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Slovo starosty
První červenec – datum, který má snad
téměř pro každého příchuť prázdnin. I my, dříve
narození, si stále dobře pamatujeme, jaké to
bylo dát škole na dva měsíce sbohem a věnovat
se letním radovánkám. Tento pocit v nás stále
tak trochu přetrvává, i když se dlouhé
prázdniny změnily na poněkud kratší
dovolenou. A tak možná s trochou nostalgie
sledujeme žáčky, žáky a studenty od těch
nejmenších až po ostřílené středoškoláky, jak
posledního června ráno vyrážejí s kyticí v ruce,
která někdy symbolizuje poděkování, někdy
možná odpustek, aby převzali z rukou svých
učitelů vysvědčení, doklad o výsledcích své
celoroční práce a vzápětí se rozprchli, dnes se dá říci téměř bez nadsázky, po celém světě, užívat si volna.
Jsem rád, že mohu atmosféru konce školního roku každoročně prožívat hodně zblízka, protože v Kaznějově se stalo
již tradicí slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům devátých tříd v obřadní síni na městském úřadě. Je moc
příjemné vidět čerstvé absolventy základní školy, jak přicházejí slavnostně oblečení a jak i tím zdůrazňují výjimečnost
tohoto dne. Najednou není třeba nic připomínat, vysvětlovat, nabádat a zdá se mi, že všichni si dobře uvědomují, že
jedna životní etapa jim končí a oni stojí na začátku mnoha dalších. Ale přece jenom začínají prázdniny a tak tu správnou
náladu navozuje Zdeněk Kovařík ml. svým zpěvem a hrou na kytaru. Pak je prostor, abych krátce všem popřál
vykročení do dalšího života správným krokem a směrem a popřál krásné letní dny a pan ředitel s třídní učitelkou předali
závěrečná vysvědčení. A právě to jsou chvíle, které mám nejraději, mohu s každým žákem osobně promluvit, zeptat se
na jeho plány do budoucna nebo třeba na prázdniny, na zájmy a koníčky a z těchto krátkých rozhovorů mám vždy dobrý
pocit. Je to pocit, že nová generace je prakticky stejná jako ty ostatní, jen má jiné podmínky a možnosti.
A vlastní loučení žáků se školou? Když žáci děkují svým třídním učitelům, málokdy se obě strany ubrání dojetí. To
mluví za vše. Zde bych rád poděkoval všem učitelům za jejich záslužnou a mnohdy nelehkou práci, za to, že nejenom
plní učební osnovy, ale především za to, že rozvíjejí cit, myšlení a schopnosti svých žáků a předávají jim své zkušenosti.
Závěrem mi dovolte popřát i Vám všem tu správnou letní „prázdninovou“ atmosféru, ať už máte prázdniny nebo
dovolenou a ať své volno trávíte doma nebo na cestách.
Ing. Petr Sýkora
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Informační
servis
*Firma BEST,a.s. poskytne městu finanční dar
200 000,- Kč na stavební materiál pro rekonstrukce
místních komunikací. Smlouva o poskytnutí daru byla
projednána na jednání zastupitelstva města. Firmě
BEST,a.s. děkujeme. Není to poprvé, kdy firma městu
poskytla dar , který byl použit na opravy místních
komunikací.
*JSDH nabídla vozidlo AVIA 31 DA k odprodeji
jiným hasičským jednotkám za 30 000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že jednotka je vybavena novou přestavěnou AVIA
D 90, je staré vozidlo nepotřebné. HZS Plzeňského kraje
bezúplatně převedl vozidlo Škoda Felicia na město
Kaznějov, vozidlo bylo zařazeno jako velitelské
s ohlašovací povinností . Z vozového parku je vyřazeno
vozidlo ARO 240 rok výroby 1978 bez technického
osvědčení a bude rovněž nabídnuto k prodeji jiné hasičské
jednotce.
*Město nabízí k pronájmu
v budově městského úřadu.

nebytové

prostory

*Rada města souhlasí s povolením výjimek z počtu
dětí v obou mateřských školách ze stanoveného počtu 24
dětí na 25 dětí v MŠ továrna a 26 dětí v MŠ sídliště.
Provoz mateřských škol o prázdninách bude: červenec –
MŠ továrna, srpen – MŠ sídliště.
*Při nehodě na křižovatce Mrtnická nákladní auta
rozjezdila chodník spojující Kaznějov s Rybnicí. Je
objednaná firma na opravu chodníku.
*Základní škola Kaznějov byla jedna z posledních
škol, kde za děti pobývající v družině rodiče neplatili. Od
nového školního roku budou rodiče za tuto službu platit
částku vypočtenou z vykázaných neinvestičních nákladů
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předchozího roku, od září t.r. to činí 45,- Kč za měsíc.
*Majitelé nemovitostí kolem státní silnice 1/27 směr
Plzeň požadují odvodnění této silnice. Jejich žádost město
podporuje .
*Knihy vyřazené z fondu místní knihovny z důvodu
opotřebovanosti, zastaralosti, nebo se výskytují ve více
exemplářích jsou nabídnuty čtenářům zdarma. Jedná se
asi o 5OO knih.
*Zastupitelstvo města projednalo zprávu nezávislého
auditora , který provedl audit ve společnosti Prodej tepla
s.r.o.. Hospodaření společnosti v roce 2009 bylo bez
závad. V měsíci červnu byla na kotelně Kaznějov
provedna kontrola Státní energetickou inspekcí , v
závěrečné kontrolní zprávě za rok 2008 i 2009 je
konstatováno, že nebylo zjištěno porušení příslušných
předpisů při tvorbě ceny tepelné energie.
*Zastupitelstvo na svém jednání 28.4. 2010
projednalo závěrečný účet města za rok 2009 a Zprávu o
přezkoumání hospodaření města, kterou vypracoval
ekonomický odbor Plzeňského kraje.
*Sdružení truhlářů podnikajících v pronajaté budově
truhlárny, která je v majetku města, o odprodej této
budovy do jejich majetku. Základem prodeje bude
odhadní cena a zastupitelstvo města bude dále o prodeji
jednat.
*FK Bohemia Kaznějov poděkoval zastupitelstvu
města za finanční podporu na činnost
a požádal o
finanční částku na rok 2010. Zastupitelstvo souhlasí
s částkou 100 000,- Kč. V areálu FK Bohemia byla
vybudována vrtaná studna, která by měla snížit náklady
za vodné.
*Mateřská škola na sídlišti již několik let úspěšně
reprezentuje město Kaznějov ve výtvarných soutěžích.
V letošním roce děti vyhrály v soutěži Požární ochrana
očima dětí co se dalo. V okresní soutěži v nejmladší
kategorii všechna tři první místa a ve starší kategorii první
a třetí místo. V krajském kole pak v mladší kategorii také
všechna tři první místa. Všem dětem ještě jednou
gratulujeme.

Kaznějovský zpravodaj

Alena Špačková, místostarostka
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LETNÍ MĚSÍCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KAZNĚJOV
Letní měsíce vyplníme na Základní škole
Kaznějov prací. Učitelé i s dětmi jsou od 1.6. 2010
zapojeni do projektu spolufinancovaného Evropským
sociální fondem a fondem České republiky v rámci
podpory „Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.12/02.0029. Grantový projekt „UČENÍ JE
SKRYTÉ BOHATSTVÍ-INOVACE VÝUKY ZŠ
KAZNĚJOV“ je zaměřen na celkové zlepšení podmínek
pro všechny žáky i učitele školy ve výuce i mimo výuku.
Cílem projektu je podpořit všechny žáky školy
zkvalitněním výuky modernizací vyučovacích metod s
využitím ICT, intenzivní zapojení průřezových témat
Environmentální výchova a Mediální výchova do výuky,
modernizace metodických podkladů a ŠVP ZŠ Kaznějov
„Škola
v
srdci
Evropy“.
V souvislosti s projektem provedeme rekonstrukci školní
knihovny na Školní studijní informační centrum
(ŠSIC). Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy a
vybavení novým nábytkem a je financována zřizovatelem
školy Městem Kaznějov, který je škole významnou
oporou ve všech směrech, nejen v oblasti finanční.
Cílem školy je vytvoření informačního centra školy dle
definice Unesca: „Školní studijní informační centrum
(ŠSIC) je místem školy, v němž mohou žáci rozvíjet
své klíčové kompetence díky volnému přístupu k
informacím, účastí na programové náplni centra a
sdílením sociálních zkušeností se spolužáky.“
Do učebny ŠSIC zakoupíme v rámci projektu ICT
techniku a doplníme knižní i digitální fond. Žáci budou
mít přístup do centra denně, a to i mimo výuku. Centrum
vybavíme PC s přístupem na internet a připravíme zde
tvořivé aktivity a soutěže, zejména prestižní soutěž
s názvem Žákovská odborná činnost.

Environmentální výchovu (Ochrana životního prostředí
- EVVO) zařadíme v rámci projektu do následujících
aktivit a činností: výuka všeobecných předmětů,
odborné přednášky, exkurze a pobytové zážitkové
kurzy. Náklady žáků na tyto kurzy a exkurze uhradíme
žákům z rozpočtu projektu. Ve spolupráci s Městem
Kaznějov zrealizujeme Naučnou stezku Kaznějova
zaměřenou na ochranu životního prostředí (těžba kaolinu,
černého uhlí, chemické závody, čistička odpadních vod,
rekultivace
a
náprava,
apod.).
Každého pedagoga proškolíme k přípravě vlastních
výukových materiálů vedoucích k rozvoji klíčových
kompetencí žáků v oblasti ICT, v Mediální a
Environmentální výchově. Učitelé naší školy zapojení do
projektu tedy neužijí celého zaslouženého odpočinku o
prázdninách, ale připraví se na tvorbu digitálních
výukových materiálů tak, aby tyto materiály mohly být
co nejdříve ověřeny v rámci pilotní výuky, která umožní
zhodnocení výstupů a výsledků projektu. Každý
pedagog zapojený do projektu obdrží ještě před
prázdninami notebook, důležitý pro tuto práci, zakoupený
v rámci
tohoto
projektu.
Pilotní výuku ověříme v šesti učebnách školy, které nově
vybavíme ICT technikou, čímž se rapidně zlepší stávající
nedostačující stav vybavení školy výpočetní technikou.
Zároveň zajistíme přístup na internet ve všech učebnách
školy.
Aktivity projektu žákům umožňují zvýšit motivaci k
učení, zlepšit a stále zvyšovat své klíčové kompetence
nezbytné pro úspěšné pokračování ve studiu na
střední škole či učilišti, povedou k rozvoji všech
klíčových kompetencí žáků i učitelů školy v souladu
se Školním vzdělávacím programem Základní školy
Kaznějov „Škola v srdci Evropy“.

V ŠSIC zrealizujeme nový kroužek, ve kterém
vytvářejí žáci 1. i 2. stupně školní internetový časopis.

Mgr. Jiří Henžlík, ředitel školy
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Úspěchy žáků ZŠ Kaznějov
v oblasti přírodních věd
V letošním školním roce se žáci 2. stupně ZŠ
zúčastnili školních, okresních i krajských kol olympiád ze
zeměpisu, přírodopisu a chemie. V okresním kole
zeměpisné olympiády obsadil 3. místo Marek Drahota, 5.
místo Veronika Široká a 7. místo Jan Šmídl.
V okresním kole chemické olympiády obsadil 6. místo
Dominik škola, 4. místo Jan Soukup a 3. místo Lenka
Knotová, která postoupila do krajského kola, kde se
umístila na 8. místě.

Pěvecká soutěž
SOLASIDO
Po pěti letech zavítal v březnu do naší základní školy
pan Justich se svojí pěveckou populární soutěží
SOLASIDO, která má již mnohaletou tradici a díky níž si
vždy uvědomíme, že nejen u počítače mohou děti trávit
svůj volný čas. Stále totiž ještě spousta dětí rádo a hlavně
dobře zpívá!
Do soutěže se přihlásilo 56 dětí od 1.-6. třídy.Tito
uchazeči prošli konkurzem, z něhož postoupilo 29 dětí do
soutěžního klání. Poté následovala velice důležitá etapa, a
tou bylo nahrávání vlastní písně na CD. S každým
zpěvákem a zpěvačkou si pan Justich dal velkou práci,
aby finální nahrávka s profesionálním hudebním
podkladem byla opravdu stoprocentní.
Ve čtvrtek 18.března za přítomnosti televizního štábu a
kamer vypukla samotná soutěž. Děti zpívaly před zaplněným
sálem kaznějovského kina, kam jim přišli fandit rodiče,
prarodiče, kamarádi, spolužáci i paní učitelky. Během
soutěžního večera zazněly písničky lidové, folkové, rockové,
muzikálové i písničky z pohádek. Atmosféra v sále byla úžasná
a přispěly k ní zejména týmy některých tříd, které nejen suprově
fandily svým spolužákům skandováním, ale také vyrobily
krásné transparenty, z nichž některé byly opravdu originální.
Odborná porota hodnotila zpěv ve 2 kategoriích:

V okresním kole biologické olympiády starších žáků
obsadila Veronika Široká 7. místo, Dominik Mašek 2.
místo a postoupil do krajského kola, kde se umístil na 9.
místě. Okresního kola biologické olympiády mladších
žáků se zúčastnili: Aneta Plasová, která obsadila 5. místo,
Veronika Seidlerová 6. místo a Jana Galliková 9.
místoaným žákům děkujeme za svědomitou přípravu na
soutěže a vzornou reprezentaci školy.
Všem žákům děkujeme za svědomitou přpravu a
vzornou reprezentaci školy.

1.kategorie-1.-4.třída,
2.kategorie-5.-6.třída.
Všechny děti předvedly velký kus odvahy i talentu a jejich
výkony byly obdivuhodné, vyhrát však v každé kategorii mohl
jen jeden. Všichni soutěžící si domů odnesli CD se všemi
soutěžními písněmi, pamětní list, mohli si objednat DVD ze
soutěže, ale hlavně si určitě odnesli krásný pocit z překonání
sama sebe a velký zážitek z toho,že stáli na prknech, co
znamenají svět.
Myslím, že všichni, kteří prožili tento krásný březnový večer
na kaznějovském „SOLASIDU“, budou rádi vzpomínat na tuto
zdařilou akci. Velký dík patří organizátoru panu Justichovi za
jeho počin neboť přináší radost mezi děti ze základních škol, ale
také za to, že výtěžek z této akce putuje na nadační fond“
ROZUM A CIT“(fond, který podporuje děti v pěstounské
péči).
Těšíme se za pár let na další SOLASIDO a další skvělé
zpěvačky a zpěváky!!!
Mgr. Edita Beranová

Mgr. Tomáš Korelus
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DEN DĚTÍ NA 2. STUPNI
ZŠ KAZNĚJOV

Všichni zúčastnění dostali drobné upomínkové
předměty, věnované škole časopisy Sluníčko a
Mateřídouška vydavatelství Mladá fronta, a.s.
V úterý 1.června 2010 vyučující 2.stupně společně se
žáky 9. ročníku připravili pro žáky 5.A, 6. třídy, 7.A, 7.B
a praktické třídy dopoledne plné zábavné výuky a
sportovních činností ke dni dětí. Smíšená družstva
z jednotlivých tříd bravurně zvládala úkoly na daných
stanovištích. Přestože nám nepřálo počasí a všechna
stanoviště byla v budově školy, celé dopoledne se
vydařilo.

Mgr. Radka Lavičková

OVOCE DO ŠKOL

Žáci v jednotlivých družstvech nebyli ze stejného
ročníku a velice dobře spolupracovali, vládla zdravá
bojovnost a komunikace. Nesmíme zapomenout ani na
žáky 9. ročníků, kteří „veleli“ jednotlivým stanovištím a
velice zodpovědně se tohoto úkolu zhostili. Nápomocni
byli též někteří žáci z 8. ročníku. Zbylí žáci 8. ročníku
připravili zábavné úkoly pro mateřskou školku na sídlišti.
3 nejlepší družstva získala ceny, na něž přispělo SRPDŠ.
Všichni soutěžící dostali pamětní listy jako upomínku na
dnešní den.Dle reakce žáků během celého dopoledne se
tato akce zdařila a všichni se těší na příští rok, který bude
probíhat ve stejném duchu.

Červenec 2010

ZŠ Kaznějov se v letošním školním roce přihlásila do
nově schváleného projektu EU Ovoce do škol, jehož
cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce
a zeleniny u dětí školního věku. Hlavním cílem projektu
je omezení dětské obezity.
Žáci 1. až 5. ročníku dostávali jednou týdně zdarma
vybrané ovoce, zeleninu nebo balené ovocné a zeleninové
šťávy bez chemických přísad.
Vzhledem k tomu, že byli žáci s dodávkami ovoce
velmi spokojeni, bude naše škola v tomto projektu
pokračovat i ve školním roce 2010/2011.

Kaznějovský zpravodaj

Mgr. Eva Šimlová
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DEN DĚTÍ NA 1.STUPNI ZŠ
KAZNĚJOV
Letos připadl Den dětí na deštivé úterý. Nebylo tedy
jednoduché ráno rozhodnout, zda se má vydat asi 180 dětí
v mírném dešti na hřiště ke hřbitovu, kde byl plánovaný
program. Nakonec nadšení zvítězilo a vyrazili jsme.
Cestou jsme se zastavili v hasičské zbrojnici, kde si děti
prohlédly novou kontejnerovou Avii.

Organizace programu Dne dětí se ujali stejně jako loni
žáci 5. třídy a svůj úkol zvládli na výbornou. Na devíti
stanovištích měli připravené různé úkoly, které sami
vymysleli, a s velkou trpělivostí vysvětlovali každému
soutěžícímu, jak si s jejich plněním co nejlépe poradit.Po
skončení všech disciplín si děti s radostí opekly vuřty, a i
když paní učitelky musely z ohně vytáhnout několik
„černoušků“, všichni si na nich moc pochutnal.

Kynologického klubu Kaznějov se svými cvičenými psy.
Děti se zaujetím sledovaly výcvik poslušnosti a hlavně
obrany. Za úspěšné splnění úkolů si každé z dětí odneslo
domů drobný dárek a pamětní list. A co říct závěrem? Že
se pobyt v přírodě i přes nepříznivé počasí vydařil a už se
těšíme, jaký program pro nás příští rok připraví budoucí
žáci pátých tříd. Děkujeme za poskytnutí dárků ke Dni
dětí pro všechny žáky naší školy, této podpory si velmi
vážíme. Dárky pro všechny žáky ZŠ Kaznějov věnovaly
časopisy Sluníčko a Mateřídouška vydavatelství Mladá
fronta, a.s.

Mezitím na hřiště dorazilo několik členů

Mgr. Eva Šimlová
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Výzva k povinné výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.prosince 2010. Jste držitelem některého ze zde uvedených řidičských průkazů?

Teď je nejlepší čas pro podání žádosti o výměnu, protože s blížícím se termínem je očekáván
zvýšený počet žadatelů o výměnu a s tím souvisejících možných časových prodlev.
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.
Upozorňujeme, že výše uvedené řidičské průkazy budou od 1.ledna 2011 neplatné a výměna těchto
neplatných dokladů bude sankcionována. Pokuta rovněž hrozí řidiči, který po 1. 1. 2011 na výzvu
policisty předloží některý z výše uvedených řidičských průkazů policistovi ke kontrole.
Odbor dopravy MěÚ Kralovice

ODDLUŽENÍ

Nabídka
1. prodám byt 1+1 v I. patře panelového
domu
ve Školní ulici o výměře 35 m2
.
2. pronajmu garáž na sídlišti u kotelny
.
Bližší informace na telefonním čísle
606 767 970
Červenec 2010

ve splátkách
ZDARMA poradíme, jak se oddlužit
formou splátek a při splnění podmínek
garantujeme 100 % úspěšnost
v rámci soudního jednání.
Tel.:605 814 218

Kaznějovský zpravodaj
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Z HISTORIE
Obecní knihovny
Zákonem ze 7. února 1919 byla upravena organizace lidových kursů občanské výchovy. V červenci téhož roku byl
vydán zákon o zřizování obecních knihoven a v lednu roku 1920 byl vydán zákon o založení a vedení pamětních knih v
obcích. Na základě prvního zákona byly vytvořeny pro každý soudní okres okresní osvětové sbory, které měly dbát o
zřizování místních osvětoých komisí v každé obci.

Soudní okres Kralovice
Ke konci roku 1931 měly obecní knihovny tento počet svazků:
Babina 86, Bílov 202, Bohy 100, Břežany 343, Břízsko s Robčicemi 168, Brodeslavy 318, Buček 50, Bujesily 60,
Bukovina 120, Černíkovice 83, Čistá 614, Čivice 239, Dobříč 154, Dřevec 100, Hedčany 138, Hlince 99, Hodyně 120,
Holovousy 124, Hradecko 191, Dolní Hradiště 167, Horní Hradiště 48, Chříč 215, Chockov 29, Jarov 237, Kaceřov
105, Kočín 140, Korta 236, Kozojedy 210, Kožlany 1200, Kralovice 1816, Křekovice 4, Lednice 70, Lhota 214,
Lhotka 95, Liblín 196, Milíčov 117, Mladotice 214, Nebřeziny 86, Obora 224, Plasy 1200, Potvorov 186, Rakolusky
26, Řemešín 111, Sedlec 41, Slatina 76, Studená 158, Šípy 172, Trojany 137, Všehrdy 98, Všesulov 196, Výrov 117 a
Žebnice 146.

Soudní okres Maněnín
Ke konci roku 1931 měly obecní knihovny tento počet svazků:
Dolní Bělá 405, Horní Bělá 202, Brdo 40, Bučí 98, Česká Doubravice 32, Dražeň 79, Hluboká 60, Hodovíz 67,
Hubenov 122, Hvozd 174, Chrašťovice 118, Kaznějov 700( pro srovnání : podle ročního výkazu o knihovně za rok
2009 měla obecní – městská knihovna v Kaznějově k 31.12.2009 celkem 16 116 jednotek) Korýtka 40,Krašovice 450,
Křečov 165, Lipí 37, Lité 257, Lomnička 252, Loza 98, Manětín 1582, Mrtník 102, Pláně 120, Rybnice 87,
Strážiště161, Štichovice 72, Trnová 378, Újezd 55, Vladměřice 24 a Vrážné 17.
Podle knihy F.J. Zetek – Popis politického okresu Kralovice – Kniha byla vydána roku 1932

Včelařství na bývalém okrese Kralovice
Roku 1872 byl dán základ k organizaci včelařů v Čechách. První včelařský spolek byl na okrese Kralovice založen v
Jarově roku 1897. Popud k založení dal pokročilý a dlouholetý starosta obce František Kožíšek.
Kolem roku 1930 bylo na kralovickém okrese dvanáct včelařských spolků::
Čivice
založen roku
1930,
21 členů,
59 včelstev
Čistá
1898,
9 členů
222 včelstev
Chříč
1929,
25 členů
157 včelstev
Jarov
1897,
38 členů
234 -"Kaznějov
1920,
28 členů
192 -"Kožlany
1927,
31 -"128 -"Kralovice
1913,
43 -"388 -"Krašovice
1905,
36 -"194 -"Manětín
1918,
32 -"135 -"Pláně
1905,
42 -"256 "Strážiště
1921,
38 -"237 "V letech 1924 – 1929 byl průměrný roční výtěžek od jednoho včelstva 4,39 kg medu a 0,21 kg vosku. Průměrná cena
medu byla 17,43 Kč za 1 kg, vosku 25,81 Kč za 1 kg.
Poznámka:
Stručná informace o včelařství na okrese Kralovice pocházejí z článku pana Františka Dolejše. Článek je uveřejněn v knize F.J. Zetka – popis
politického okresu Kralovice, která byla vydána roku 1932, na str. 81 -83

pro Kaznějovský zpravodaj připravil Mgr. Josef Křížek.
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Zájmová činnost v Kaznějově
Turisté vyrazili na 2. ročník pochodu
Členové Kynologického klubu Kaznějov uspořádali v sobotu 22. května 2. ročník turistického pochodu okolím
Kaznějova. Přestože počasí předešlých dní bylo dosti chladné a deštivé, a v sobotu ráno se ještě nad městem spustila
dešťová sprcha, na start před hasičskou zbrojnici nakonec přišlo 152 lidí.
Milovníci turistiky si mohli vybrat ze tří tras – 10, 20 a 40 km. Nejvíce lidí, a to 111, si vybralo nejkratší trasu. Ta je
zavedla do Rybnice, dále kolem rybnického potoka pod velký železniční most, podél kaznějovského ´Smradláku´ do
Habeše, přes Vátinku až do cíle pochodu. Desítku zvládlo i na čtyřicet dětí, které během pochodu hledaly informační
cedule s obrázky psů a určovaly, o jaké rasy se jedná. Za správné odpovědi pak získaly sladkou odměnu.
Dvacetikilometrovou trasu ujelo 23 cyklistů, ale našli se i tací, kteří vyrazili pěšky. Cesta je zavedla přes Habeš
směrem na Oboru k Zelenému kříži, na Obořici, k zaniklé tvrzi Třebekov a na Býkov.
Celkem osmnáct cyklistů vyrazilo na čtyřicet kilometrů. Objeli kaznějovský kaolinový lom, sjeli kolem myslivny Senný
Dolík do Plas, posléze kolem Střely k Nebřezinám, podél ´Smradláku´ do Habeše a zde se napojili na trasu
dvacetikilometrového pochodu.
Cíl všech tří tras byl na našem cvičišti u hřbitova, kde všichni získali za zvládnuté kilometry diplom a párek.
Děkujeme všem, kteří se pochodu zúčastnili a těšíme se na Vás v příštím roce.
Za Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá

Kynologický klub v červnu
Kromě pravidelného sobotního
výcviku psů se členové Kynologického
klubu Kaznějov zúčastnili v červnu
několika akcí.
První z nich byla hned 1. června na
Den dětí. Žáci z 1. stupně Základní
školy Kaznějov se přišli podívat na naše
cvičiště. Psi jim ukázali, co všechno se
během výcviků naučili – základní
povely, zadržení pachatele a zdolání
překážek.
V sobotu 5. června uspořádal
Kynologický klub Plasy 3. ročník
soutěže nazvané Prima dvojka. Na
startovním poli se sešlo celkem 14
psovodů, a to sedm z Plas a stejný počet
z našeho klubu. Soutěžilo se
v poslušnosti, která zahrnovala
ovladatelnost psa na vodítku, přivolání,
sedni – lehni, odložení psa za pochodu v leže, aport a odložení psa na 15 kroků. Další soutěžní úkoly zahrnovaly
takzvané speciální cviky, což je přivolání psa za ztížených podmínek, chování psa ve skupině osob a chování psa
krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě. Vítězkou se stala Eliška Králová s německým ovčákem Bladem
z plaské kynologické organizace. Druhá a třetí příčka patřila nám – kaznějovským. Valentýna Bílá se zlatým retrievrem
Ronym obsadila druhé místo a bronzovou medaily získal Rolf Lesch s německým ovčákem Rexem.
Hned o den později jsme byli pozvaní na Dětský den v Krašovicích. Předvedli se zde i naši noví pejsi, kteří od
dubna letošního roku cvičí tzv. Agility.
Ve středu 16. června jsme dorazili do Mladotic, kde pejsi udělali radost dětem z tamní základní a mateřské školy.
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Pohyb Kaznějov zažil ve školním roce 2009/2010 zasloužené
„medailové žně“
Ve školním roce 2009/2010 zahájil odbor ČASPV
Pohyb Kaznějov svoji samostatnou třináctou sezónu.
Ačkoliv se může zdát, že 13 je nešťastné číslo, naše
cvičenky a cvičenci dokázali pravý opak. V letošním roce
se opět účastnili nejrůznějších soutěží. Na všech
předvedli, že jsou ostatním silným protivníkem. Cesta za
našimi úspěchy započala již v říjnu 2009.
Naše družstvo (K. Endersová, J. Galliková, L.
Hrbková, M. Němcová, I. Petrovičová, D. Rejčová, M.
Winkelhöferová a N. Zelenková) postoupilo díky 2. místu
v okresním kole přehazované žákyň až do krajského
kola (7. listopadu 2009), kde po napínavém souboji
zvítězilo.
V soutěži v plavání okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih
(28. listopadu 2009) jsme také měli své zastoupení, když
nás reprezentovalo 6 závodnic. Nejlépe si vedla A.
Lukášová, která ve své kategorii žákyně II obsadila 3.
místo.
17. dubna 2010 se našemu družstvu mladšího žactva do
10 let (N. Duongová, K. Furiková, M. Kaňková, K.
Zahradníková) podařilo vybojovat 3. místo v okresní
soutěži ve vybíjené mladšího žactva.

v kategorii starší žákyně IV dvojice J. Galliková –
N. Zelenková, která svoji kategorii dokonce vyhrála.
Všechny tři uvedené hlídky postoupily do krajského kola
(29. května 2010). Zde obsadila hlídka J. Galliková – N.
Zelenková 3. místo a suverénním výkonem a malým
počtem trestných minut se blýskla hlídka žákyň II, i když
v pozměněné sestavě, když V. Hrdličkovou nahradila L.
Hrebenárová. Právem jim patřilo 1. místo a postup na
republikové finále v Žihli (11. – 13. června 2010). Zde se
tato hlídka postarala o největší radost našeho odboru,
když ukázala, že je ve své kategorii neporazitelná
a obhájila své 1. místo z kraje, přičemž porazila celkem
16 soupeřících hlídek.
Naše žákyně sklízely úspěchy i na okresní soutěži
v atletice (16. května 2010), kde nás reprezentovalo 8
závodnic. Naše družstvo v kategorii mladší žákyně II (V.
Hrdličková, L. Hrebenárová, K. Tremlová a K.
Zahradníková) obsadilo 3. místo, J. Galliková 6. místo,
N. Zelenková 3. místo a mezi dorostenkami obsadila I.
Petrovičová 1. místo a K. Endersová 2. místo. První 3
dívky z každé kategorie postoupily do krajského kola
(23. května 2010). Zde opět I. Petrovičová vybojovala 1.
místo a zajistila si postup na republikové finále
v Brandýse nad Labem. Bohužel se ho ze zdravotních
důvodů nemohla zúčastnit, což je pro náš odbor velká
škoda.
Ve své činnosti jsme samozřejmě nezapomněly ani na
cvičení u příležitosti Mikuláše, Vánoc, dětského dne a
konce školního roku. Samozřejmostí jsou i naše
pravidelné podzimní turisticko-poznávací výlety.

Vítězná hlídka Hrebenárová - Zahradníková

O další týden později (24. dubna 2010) už se 8 hlídek
(tj. 16 žákyň) prohánělo ve Starém Plzenci při okresním
kole soutěže zdatnosti v přírodě Medvědí stezkou.
Nejlépe si ze všech hlídek vedly v kategorii mladší
žákyně II dvojice V. Hrdličková – K. Zahradníková, která
obsadila 3. místo, v kategorii starší žákyně III dvojice
L. Hrbková – D. Rejčová, která obsadila 2. místo a
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Cvičitelky rodičů a dětí uspořádaly 1. prosince
čertovskou cvičební hodinu. Bylo to peklo. Nechyběla
spousta čertovských říkanek, cvičitelky s blikajícími rohy
a ani mikulášská nadílka, kterou děti dostaly za
připravené básničky. Vánoční atmosféru si pak rodiče a
děti užili 22. prosince 2009. Zpívaly se koledy, svítily
vánoční svíčky a pod ozdobeným stromečkem na každého
čekalo překvapení. Také žákyně si vánoční boj o sladkou
odměnu na způsob televizní soutěže Bludiště rozdaly 17.
prosince 2009
Mezinárodní den dětí jsme oslavili v neděli 30.
května 2010 dopolední pohádkovou štrapácí na místní
koupaliště. Ráno v 9 hodin začaly skupinky dětí s rodiči
vycházet od školy po fáborky vyznačené pohádkové trase,
na které plnily připravené úkoly. Trasa je zavedla až na
koupaliště, kde je čekalo plno zábavy, her a sportu. I přes
nepřízeň počasí přišlo 45 dětí se svými rodiči. Celé
dopoledne nás zlobil déšť, ale to nezabránilo dětem
i rodičům zasportovat si. Za sladké odměny se děti vrhly
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na různé soutěže: házení míčků, závodní trasu na
motorkách a koloběžkách, skákání v pytlích a mnoho
dalších. V samotném cíli je pak čekalo losování odměn a
opékání vuřtů u táborového ohně. Za hladký průběh akce
děkujeme všem pomocníkům při organizaci, účastníkům a
samozřejmě sponzorům z řad místních podnikatelů.

Kaznějov za finanční podporu.

Na konec školního roku jsme opět přichystaly
závěrečné cvičení s plněním všemožných úkolů v přírodě
okolo Kaznějova. Žákyně si soutěž o sladké odměny
náležitě užily.

Těšíme se na setkání s vámi při pravidelných
cvičebních hodinách opět od září 2010 (informace budou
k dispozici na vývěskách, ve škole a na internetových
stránkách) a budeme rádi, přivítáme-li v našich řadách
nové zájemce o sportování. Zároveň přejeme všem
příjemné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a
načerpání co nejvíce sil do následujícího školního roku.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem cvičenkám a
cvičencům, kteří navštěvují naše hodiny, a také jejich
rodičům za podporu a případnou pomoc s dopravou na
soutěže. Velmi si vážíme toho, že se pořád v našem městě
najdou děti, které se chtějí hýbat a případně na soutěžích
ukázat, jaký potenciál skrývají. Děkujeme také městu

Byly bychom rády, pokud by se našel dobrovolník se
sportovním duchem, který by chtěl od nového školního
roku vést cvičení předškolních dětí a dětí prvních tříd
nebo cvičení rodičů a dětí. V případě zájmu kontaktujte pí
Kundrátovou .

Za odbor Pohyb Kaznějov cvičitelky rodičů a dětí
(Jindřiška a Michala) a žákyň (Lenka a Pavla)

Kaznějovský kytarový cejch 2010
Již po deváté se sešli v sobotu 29. května kytaristé
z Kaznějova a okolí v klubovně místního vodáckého
spolku na koupališti, aby zahráli a zazpívali svým
příznivcům na 8. ročníku (prvý KKC byl nultý)
přehlídky amatérských kytaristů. Návštěvnost byla jak
z řad muzikantů, tak z řad posluchačů hojná. Těžko
odhadnout počet zúčastněných, protože klubovna byla
stále plná, vzhledem k pěknému počasí dost hostů
postávalo i venku a do pozdních nočních (v některých
případech časných ranních) hodin se v vystřídala jak
uvnitř, tak venku notná dávka posluchačů. Jako
každoročně se nejdříve všichni účinkující představili několika písničkami a pak již následovalo
volné hraní a zpívání do kterého se zapojili i posluchači. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jsou
Kaznějovskému kytarovému cejchu po dobu jeho
trvání věrni a zúčastňují se pravidelně všech ročníků.
Zároveň chceme pozvat všechny spoluobčany
s kytarami i bez nich na další ročník KKC, který se
uskuteční příští rok na jaře.
Jindřiška Uhlířová a Zdeněk Kovařík
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili v měsících duben, květen a červen letošního
roku významného životního jubilea:
80. narozeniny: Radová Judita, Škoulová Eva, Šteflová Libuše, Kroftová Božena,
Buchtelík Gustav, Valtrová Růžena
81. narozeniny: Krojová Miloslava, Šnajdrová Jiřina, Brožová Božena, Majerová Vlasta,
Bruhová Helena, Šubrtová Olga
82. narozeniny: Koldinská Marie, Pešková Marie, Rybová Vlasta, Kohlbeková Božena
83. narozeniny: Ondrišová Helena
84. narozeniny: Zíková Růžena
87.narozeniny: Žalman Jaroslav, Šteflová Květuše, Špaček Alois
88. narozeniny: Zíka Antonín
90.narozeniny: .Motys Jaromír, Hanzová Zdeňka
91. narozeniny: Valešová Olga

Přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

kam za kulturou
Výroční výstava "GALERIE UPROSTŘED POLÍ 2010",
V prostorách starobylého kostela svatého Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců. Vernisáž se
uskuteční v sobotu 3. července od 14:00 hodin, výstava potrvá celý prázdninový měsíc
červenec. V okouzlujícím údolí řeky Berounky, atmosféře dávných časů a v přítomnosti
zajímavé výtvarné tvorby členů sdružení NEFOSIN zapomenete na starosti všedních dnů
a uvidíte náš současný svět v zrcadle historické minulosti. Členové sdružení NEFOSIN se
těší na Vaši návštěvu a přejí krásné prožití nadcházejícího léta 2010.
více na www.nefosin.cz
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http://www.nefosin.cz/01_HTM/21_DOLANY_2010.htm
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
•

14,30 Kaznějov /tržnice na sídlišti/

Prodej 20.7.2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč

Prodej 21.9.2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd.
cena: 130-150,-Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

Červenec 2010
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Pojízdná veterinární
ambulance
pro psy a kočky
MVDr. Halka Vlčáková
tel. 722 790 954
nonstop provoz

prodej chovatelských potřeb
prodej a rozvoz krmiv

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

Červenec 2010

19 (od roku 1991)
300
16
Jaromír Bartásek
ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Konica minolta
15.7.2010
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