáci VIII. ročníků a VII. B 22. 4.2012 absolvovali zeměpisně - přírodovědnou exkurzi „Zajímavosti severního Plzeňska“
s návštěvou výstavy trofejí Okresního mysliveckého svazu v Manětíně.
Žáci V. ročníků 19. -20. 9. 2012 absolvovali dvoudenní pobytový zážitkový kurz v Plasích v prostorách střediska Máj.
IX. třída 12. 9. - 14. 9. 2012 se zúčastnila třídenního pobytového zážitkového kurzu na Šumavě, na Špičáku.
Žáci VIII. ročníku, v budoucím roce žáci IX. ročníků, se již 17. 6. a 18 .6. 2013 zúčastnili dvoudenního pobytového
zážitkového kurzu na Šumavě na Špičáku.

Den se spisovatelkou
Na jaře letošního roku požádala jedna z organizátorů Noci
kostelů v Kaznějově, paní Marie Palmová, naši MŠ,
abychom připravili malé vystoupení pro tento večer - ke
kapličce. Zmínila se, že zamýšlí následnou cestu do kostela
v Oboře motivovat jako „cestu za kostelní myší“.
Jelikož důvěrně znám jednu úžasnou knížku pro děti i
dospělé O myšce Bláže, která při cestě do světa navštíví
mimo jiné i kostel, zrodil se v mé hlavě báječný,(jak se
později ukázalo) nápad. Společně s kolegyněmi jsme
naplánovaly v rámci výchovně vzdělávací práce celý „myší“
projekt. Celých 14 dnů před blížící se “NOCÍ“ 26. 5. 2013
jsme měli myši na pořadu dne. Četli jsme o nich (ze
zmiňované knihy autorky Jarmily Léblové), hráli divadlo
předcházející nácviku písně o myšce a kocourovi, kreslili,
vyprávěli, dokonce vymýšleli další možná pokračování
příběhu a k tomu vyráběli papírové myši a květiny
k výzdobě kapličky a divadla Šutru.
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Při tom všem jsme se chystali přivítat v naší mateřské škole
vzácnou návštěvu. Napadlo nás totiž, požádat spisovatelku,
která myš Blážu vymyslela a napsala knihu, aby se mezi nás
přijela podívat.
A představte si - ona k nám z Ústí nad Labem skutečně
přijela! Prožila s námi ve školce celý den. Dopoledne
s dětmi kreslila a povídala, uspořádala pro ně besedu o tom,
jak se píše kniha a odpovídala zvídavým dětem na docela
zajímavé otázky. Děti pro ni na oplátku pak uspořádaly malý
koncert s doprovodem piána a Orffových nástrojů. Paní
Léblová, zatímco byly děti na zahradě, nakreslila všem na
památku obrázek myšky. Každý byl úplně jiný, originální a
vtipný-museli byste to vidět.
V podvečer se vystupující u kapličky sešli v plném
přesto, že těsně před vypuknutím akce začalo silně
Paní spisovatelka dorazila též a držela nad námi
s ostatními diváky trpělivě deštník. A tak naše
vystoupení mělo netradiční podání v kapkách
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Předvedli jsme básničkovou kytičku a dvě písničky pro Největší vytrvalci pokračovali pěšky nebo motorizovaně do
myšku.(Jednu v moderní podobě).
Obory, kde na ně v kostele čekal zajímavý úkol v podobě
hledání schovaných myších loutek.
Poté jsme pokračovali do Šutru (prostoru kaznějovského
ochotnického divadla), kde jsme shlédli krásné pěvecké Takovou netradiční akci dá sice práci vymyslet, domluvit a
vystoupení kaznějovských školáků a pokochali se výstavou připravit, ale prožitek dětí a společně smysluplně strávený
nádherných výtvarných prací, ke kterým jsme též přispěli.
čas i s rodiči, určitě stojí za to. Vždyť - nestává se věru
každý den, aby se člověk potkal se spisovatelem!
Kdo nespěchal a měl zájem, poslechl si autorské čtení paní
Léblové - zvědavost nahlédnout do knížky projevili i někteří S poděkováním
paní
Jarmile
Léblové
rodiče. Byla to milá chvíle.
učitelka MŠ u továrny Šárka Epikaridisová

Policie varuje -pozor na podvodníky!
Policisté z Územního odbor Plzeň-venkov opět upozorňují občany a především seniory, aby dbali zvýšené opatrnosti
a obezřetnosti a vždy zvážili komu otevírají dveře a koho si pozvou do svého bydliště. Nezvané, neznámé návštěvy
jsou vždy podezřelé a nevěstí to nic dobrého. V současné době veškeré přeplatky firmy zasílají přes účet nebo
složenkou a jejich zaměstnanci nechodí osobně. Pokud se jedná o odečet plynu, elektřiny, či vody, vždy určitá
společnost dopředu nájemníky upozorňuje a jejich zaměstnanci vlastní služební průkazy a je vždy možnost ze
svého telefonu si tuto danou situaci týkající se pohybu zaměstnanců určitých firem v místě vašeho obydlí, ověřit u
jejich společnosti. Z těchto důvodů je dobré mít zapsaná čísla telefonu nejen na policii, rychlou záchrannou službu,
hasičský záchranný sbor, městskou policii ale i na firmy, které se v průběhu roku mohou v místě vašeho bydliště
vyskytnout. Jedná se například o zástupce vodáren, plynáren nebo elektráren.Vyskytují se ale i případy
podvodníků, kteří zazvoní u vašich dveří a snaží se do vašeho bytu vniknout pod nějakou záminkou, ať už se jedná
o nevolnost, žízeň a nebo, že vám přináší nějaké důležité zprávy o vaší rodině. Další skupinu tvoří podomní
prodejci, kteří vám zaručují stoprocentní kvalitu zboží, což se ve většině případů nezakládá na pravdě a jejich
jedinou záminkou je vetřít se do vaší přízně a obydlí a v nestřeženém okamžiku odcizit finance a cennosti. Těmto
podvodníkům jde o jediné. A to dostat se k vašim penězům. Převážně se podvodníci zaměřují na krádeže u seniorů,
kteří jsou opuštěni a vděčni za každé vlídné slovo a popovídání a tímto se pro podvodníky stávají snazší
kořistí. Podvodníci i podvodnice bývají velmi pěkně oděni a mají příjemné vystupování, čímž se snaží svou oběť
oklamat. Nepouštějte si tyto nebezpečné návštěvy do svých domovů a chraňte si tak svůj majetek. Předejdete tak
zbytečným nepříjemnostem oloupení.
Policisté z Územního odboru Plzeň-venkov prošetřují za poslední dva týdny tři takové případy okradení seniorů.
Poslední takový případ se stal včera 9. července 2013 v Kozojedech. Okolo desáté hodiny dopolední přišli na
pozemek šestaosmdesátileté ženy muž se ženou. Seniorce řekli, že jdou zkontrolovat elektroměr. Muž nakonec staré
paní řekl, že jí nese přeplatek za elektřinu ve výši jednoho tisíc korun a že potřebuje rozměnit bankovku
v nominální hodnotě pěti tisíc korun. Seniorka tedy odešla do obytné části domu, čehož využil povedený pár a vnikl
za ženou do domu. Seniorka z peněženky vyndala čtyři tisíce, které předala muži a ten následně odešel do chodby.
Podvodnice však zůstala se starou paní a chtěla po ní také rozměnit pětitisícovou bankovku. Tentokrát seniorce
vracela přeplatek za vodu. Ta tentokrát z peněženky vyndala tři tisíce a pro zbytek odešla do obývacího pokoje. Po
návratu podvodnice penzistku zabavila podepsáním fiktivní smlouvy a muž této situace využil. V nestřeženém
okamžiku vešel do obývacího pokoje, odkud z baru odcizil peněženku s finanční hotovostí ve výši 58 tisíc korun.
Následně pár podvodníků odešel. U takovýchto případů se částky pohybují okolo desítek i statisíc korun, neboť se
jedná o celoživotní úspory seniorů. Aktuální případ seniorky policisté kvalifikovali jako přečin krádež, za který
pachatelům po dopadení hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Po pachatelích policisté intenzivně pátrají.

nprap.Ivana Telekešová, DIS.
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Dětský den 2013 v Kaznějově na téma: "Čím chci být?"

Nadšení dobrovolníci pod záštitou tělovýchovné organizace Pohyb Kaznějov (odbor ČASPV) uspořádali
oslavu dětského dne. Akce se konala v sobotu 8. června 2013 již tradičně na koupališti v Kaznějově. Toto místo
uprostřed přírody je jako stvořené pro dětskou zábavu, hry a sport. Počasí se tento rok opravdu vydařilo.
Dlouho všichni čekali na sluníčko. A právě tato sobota byla první, kdy stálo za to vyrazit do přírody. Není divu!
Na letošní dětský den přišlo nevídané množství rodičů s dětmi. Dětského dne se zúčastnilo rekordních 177
dětí. A jak to probíhalo?
Jak už napovídá samotné téma, děti si nejprve na příjemné procházce
lesem mohly vyzkoušet různá povolání. Na začátku připravené stezky dostal
každý malý účastník diplom s vyznačenou cestou a jednotlivými stanovišti.
Postupně vždy za splněný úkol na každém stanovišti obdržel samolepku
s obrázkem daného povolání. Nejprve se děti zastavily v květinářství U dvou
růžiček. Poznávání a sbírání kytiček pro ně nebyl žádný problém. Druhou
zastávkou byla ordinace doktora Bolíto, kde se přikládaly dlahy ke
zlomeninám, a trénovala kapacita plic pro poskytnutí první pomoci. Poté děti
navštívily autoopravnu s názvem "Rychle a zběsile", což napovídá o tom, že
děti opravdu rychle šroubovaly a zběsile nafukovaly pumpičkou prázdné
"pneumatiky". Po překročení několika bludných kořenů se dostaly ke
kosmonautům, kde si na trampolínách nacvičovaly stav beztíže. U popelářů si
vyzkoušely průjezd těžkým terénem s popelnicí a nebylo to lehké. Jediným
pohádkovým zastavením bylo stanoviště s názvem „Práce všeho druhu“, kde
mravenec Ferda s beruškou zaměstnali děti opravdu nevšedně. A co bylo dál? Následovalo stanoviště u
kuchařek. Ti malí přebírali luštěniny a starší poznávali koření podle vůně. Za několika stromy čekali policisté,
kteří měli na děti připravená opravdová pouta, jako pro zločince. Těžším terénem, klikatou cestičkou přes
železnici a hustými křovinami se děti dostaly k paní učitelce, která měla ráda malování, písničky a básničky.
Desátým stanovištěm byli hasiči, ale ne jen tak obyčejní, ti naši – kaznějovští. Stříkali s dětmi na plechovky a
zachraňovali plyšáky. Ta poslední zastávka
byla u paní pošťačky, která dětem
rozdávala odměny za splnění všech úkolů.
V okolí koupaliště na děti čekalo
spoustu dalších příležitostí. Všude bylo
možné narazit na námořníky, kteří dětem
pomáhali s tvořením. Kdo byl alespoň
trošku kreativní, mohl si vyrobit „pana
Trávníčka“,
takovou
hlavičku
z pilin
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v punčoše se semínky trávy, ze kterých vyrostou vlásky. Dalším výrobkem byl papírový motýlek s lízátkem, kde
se vyřádily opravdu všechny věkové kategorie návštěvníků. Navlékání korálků, malování na obličej a tetování
barvičkami děti opět uvítaly s obrovským nadšením. Nechybělo ani občerstvení. Námořníci krájeli ohromné
pizzy „metrovky“ a každý malý návštěvník mohl alespoň trošku ochutnat.
To vše bylo připraveno díky lidem, kteří chtějí něco udělat pro děti, pro radost, pro zážitek… Děkujeme
všem, kteří se podíleli na organizaci. Děkujeme námořníkům, květinářkám, zdravotníkům, opravářům,
kosmonautům, popelářům, Ferdovi a berušce, kuchařkám, policistkám, učitelkám, hasičům a paní pošťačce.
Děkujeme manželům Motysovým za příjemné zázemí, které nám opět poskytli na koupališti a zástupcům
Městského úřadu v Kaznějově za vstřícnost, finanční podporu a propagaci akce. Děkujeme místním
dobrovolným hasičům za aktivní účast. Děkujeme sponzorům, bez kterých bychom děti nemohli potěšit
sladkostmi a odměnami.
Největší díky patří rodičům a dětem za účast. Doufáme, že se Vám oslava dětského dne líbila a těšíme se
na Vás všechny zase příští rok. Jaké bude téma? Nechte se překvapit!

Organizátoři: Jindřiška Adámková, Michaela Mudrová, Lenka Novotňáková a Pavla Divišová

Sponzoři akce byli: BEST a.s., OZP, Pizza-doma Café Restaurant, LB Minerals, MěÚ Kaznějov, AUTO
HELUS s.r.o., Bonaparte-Martin Trik, Ovoce a zelenina-Růžková, Auto-Liška, CEMOS-Matějček, Textil u
Kliků, Jednota Plasy, Pizzeria La Roccia, Hobby Kohout, Česká pošta, NGUYEN THI LANH, DOIPEX –
Dolejš.

V pátek 26.7. od 18. hodin se koná na koupališti „posezení při kytaře“. Přijďte strávit příjemný
letní večer s hezkou písničkou. Akce se koná i za nepříznivého počasí , občerstvení zajištěno.
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zájmová činnost
Český zahrádkářský svaz, ZO Kaznějov
Zahrádkáři Kaznějov, uspořádali 18.5. Jarní zájezd. Opět jsme vyjížděli za silného deště. Cílem zájezdu byla
Hluboká a Lovecký zámeček Ohrada a přilehlá zoologická zahrada.Zámek leží na návrší nad Vltavou ve městě Hluboká.
Byl přestavěn ve stylu anglické tudorovské gotiky. Po příjezdu na Hlubokou začínalo svítit sluníčko a tak to vydrželo celý
den. Část zájezdu zvolila cestu na zámek pěšky a část se svezla vláčkem. Protože jsme již vyjížděli v 5.30 byli jsme na
zámku brzo a tak jsme si mohli užít nádheru zámku nerušeně. Bylo nám nabídnuto zlevněné vstupné do Alšovi Jihočeské
galerie a tak nás to většina využila. Po prohlídce zámku a zámeckého parku a zahrad jsme odjeli do restaurace ZOO
Ohrada na oběd. Dále následovala individuální prohlídka Loveckého zámku, kde je zřízeno lesnické a lovecké muzeum,
které patří mezi naše nejstarší muzea, vzniklo již v roce 1842. Následovala prohlídka zoologické zahrady, která byla
otevřena již v roce 1939.
Zájezd se líbil a autobus s 50 místy, byl opět plně obsazen. Podzimní zájezd se m o ž n á uskuteční 21.9.13. Určitě
budou vyvěšeny plakáty, kde bude uveden den a čas vybírání Kč za zájezd.
Hana Chaloupková

Kynologický klub Kaznějov
Dne 23.6.2013 byly uskutečněny neoficiální závody agility na cvičišti Kynologického klubu Kaznějov. Sraz
závodníků byl již v osm hodin, přijeli závodníci z Berouna, Klatov, Rokycan, Kynžvartu nad Ohří a Plzně. My, místní,
jsme měli sraz již v 6.30, abychom byli co nejlépe připraveni. Než závodníci dojeli, bylo již vše výborně nachystané.
Velké poděkování patří Mgr. M. Maškové jako hlavní organizátorce těchto závodů, dále panu Lédlovi za posekání
hřiště, stejně jako pomocníkům za vzorné starání se o parkur, členům z Klubu poslušnosti, kteří stavěli stany a ostatní
zázemí a vydrželi s námi až do skončení závodů, dále paní Cselenyiové a p. Dolejšovi za sponzorské dárky a v neposlední
řadě i maminkám našich mladších členů a členkám za upečení sladkých a slaných dobrot do bufetu a starání se o
návštěvníky.
Nejhezčí pro nás jako organizátory, ale bylo vyjádření spokojenosti mnoha závodníků, jak se jim a jejich miláčkům
na závodech líbilo. Pro náš tým bylo také výborné ocenění našeho cvičebního úsilí tím, že jsme se i dobře umístili v
kategorii začátečníků: S. Cselenyiová + Clea 1. a 4.místo, M.Kreis + Jackie 2. a 3. místo, H.Chaloupková + Filip 2. a 1.
místo a D. Ortcikr a Meginka získali diplom za odvahu.
Jsme rádi, že se náš první ročník neoficiálních závodů agility vydařil a že jsme vzorně reprezentovali naše město. Již
teď se těšíme na druhý ročník závodů agility na jaře 2014.
Za kynologický klub Hana Chaloupková

Pohyb Kaznějov završil další úspěšný školní rok
V letošním školním roce 2012/2013 se našim sportovcům obzvláště dařilo. Soutěže jsme odstartovali přehazovanou
v listopadu 2012 a zakončili republikovým finále soutěže zdatnosti v přírodě Medvědí stezkou v červnu 2013. O tom, že
naši cvičenci reprezentují své město velmi důkladně, si můžete přečíst v následujícím výčtu.
Přehazovaná Okresní kolo soutěže žákyň v přehazované se uskutečnilo 10. listopadu 2012 ve Zruči. V napínavém
souboji se družstvu našich děvčat (Bulínová, Folková, Galjaničová, Hrdličková, Hrebenárová, Šafrová, Tremlová,
Věnečková a Zahradníková) podařilo vybojovat 2. místo, čímž si zajistily postup do krajské soutěže, která se konala o
týden později na stejném místě. Obhajoba 2. místa z okresu už se v důsledku těsného výsledku nepovedla, přesto děvčata
skončila na stupních vítězů a zaslouženě si odnášela bronzové medaile.
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Plavání Další medailové úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a už následující sobotu, 25. listopadu 2012, jsme
se mohli radovat ze zlaté medaile Natálie Paškové a stříbrných medailí Sáry Galjaničové a Michaely Šmidové z okresní
soutěže v plavání. Další 2 závodnice sice na medaile nedosáhly, i přesto nás výborně reprezentovaly.
Vybíjená Největšího úspěchu v kolektivních sportech dosáhlo naše smíšené družstvo (Drahotová, Churavý,
Kafrdová, Kotas, Leschová, Menclová a Strychová) na okresní soutěži ve vybíjené, která se konala 21. dubna 2013
v Nýřanech. V napínavých 6 zápasech se všemi soupeři naše družstvo nezaváhalo ani jednou a vybojovalo 1. místo.
K úspěchu jistě dopomohla podpora a výborná atmosféra vytvořená rodiči našich závodníků. I jim patří velký dík.
Medvědí stezka Okresní kolo soutěže Medvědí stezkou se konalo 4. května 2013 v Dobříči. Z Kaznějova se ho
zúčastnilo 7 dvoučlenných hlídek, přičemž každá se umístila na stupních vítězů, a tudíž postoupila na krajskou soutěž
konanou 18. května 2013 v Plzni na Nové Hospodě. Zde už šlo opravdu „do tuhého“, protože výsledky krajské soutěže
rozhodly o tom, které hlídky budou reprezentovat Plzeňský kraj na republikovém finále. Opět se našim hlídkám velmi
dařilo. Dvojice Karolína Kafrdová – Natálie Pašková se umístila na 2. místě, dvojice Jiří Churavý – Dominik Kotas; Nikol
Bušková – Adéla Kafrdová a Sára Galjaničová – Lucie Hrebenárová ve svých kategoriích zvítězily a zaslouženě
postoupily na republikové finále této soutěže. Další naše dvojice Petra Němcová – Kateřina Tremlová obsadila 4. místo a
Veronika Hrdličková – Karolína Zahradníková 5. místo.
Na republikovém finále, které se uskutečnilo 14. – 16. června 2013 v krásném prostředí řeky Sázavy u obce
Vlastějovice, se nejlépe dařilo dvojici Bušková – Kafrdová, která skončila na 7. místě, čímž uzavírala první třetinu
startovního pole ve své kategorii. V polovině výsledkové listiny, na 8. místě, se umístila dvojice Galjaničová –
Hrebenárová. Ani naši žáci Churavý – Kotas neudělali ostudu a při své premiéře na této soutěži obsadili 9. příčku.
Atletika Okresní soutěže v atletice jednotlivců a tříčlenných družstev, která se konala 12. května 2013 v Nýřanech, se
z odboru Pohyb Kaznějov zúčastnilo 8 závodníků, všichni předvedli skvělé výkony a zasloužili se o výborný výsledek naší
výpravy. Dominik Kotas ve své kategorii zvítězil, Lucie Hrebenárová obsadila 2. místo a Kateřina Menclová a Jiří
Churavý 3. místo. Družstvo starších žákyň III. (Galjaničová, Menclová a Zahradníková) získalo 1. místo, družstvo starších
žákyň IV. (Bulínová, Hrdličková, Hrebenárová) získalo 3. místo. Jednotlivci z medailových pozic postoupili do krajského
kola. Zde nás 25. května 2013 výborně reprezentovali Lucie Hrebenárová a Dominik Kotas, kteří ve svých kategoriích
zvítězili a postoupili až na republikové finále.
To proběhlo 8. června 2013 v obci Houšťka u Staré Boleslavi a výsledky našich reprezentantů (v konkurenci dalších
20 i více závodníků) jsou vynikající. Lucie Hrebenárová doplnila svoji sbírku medailí z atletiky o chybějící 3. místo a
Dominik Kotas skončil s malým rozdílem těsně pod stupni vítězů, tedy na 4. místě.
Oceněným závodníkům ještě jednou gratulujeme!
Odbor Pohyb Kaznějov nežije jen soutěžemi. Cvičitelky rodičů a dětí každoročně připravují zábavné sportovní
odpoledne u příležitosti Dne dětí. V rámci cvičebních hodin pořádáme mikulášská, adventní a vánoční cvičení s dárky. Na
konci školního roku si také opékáme špekáčky.
Co říci závěrem? Poděkování! Děkujeme všem svým cvičencům za to, že navštěvovali naše hodiny, čímž vytvořili
výborný tým. Těšíme se na shledání s vámi opět v září v tělocvičně ZŠ Kaznějov. Náš dík patří také jejich rodičům za
podporu a pomoc. Děkujeme též za finanční podporu od vedení města Kaznějov, základní škole za možnost využívání
tělocvičny a samozřejmě všem cvičitelům.
Doufáme, že úspěchy závodníků přimějí i další sportovně založenou mládež nebo rodiče s dětmi, aby rozšířili naše
řady. Podrobnější informace o naší činnosti naleznete na webových stránkách htttp://pohyb.kaznejov.cz, facebooku Pohyb
Kaznějov a v září také na vývěskách.
Za Pohyb Kaznějov Pavla Divišová

Železný muž a Železná lady 3.8.2013 v Nečtinech
3. 8. 2013 , místo konání: sportovní areál - Nečtiny 238
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Městská knihovna
Tak jako v mnoha knihovnách po celé republice i Městská knihovna Kaznějov na konci školního roku pořádá pasování
prvňáčků. Letos se slavnostní akce konala 11. 6. 2013 v dětském oddělení – do království pohádek přišlo 41 žáků prvních
tříd ZŠ Kaznějov. Předvedli, jak se první školní rok naučili číst, a poté je král Knihoslav pasoval na rytíře Řádu
čtenářského. Děti dostaly na památku diplom a knihu. Paní učitelky Mgr. Kozlíková a Mgr. Beranová pak převzaly od
starosty města Ing. Sýkory pasovací listinu. Na závěr si děti zahrály pexeso a prohlédly si nové knihy.
Soňa Tůmová, knihovnice

společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v měsících duben, květen a červen letošního roku
významného životního jubilea:
80 let – Winkelhöferová Jiřina, Jakeš Václav, Knedlíková Olga
81 let – Matýšek Jindřich, Křížková Kristýna
82 let – Kinclová Eliška, Novák Jindřich, Nováková Viktorie, Kulichová Milada
83 let – Šteflová Libuše, Škoulová Eva, Radová Judita, Valtrová Růžena, Buchtelík Gustav, Kroftová Božena,
Koura Karel,
84 let – Majerová Vlasta, Šubrtová Olga, Bruhová Helena
85 let – Rybová Vlasta, Pešková Marie, Koldinská Marie, Kohlbeková Božena,
90 let – Žalman Jaroslav, Šteflová Květuše,
93 let – Motys Jaromír, Hanzová Zděnka,
94 let – Valešová Olga

NOCÍ KE HVĚZDÁM Santiniho Aichela
9. 8. 2013 od 19:00 - 10. 8. 2013 do 23:59 klášter Plasy
O páteční a sobotní noci se můžete seznámit volnou samostatnou prohlídkou s prostorami Santiniho konventu
v nočním nasvícení. Pro zájemce je ve spolupráci s kladrubským klášterem (kde se nachází od téhož architekta
klášterní kostel) připravena hra s tajenkou, která vám pomůže vnímat detaily, které vám během běžné denní
návštěvy mohou uniknout. Akce probíhá zároveň v obou klášterech a při úspěšném splnění úkolu v jednom z
nich získáte vstup do druhého zdarma. (Samozřejmě hru hrát nemusíte a můžete si projít interiéry jen tak zcela
svobodně.) Klášter si prohlížíte sami volně a jak chcete dlouho v rozmezí od 19:00 do 24:00. Dějinná minulost
vybraných zpřístupněných prostor je vždy krátce textově přiblížena všem vstoupivším.

Červenec 2013

Kaznějovský zpravodaj

strana 11/12

Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Foto titulní strana :
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne 12.7.2013

Červenec 2013

22 (od roku 1991)
300
12
Jiřina Forejtová
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Konica Minolta
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