KAZNĚJOVSKÝ
ZPRAVODAJ
ročník osmnáctý

4/09

vydává město Kaznějov, Ke Škále 220, Kaznějov; IČ 00257893;
Pov. MK ČR R 12284; cena výtisku 2,- Kč
www.kaznejov.cz

Slovo starosty
Je všeobecně známé, že čas s přibývajícími lety se tak nějak zrychluje.
Člověk nemá sílu to ovlivnit, nic nestíhá, všechno odkládá, dělá jen to
nejnutnější, pronásleduje ho myšlenka , aby na nic nezapomněl. Před
koncem roku je to přímo katastrofa. Místo, abychom v adventního
době podvědomě zpomalili, naopak se rozběhneme. Jelikož je tím
nakaženo i celé naše okolí, nemáme ani čas si předvánoční období
řádně vychutnat.
Víme, že bychom měli všem svým známým, spolupracovníkům nebo
obchodním partnerům osobně popřát a poděkovat, ale nestíháme.
Horečně podepisujeme přání, přáníčka a novoročenky s tím, že vždy na
někoho zapomeneme a zákonem schválnosti je, že je to obvykle ten, na kterém nám
nejvíce záleží. Každý rok tak děláme stejné chyby a prohřešky.
Věřím, že těchto pár řádků Vás zastihne, když shon již bude ustávat a začnete plnými
doušky vychutnávat vánoční čas a pohodu. Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych
Vám všem popřál klidné, krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně
zdraví, pohody a klidu.
Ing. Petr Sýkora
starosta

Pozvánka
jako již tradičně je v Kaznějově připraven silvestrovský
půlnoční ohňostroj.
Všichni občané jsou srdečně zváni ke společnému přípitku.
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Noví držitelé zlaté, stříbrné a bronzové plakety dr. Janského
V roce 2009 udělil Český červený kříž několika občanům Kaznějova bronzovou, stříbrnou nebo zlatou
plaketu dr. Janského za dárcovství krve. Tímto způsobem byl oceněn jejich vysoce lidský přístup k
širokému okolí bez ohledu na to, zda se jedná o blízkého nebo neznámého člověka.
Ocenění obdrželi:
Zlatá plaketa za 40 odběrů:
Herian Tomáš
Vavříková Vlasta
Böhmová Blanka
Stříbrná plaketa za 20 odběrů: Reinvartová Veronika
Vavřík Vladimír
Kopač Jan
Bronzová plaketa za 10 odběrů: Drbohlavová Lenka
Soutner Ladislav
Jelínek Ladislav
Benešová Hana
Kalkusová Lenka
Poděkování zastupitelstva a rady města za jejich záslužnou činnost všem jmenovaným vysloví starosta při
slavnostním přijetí.
Eliška Bartásková, tajemnice
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Informační servis
Technický odbor města modernizuje místní rozhlas.
Na městském úřadě je nová ústředna. Ve městě pak
bude pokračovat výměna drátových rozvodů za
bezdrátové, hlavně tam, kde byl rozhlas špatně slyšet.

*
V zasedací místnosti městského úřadu proběhlo
veřejné
projednávání rozpracované projektové dokumentace
na stavební úpravy plochy náměstí za účasti
architekta a projektanta. Připomínky, které byly
vzneseny občany, budou prověřeny a případně
zapracovány do projektu. Firma D Projekt Plzeň
z tohoto důvodu požádala o prodloužení termínu
vypracování kompletní dokumentace. do 31.12.2009.
*
Čekárna na nádraží zůstane po většinu dne otevřena.
České dráhy,a.s., Krajské centrum osobní dopravy
Plzeň informovaly, že s platností od 13.12.2009 bude
trvale uzavřena nádražní budova ve stanici Kaznějov
a cestujícím nebude otevřena ani čekárna.. Důvodem
je snižování nákladů krajského centra osobní dopravy
Plzeň. Město s uzavřením nesouhlasilo a vyzvalo
vlastníka, aby nalezl řešení ve prospěch cestujících.
*
Město Kaznějov přispěje v roce 2010 krajskému
úřadu na dopravní obslužnost na jednoho občana
částkou 40,- Kč , tj. celkem 124 000,- Kč.
*
Developerská firma, se kterou je uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí na výstavbu obchodního centra
požádala o statistické údaje o věkovém složení a
počtu obyvatel ve městě v roce 2009 .Město má
zájem na výstavbě obchodního centra a informace
poskytlo.
*
Byla podepsána veřejnoprávní smlouva o umístění
povolení stavby fotovoltaické elektrárny v areálu
OMGD. Jako třetí osoba v této smlouvě vystupuje
ČeZ Distribuce,a.s.
*
Kynologický klub zaslal žádost o finanční příspěvek
na
pořízení dvou unimobuněk pro uskladnění
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materiálu potřebného pro činnost klubu. Vzhledem
k vyčerpanému rozpočtu určeného na podporu
společenských organizací bude žádost zapracována
do propočtu na rok 2010.
*
Mgr. Ján Šípka, farář
církve Evangelické
augsburského vyznání v Plzni, požádal o pronájem
zasedací místnosti v budově městského úřadu za
účelem biblických hodin každou třetí a čtvrtou středu
v měsíci. Dále pak požádal o svolení k využívání
kaple sv. Jana Křtitele v Kaznějově.
*
Mateřská škola Kaznějov sídliště děkuje sponzorům
za dárky k Mikuláši. /Město Kaznějov, paní Vyletová,
Korčáková, Pašková/. Mikulášské besídky jsou již
tradičně v mateřské škole v režii pana Pojera a jeho
malých pomocníků / andílků, čertic/. Přípravy na
příchod Mikuláše děti velmi baví. Vyrábí andělské
kurunky, čertí rohy, sukně, dělají ve školce „ peklo
„ a hlavně předvedou Mikulášovi a rodičům společně
nacvičené básničky, písničky, tance. Největší zážitek
je pak závěrečný tanec s Mikulášem a čertíky.
Mateřská škola děkuje za velmi pěkný dar dětem pod
stromeček manželům Matějčkovým - Cyklo
Kaznějov.
*
Děti z obou mateřských v Kaznějově škol děkují
místní organizaci ČSSD za finanční příspěvek na
zaplacení divadla ,,Dědeček zahradník ,,.
*
Knihovnice městské knihovny paní Tůmová
předložila soupis knih, které navrhla odepsat
z knihovního fondu . Knihy jsou nabídnuty čtenářům
zdarma.
*
Známky na netříděný komunální odpad na první
pololetí roku 2010 si mohou občané zakoupit od
15.12.2009 u paní Matúškové dveře č.9 na
městském úřadě.
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Alena Špačková
místostarostka
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Nové ceny vývozu odpadu a vodného a stočného pro rok 2010
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Advent v Kaznějově
Město Kaznějov připravilo na letošní advent pro
své občany dvě akce, které svým programem
oslovily všechny věkové kategorie.
První z nich bylo Adventní setkání se seniory.
Konalo se 2.12. v prostorách divadla Štace a
vycházelo z myšlenky, že i v dnešní hektické době je
třeba myslet na skupinu obyvatel, která již většinou
nedostává pozvánky na blyštivé vánoční nebo
novoroční večírky od nejrůznějších firem a
organizací a přitom ještě nedávno aktivně zasahovala
do života naší společnosti. Jednalo se o první akci
podobného druhu a proto organizátoři s napětím
očekávali, jak bude přijata těmi, pro které byla určena. Odezva však byla milá, pozvání přijalo 50
občanů.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení, o program se postarali žáci 1. a 5. třídy ZŠ v
Kaznějově a žáci ZUŠ v Kralovicích. Pásmo vánočních říkanek a koled a včetně krátkého
tanečního vystoupení příjemně navodilo vánoční atmosféru a mnohé z přítomných pak překvapili
Michalka Pechová a Dominik Zappe ze ZUŠ v Kralovicích svojí hrou na harmoniku. Na
pozvánkách na toto adventní setkání bylo jako
hlavní bod programu avizováno neformální
vyprávění starosty o radostech i starostech
starostovského života a nutno konstatovat, že
tomu tak ve skutečnosti také bylo. Pan starosta
vtipným, milým způsobem mluvil o práci
zastupitelstva i svojí a o práci městského úřadu.
Ke svému vyprávění nepotřeboval žádná nudná
čísla, grafy nabo statistiky a přece se posluchači
dozvěděli všechny podstatné věci. Při pohledu do
sálu bylo patrné, že všichni se zájmem poslouchají
a a baví se. A stejně jako celé vystoupení bylo
vedeno naprosto neformálním způsobem i
závěrečný slavnostní přípitek byl skutečně osobní
a neoficiální.
Odpoledne pak pokračovalo volnou zábavou při hudební kulise, kterou zajistila hrou na
harmoniku paní učitelka Zděnka Černá ze ZUŠ v Kralovicích.
Adventní setkání se seniory se konalo v této podobě poprvé. Všichni, kdo se podíleli na jeho
přípravě, to dělali s nadšením a s nejlepší vůlí připravit svým hostům příjemně strávené odpoledne a
je především na zúčastněných zhodnotit, jak se jim to podařilo.
Zcela jiného druhu byla již tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu v Kaznějově. Stejně
jako loni bylo do jejího programu začleněno celostátně organizované vypouštění balónků s
přáníčky.
Na pokyn rádia Frekvence 1 se v 15.45 hod. vzneslo nad hřiště před městským úřadem zhruba
700 balónků a to přesto, že od rána zhruba do 15. hod .drobně ale vytrvale pršelo. Snahou
organizátorů bylo připravit průběh celé akce tak, aby byla něčím zajímavá pro všechny. A tak
zatímco děti s napětím čekaly, zda starosta nevylosuje právě jejich kreslené nebo psané přáníčko
Ježíškovi, dospělí se mohli zahřát vánočním svařákem, který místní hasiči nabízeli hned u dvou
polních kuchyní. Koledy zazpívané žáky základní školy zapůsobily snad na všechny přítomné a
připravily atmosféru pro vánoční přání starosty města zakončené pokynem k rozsvícení
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kaznějovského vánočního stromu. Zlatým hřebem programu pak bylo vystoupení přátel pana
Václava Dolejše, dudáků Zdeňka Bláhy a Václava Švíka a Jaroslava Pokorného, který předvedl pro
mnohé diváky možná neznámý fanfrnoch. Jejich koledy z oblasti jihozápadních Čech přinesly
pocity radosti a nemálo přítomných přiměly ke zpěvu.
Ohňostroj odpálený panem Mošnou byl jako každoročně úchvatný a bez nadsázky lze říci, že s
výjimkou velkých měst je takový málokde k vidění.A kdo měl ještě chuť pokračovat ve vánočním
ladění, mohl zajít do divadla Štace, které sehrálo oblíbené představení Živý betlém.

Závěrem hodnocení celé akce nezbývá než poděkovat všem, kteří se na její přípravě podíleli,
zejména však kaznějovskému Sboru dobrovolných hasičů, panu Josefu Mošnovi, panu Václavu
Dolejšovi a v neposlední řadě firmě APOLLO, s.r.o., která bezplatně zapůjčila vozidlo AVIA
použité jako podium. Bez jejich nezištné spolupráce by rozsvícení vánočního stromu nebylo možné
v této podobě připravit. A poděkování patří i všem, kteří přišli ke stánku základní školy a koupí
některého z výrobků jejích žáků
přispěli na konto projektu Pomozte
dětem. koupí některého z výrobků dětí
základní školy.
Eliška Bartásková
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ze Základní školy Kaznějov
V úterý 20.října oslavili žáci ZŠ Kaznějov „Den stromů“. Celé školní akci zaměřené na tento svátek
předcházely přípravy, během kterých žáci v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu absolvovali
botanicko-dendrologickou exkurzi v okolí boleveckých rybníků, besedy o stromech a jejich významu
v ekosystému. Všichni žáci školy se zúčastnili výtvarné soutěže s tématikou „Les“. Jejich práce byly
vystaveny ve vestibulu školy a ostatní spolužáci svým hlasem vybírali nejlepší výtvarná díla.
Celoškolní akce vyvrcholila
v úterý, kdy byly za přítomnosti
starosty města a ředitele školy
vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže.
Vítězové jednotlivých kategorií pak
společně zasadili před budovou školy
symbolický strom.
V následujících dnech projekt
pokračoval
výstavkou s názvem
“Ekosystém les aneb co můžeme vidět
při procházce přírodou“, kterou pro
žáky MŠ a prvního stupně ZŠ
připravili žáci 8. a 9. ročníku. Po
zhlédnutí botanických a zoologických
preparátů následovala krátká beseda,
kterou vedli dva přírodovědci Dominik
Mašek a Jan Soukup z 9. třídy.
Zajímavým
a
poutavým
zpestřením byla i návštěva moravských
ornitologů ze společnosti Zayferus, kteří na školu zavítali ve středu 21.října a v hodinové ukázce
předvedli žákům MŠ a ZŠ 27 dravců s odborným výkladem a praktickými letovými ukázkami.
Tomáš Korelus
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sport v Kaznějově
Příznivci turistiky se vydali odhalit tajemství Kounovských kamenných řad
Dne 10. října 2009 se uskutečnil v pořadí již 5. ročník turistického výletu pořádaného
společně odborem ČASPV Pohyb Kaznějov a Oborovou zdravotní pojišťovnou. Původně
zcela obsazený autobus se nakonec nenaplnil, protože několik účastníků odradil zamračený a
ráno deštivý den. Ti, kteří se rozhodli i přes nepřízeň počasí na výlet vyrazit, určitě nelitovali.
Výlet začal v 8 hodin ráno na
autobusové zastávce. Autobus
všechny odvezl k železniční
stanici Mutějovice, kde výšlap
začínal. Již cestou tam přestalo
pršet a místy vykukovalo i
sluníčko. Od startu se výletníci
v různě velkých skupinkách
vydali podle mapky, kterou
obdrželi
v autobuse,
ke
kamenným řadám. I když cesta
byla deštěm zmáčená, podzimně
zbarvené
stromy
tvořily
příjemnou atmosféru výletu.
Nově vyznačená naučná stezka
všechny bez problémů dovedla
až ke 14 pravidelně rozmístěným
téměř úplným řadám. Zde se nachází také 2 největší kameny z celého uskupení – Gibbon I
(vážící téměř 6 tun) a Pegas. Význam Kounovských kamenných řad je nejasný.
Nejpravděpodobnější teorie se uchyluje k jejich astronomickému významu. Kameny mohly
sloužit jako hospodářský kalendář. Aby se účastníci výletu při procházce nenudili, hledali
odpovědi na otázky, které dostali v autobusu společně s mapkou. Po důkladném prozkoumání
a pokusu o odhalení významu kamenů se turisté vydali lesem plným vzrostlých buků po
stezce do obce Kounov. Cestou sice trochu sprchlo, ale nikomu to nevadilo. V Kounově si
zájemci prohlédli nedávno otevřené muzeum věnované celé Kounovským řadám, kde se
dozvěděli další zajímavosti. Ale jejich tajemství ani zde neodhalili.
Z Kounova se turisté přesunuli do dalšího cíle výletu, města Rakovníka. Většina účastníku
zamířila na oběd a ti pilnější zjišťovali odpovědi na některé záludné otázky. Ve čtyři hodiny
odpoledne se z Rakovníka odjíždělo. Všichni přišli k autobusu včas. Během zpáteční cesty
byly vyhodnoceny odpovědi na otázky a všem účastníkům byla rozdána od OZP a odboru
Pohyb Kaznějov malá pozornost. Výletu se nakonec zúčastnilo celkem 33 účastníků, z toho 6
dětí. Na závěr lze říci, že se tento výšlap vydařil a vypadá to, že to byl poslední skutečně
podzimní výlet. Následující víkend už pevnou rukou vládla spíše zima.
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Kaznějovská děvčata umí přehazovanou nejlépe
v kraji
V sobotu 7. 11. se děvčata, která navštěvují cvičení TJ Pohyb Kaznějov zúčastnila krajské
soutěže v přehazované žákyň v Přešticích. Postoupily tam po získání 2. místa v okresní
soutěži. Po předloňském 6. a loňském 4. místě byly ambice dostat se „na bednu“. Naše mladé
slečny místo sobotních nákupů v hypermarketech nastoupily do hry s velkým nasazením a po
tvrdém boji přehrály všechny soupeřky z kraje. Jejich triumfální vítězství je o to významnější,
že se jim podařilo vrátit krajský titul po 13 letech zpět do Kaznějova.
Gratulujeme všem zúčastněným a jsme rády, že se ještě dnes najdou děti, které chtějí trávit
svůj volný čas v tělocvičně a o víkendu místo vyspávání vyrazit na soutěž. Jejich radost
z pohybu a úspěchy pak zahřejí u srdce nás cvičitele a dávají nám chuť a sílu do další práce.
Děkujeme!
Lenka a Pavla Divišovy, cvičitelky Pohybu Kaznějov
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Kam za kulturou

Společenská kronika
Vážení čtenáři,
rádi bychom od ledna příštího roku obnovili v Kaznějovském zpravodaji rubriku, ve které by byla pravidelně uváděna
významná životní výročí našich spoluobčanů (narozeniny od 80ti let, zlaté a další svatby). Jsme si však vědomi práva
každého na ochranu soukromí a proto žádáme ty z Vás, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí své jméno tímto způsobem
zveřejnit, aby nás v dostatečném časovém předstihu na tuto skutečnost upozornili.
Informujte v těchto případech matrikářku (tel. 373332142) nebo tajemnici (tel. 373332163) vždy
v termínu do 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11., který předchází datu Vašeho výročí.
Děkujeme za spolupráci.
Eliška Bartásková, tajemnice
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