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Slovo starosty
Všichni víme, že město
Kaznějov je průmyslové
město , což má své
pozitivní
i
negativní
dopady na nás jako
občany. Jedním z velkých
negativ je špatné životní
prostředí. Již v minulém
Zpravodaji,
v úvodním článku, jsem se
zabýval touto tematikou v souvislosti s právě
odhalenou
kontaminací
spodních
vod
chemikáliemi v části Kaznějova u koupaliště.
Nemohu však jinak než se
k problematice životního prostředí znovu vrátit.
Dne 9.10. 2008 jsem se zúčastnil
slavnostního položení základního kamene ke
stavbě Silnice I/27, Třemošná - přeložka. Délka
této stavby je 3 844 m, cena 700 mil. Kč, termín
X/08 - IX/2011.
Toto jsou fakta již daná. Jak se však bude
pokračovat dál v realizaci přeložky I/27 až po
obec Vysoká Libyně? Celá trasa byla rozčleněna
do 4 úseků (Třemošná - Horní Bříza, Horní
Bříza
- Kaznějov - Rybnice, Rybnice - Hadačka,
Hadačka - hranice Plzeňského kraje). Zdá se
samozřejmé, že navazovat bude úsek Horní
Bříza - Kaznějov - Rybnice, bohužel z některých
jednání odcházím s pocitem, že předpokládaná
samozřejmost není tak jistá, že ve hře jsou i jiná
kriteria než jen ta odborná a logická.
Dovolte mi proto zrekapitulovat to, co bylo
již
mnohokrát vyřčeno při různých
příležitostech a
na různých úrovních.
Kvalitu života v Kaznějově z hlediska
životního prostředí ovlivňují ekologické zátěže
po chemické výrobě, povrchová těžba kaolinu a
nadměrná doprava na silnici I/27. A právě
obchvat Kaznějova, který je součástí přeložky
silnice I/27 by odstranil jednu z velmi
agresivních zátěží životního prostředí v našem
městě. Stávající průtah přes Kaznějov je zdrojem
zásadních
dopravních
závad.
Prochází
zastavěným územím a z toho vyplývá vysoký
počet obyvatel ohrožených hlukem, emisemi,
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prašností a nebezpečností. Jsou zde dva
železniční přejezdy, jeden na periferii města, tzv.
osmnáctka, místo častných nehod i smrtelných,
druhý je uprostřed města, kde se často vytváří
dlouhé kolony aut, ještě zvyšujících množství
hluku a emisí, a navazuje na nepřehlednou
velkou křižovatku v mírné zatáčce, což je velice
nebezpečné místo pro řidiče i pro chodce. Další
problémové místo je u benzínové pumpy, kde při
výjezdu od Motorestu vzniká nebezpečí střetu s
vozidlem, které jede tankovat a jehož řidič
nepředpokládá, že by zde mohlo vyjíždět jiné
auto nebo jít chodec. Komplikovaná situace je
při odbočování z hlavní silnice směrem na
hřbitov. Směrem tam lze odbočit, ale při cestě
zpět to znamená přejet dva jízdní pruhy a dvě
plné čáry. Stejná situace je pokud řidič jede od
Plzně. Řidiči jsou zde vlastně nuceni vědomě
překračovat dopravní předpisy. Při tak velké
frekvenci dopravy, která v Kaznějově je, se
špatně odbočuje do ulice Drahotínská, k
městskému úřadu nebo na Oboru, zvláště ze
směru od Plas. Snad ještě složitější to mají
chodci. Velice těžko se přechází přes hlavní
silnici zejména malým dětem a seniorům. U
relativně nejbezpečnějšího přechodu, který je
řádně označen značkami, blikajícími světly a
komunikace je zde zúžená, aby naváděla řidiče k
pomalejší jízdě, došlo již několikrát k nehodě
nákladního auta a ke zničení plotů u nemovitostí
p. Blechové a p. Horáka. Občané bydlící přímo
podél I/27 jsou nejen nejvíce obtěžováni hlukem,
otřesy, emisemi a prachem, ale potřebují i kus
odvahy při vyjíždění autem ze svých nemovitostí
a při vycházení ze svých domovů, kdy vstupují
přímo na silnici první třídy. Dalším problémem
je, že část komunikace není ani ohraničená
obrubníky a řádně odvodněná, v důsledku čehož
nemovitosti trpí podmáčením.
Město si je vědomo všech těchto nemalých
problémů a snaží se je v rámci svých možností
zmírnit. V celkem nedávné době byla
zrekonstruována křižovatka s ulicí směrem na
Starou náves, byl vybudován podél silnice I/27
nový jednostranný chodník, zřízeny tři přechody
pro chodce, osazeny dva měřiče rychlosti, v
celém Kaznějově byly vyměněny dopravní
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značky za reflexní. Přesto je to všechno málo.
Další způsoby odstraňování dopravních závad
jsou však nad naše možnosti.
Komplexní a definitivní řešení dopravní
situace ve městě představuje pouze plánovaný
obchvat Kaznějova. A jak si stojíme při jeho
přípravě? Posuďte sami.
Máme schválený územní plán s jasnou trasou
vedenou západním směrem, jsme členem
Dobrovolného svazku obcí s názvem Silnice
I/27, který si jako předmět činnost stanovil
koordinaci součinnosti měst a obcí ležících na
trase a v okolí této silnice první třídy s cílem
zajistit v co nejkratší možné době všechna
přípravná jednání, procesy a práce nutné pro
zahájení plánované stavby a následnou realizaci
všech dílčích úseků včetně kolaudací a uvedení
do provozu.
Hovoří pro nás kriteria stanovená pro hodnocení
důležitosti výstavby jednotlivých úseků, kterými
jsou: intenzita vozidel (24 hodin), podíl těžkých
nákladních vozidel (24 hodin), nehodovost
v úseku za období 5 let, odstranění dopravních
závad v úseku vč. úrovňových železničních
přejezdů, počet obyvatel dotčených stávající
trasou, délka stávajícího úseku procházející

zastavěným územím a dopad na dojezdové časy
spádového území do cílového místa. Jsme
připraveni spolupracovat při jednáních o
výkupech pozemků v trase obchvatu tak, aby
narovnávání majetkových vztahů proběhlo
rychle a bez komplikací a stalo se dalším bodem
hovořícím
pro pokračování stavby právě kaznějovským
úsekem.
Rád bych však zdůraznil, že je nezbytné, aby
potřebu a důležitost vybudování obchvatu
Kaznějova cítili i všichni občané, společenské
organizace i podnikatelské subjekty a aby v
rámci svých možností přispívali k prosazení
jeho výstavby následně po třemošenském úseku.
Věřím, že majitelé pozemků dotčených
výstavbou je nebudou již nyní prodávat různým
překupníkům, že místní politické strany i
podnikatelé budou lobovat ve prospěch této věci.
Vždyť město je jeden harmonický celek, kde lidé
pracují, podnikají a žijí, a ke zlepšení úrovně
tohoto života je vybudování obchvatu v co
nekratší době nezbytně nutné.
ing. Petr Sýkora

Poděkování
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval panu ing. Tomáši Březinovi, majiteli firmy BEST,a.s. a
její generální ředitelce paní Ivetě Churavé nejenom jménem svým, ale i jménem vás, občanů
Kaznějova, za vstřícnost a pomoc při řešení nemalých problémů města v oblasti životního prostředí.
Zastupitelstvo města projednalo na svém 11. zasedání dne 24.9.2008 Smlouvu o poskytnutí
finančního daru uzavřenou mezi firmou BEST, a.s. a městem Kaznějov v hodnotě 164 000,- Kč na
úpravu ulic Střední a Pod Továrnou a na úpravu mateřské školy U továrny. Jsem osobně velice
rád, že existují v naší společnosti tak úspěšné firmy jako je firma BEST,a.s., která zaměstnává
mnoho našich občanů. Přeji mnoho pracovních a osobních úspěchů.
ing. Petr Sýkora
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informační
•

Město Kaznějov nabízí k prodeji byt
v č.p. 323 v Horní ulici obálkovou
metodou. Zájemci se mohou přihlásit na
MěÚ u p. Matúškové.

•

Zastupitelstvo města na svém jednání
rozhodlo o prodeji bytů v č.p. 207, tzv.
Parlamentě. Podmínky budou stejné jako
u prodeje městských bytů v minulosti.
Byty budou nabídnuty stávajícím
nájemníkům za cenu, která bude činit
50% znaleckého odhadu.

•

Město upravilo stávající pojistnou
smlouvu s pojišťovnou Kooperativa.
V rámci této úpravy byla zvýšena
pojistná částka obecné odpovědnosti na
10 000 000,-Kč a smlouva byla rozšířena
o pojištění movitých věcí v Kaznějově
na riziko krádeže a vandalismu.

•

Pan Mgr. Josef Křížek připravil k vydání
knihu zaměřenou na Kaznějov nazvanou
“ O některých lidech v historii
Kaznějova
a
okolí
a
jiných
zajímavostech“.
Město
Kaznějov
objednalo 50 ks výtisků a zájemci si je
budou moci zakoupit na MěÚ.

•

Duplicitní vlastnictví pozemku v areálu
bývalého zdravotnického zásobování o
výměře 2 127 m2 bylo vyřešeno .
Duplicitní vlastník přenechá městu
pozemek za 25 000,-Kč.

•

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji
pozemků kolem bytových domů
v ulicích Horní, Dolní, Střední . Tyto
pozemky jsou již dlouhodobě užívány
majiteli bytů jako zahrádky. Pozemky
budou
nabídnuty
jednotlivým
společenstvím vlastníků.

•

Město

uzavřelo

smlouvu
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s ing.

servis
Vágnerem na vyhotovení 10letého plánu
lesního hospodaření. Smlouva byla
konzultována
s naším
lesním
hospodářem a ten ji doporučil . Nový
plán hospodaření v lesích bude platit od
roku 2010.
•

V měsíci říjnu se bude provádět těžba
dřeva v městských lesích za Velkým
kanálem. Proběhne strojovou těžbou.
Následně budou opraveny lesní cesty
v prostoru
těžby.
Objem
těžeb
v městských lesích nedosahuje množství
povolené 10letým plánem. Město nemá
zájem o vytěžení maximálního množství
dřeva. Snaží se zachovat a důsledně
obnovovat zelený prstenec lesa kolem
Kaznějova.

•

Ing. arch. Opl předložil nabídku na
zpracování návrhu urbanistické studie
Náměstí a části kolem ulice Plzeňská.

•

Firma MENE INDUSTRY, s.r.o.
předložila nabídku na vypracování
projektové dokumentace stavebních
úprav v budově Měú, jejichž předmětem
je zřízení bezbariérového vstupu do
budovy a rekonstrukce stávajících
sociálních zařízení.
V Olejně č.p. 142 se budou dle
schváleného rozpočtu města vyměňovat
okna , byla vybrána firma Oknocentrum
Plzeň.

•

K deregulaci nájemného dle zákona č.
107/06 Sb., dochází ke zvýšení nájmu
s platností od 1.1.2009 u bytů
s regulovaným nájemným. Zvýšení
nájemného u městských bytů činí
v průměru 35,06%.

•

Městská knihovna navrhla
vyřadit
knihy a odepsat je z knihovního fondu .
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Jsou nabídnuty občanům
v knihovně a v budově MěÚ.
•

zdarma

Česká pošta oznámila , že od 1.10.2008
je upravena pracovní doba. PO – PÁ 8 –
12 hod, 13 – 18 hod. SO 8 – 10 hod.

Věříme, že i domluva od Vás rodičů
pomůže usměrnit chování dětí.
•

Mateřská škola na sídlišti se zapojila do
celostátní hry „ Recyklohraní“, která je
zaměřena na třídění odpadu. V mateřské
škole jsou umístěny kontejnery na
použité baterie . Za odevzdané baterie si
budeme moci v „obchodě“ vybrat
pomůcky a hračky pro školku. Je dobře,
že do třídění odpadu se zapojují už i
malé děti. Je třeba, aby naše budoucí
generace byla ke svému okolí šetrná a
chránila ho. Zatím, jak je patrno
z předchozího sloupečku , se nám tato
výchova moc nedaří. Pevně doufám, že
pokud bude škola i rodina vštěpovat
dětem zásady ochrany životního
prostředí a chovat se podle nich, že z
této mladé generace vyrostou určitě
„ dospěláci“, kteří si budou přírody a
čistoty kolem sebe vážit.

•

V mateřské škole na sídlišti se začala
opět vyučovat angličtina . Do výuky je
zařazeno 25 dětí, které jsou rozděleny do
dvou skupin a výuka každé skupiny je
2x týdně v rámci pobytu dětí v MŠ.
Výuka je zdarma a probíhá hravou
formou, přijatelnou pro děti.

•

Město obdrželo žádost firmy LB
Minerals, a.s. o vyjádření k záměru
použít pro sanaci vytěžených prostor
rekultivační materiál - výrobek firmy
PEBRA připravený z 50 % z odpadu z
papíren a z 50 % z výklizového
materiálu lomu; stejnou žádost již
projednávalo
zastupitelstvo
obce
Krašovice a vyjádřilo svůj nesouhlas;
Rada města Kaznějov postoupila
projednání žádosti zastupitelstvu,
přičemž schválení tohoto záměru
nedoporučila.

Kynologický klub Kaznějov obdržel
finanční příspěvek 3000,- Kč na uspořádání
akce ke 4. výročí klubu..

•

Základní škola předložila žádost o
spolupráci při zpracování projektové
žádosti o finanční podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurence
schopnost. Zastupitelstvo města s touto
žádostí souhlasí. Výzva k podání žádostí
o tuto dotaci bude otevřena v lednu
2009. Garantem tohoto projektu je za
základní školu Mgr. Patrichiová.
Základní školu v současné době
navštěvuje 370 dětí a získání této dotace
bude velkým přínosem pro jejich další
vzdělávání.

•

Firma OMGD,s.r.o. chce na pozemcích
ve
svém
areálu
vybudovat
fotovoltaickou elektrárnu na plánované
ploše 80 000 – 100 000 m2. Město proti
tomuto záměru nemá námitek.

•

Městu byly nabídnuty k odkupu lesní
pozemky, na kterých město vlastní 4/18.
Zastupitelstvo rozhodlo o jejich odkupu
za odhadní cenu.

•

Prosíme rodiče dětí / 13 -16 let /, které
se schází u městského úřadu a
v nedostavěné garáži u bytovek v ulici
Lipová, aby si prověřili, co děti v těchto
prostorách dělají. Množí se četné
stížnosti
na
jejich
chování
a
vandalismus. Již několikrát byly
zdemolovány lampy veřejného osvětlení
umístěné na ochozu hlavního schodiště
k městskému
úřadu,
pomalovaná
pamětní deska na budově, pomalované
schody, rozbitá okna a to vše rámuje
nehorázný nepořádek, který zaměstnanci
městského úřadu denně uklízí. Děti na
domluvy od cizích lidí mnoho nedají.
Stížnosti již také obdržela i policie ČR.
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Alena Špačková
místostarostka
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Informace o poplatcích vybíraných v mateřských školách
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., kde v § 6 je stanoveno, že ředitel mateřské školy
stanoví měsíční výši úplaty tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů vykázaných za uplynulý kalendářní rok. Do těchto nákladů se nezapočítávají
platy, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
úhrada pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a další
platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání
pedagogů a na činnosti, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Úplata se stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
Pro děti s docházkou nejvýše 4 hodiny denně se stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty
stanovené pro celodenní provoz. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz
mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která
nepřesáhne poměrnou část úplaty podle rozsahu omezení nebo přerušení provozu.
Poplatky vybírané v mateřských školách v Kaznějově v roce 2008
MŠ U tov.

MŠ sídl.

celkové neinvestiční náklady

515 000,-

674 464,-

41

80

měsíční náklad na 1 dítě

1046,-

702

50 % měsíčního nákladu
(max. výše vybíraného
poplatku)

523,-

351,-

skutečně vybíraný poplatek

150,-

150,-

počet dětí

V případě omezené docházky je účtováno rodičům 100,- Kč při docházce na 4 hodiny denně,
při docházce 5 dní v měsíci 75,- Kč.

Z výše uvedené tabulky je patrné, že při konstrukci úplaty za předškolní vzdělávání v Kaznějově
vzhledem k neinvestičním nákladům vykazovaným oběma mateřskými školami zdaleka nejsou
využívány možnosti, které dává zákon, a předškolní vzdělávání je tak dostupné pro všechny děti.
Alena Špačková
Eliška. Bartásková

ZŠ KAZNĚJOV - OZNÁMENÍ

Od 19.11.2008 jsou pro veřejnost zpřístupněny webové stránky ZŠ Kaznějov:
www.zskaznejov.webnode.cz
Jedná se o novou a netradiční podobu webu, zajímavou a informaticky užitečnou. Přestože jsou tyto
webové stránky ve zkušebním a testovacím provozu a stále se vyvíjí, již nyní nabízí nadstandardně
řešený přístup k získávání informací.
Naše webové stránky jsou užitečnou branou do internetu, umožňují v přehledném a jednoduchém
prostředí přístupk informacím ze školského prostředí, místního regionu, Plzeňského kraje, České
republiky i Evropské unie.Jsou zde odkazy na aktivní využívání cizích jazyků.
Mgr. Jiří Henžlík
ředitel ZŠ

Kaznějovský zpravodaj 3/2008
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ZAHRADNÍ VÍLA NAVŠTÍVILA
MŠ U TOVÁRNY
Na zahradě mateřské školy pobýváme téměř celý rok. V zimě bobujeme na kopečku, na jaře a v
létě jezdíme po cestičkách na kolech a koloběžkách, využíváme houpačky, skluzavky, zdoláváme
malou horolezeckou stěnu nebo stavíme z písku. Každý podzim pořádáme ZAHRADNÍ
SLAVNOST pro rodiče, děti a zaměstnance MŠ. Vloni jsme putovali za stonožkou, letos nás
navštívila zahradní víla.
Na zahradu běžíme, na vílu se těšíme.
vílo, vílo zahradní, proč jme tady uhádni.
Budeme Ti pomáhat a stromečky uspávat,...
Pro vílu vyrobili rodiče a děti nádherné šperky z přírodnin: korále, náramky, čelenky,
korunky,...Klobouk dolů před jejich nápady a fantazií. Klenoty byly krásné tak, až oči přecházely.
Po vytvoření výstavky nás čekal hlavní úkol. Zlatými klíči jsme zamykali stromy. Aby se dobře
připravily na zimu, zpívali jsme jim písně a přednášeli verše. Poté následovalo kouzlo. Po nabarvení
bílého papíru se objevila víla. Protože byla pouze na obrázku, chtěli jsme, aby přišla skutečná. A
opravdu, po chvilce přitančila, poděkovala za pomoc, za to, že nelezeme po stromech a nelámeme
větve. Přinesla nám i odměnu v podobě jablíček a malých čokoládek.
S vílou jsme se rozloučili a těšíme se na další akce a slavnosti v naší mateřské škole.
Alena Kočová
ředitelka MŠ U továrny

Š
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Akce Základní školy Kaznějov v 1.pololetí škol. roku 2008/2009
1) Projekt GO – jde o projekt určený žákům 6.tříd a jejich třídním

učitelům.

V měsíci září je žákům přicházejícím na 2.stupeň nabízen dvoudenní intenzivní pobytový kurz zaměřený na
vytváření vztahů v třídním kolektivu, na rozvoj týmové spolupráce, budování vztahů mezi žáky i mezi žáky a
učiteli.
Odborný garant : Bc.Lukáš Eisenvort ( metodik primární prevence PPP Plzeň )
místo pobytu : Jesenice

Žáci i třídní učitelky si tento kurz pochvalovali.

2) V rámci primárního preventivního programu se na naší škole během celého školního roku
vydávají 3 čísla školního časopisu, na jehož obsahu se podílí žáci 4. – 9. ročníků.
1.číslo s názvem ŠIKANA je vydáno v měsíci listopadu
2.číslo s názvem DROGY v měsíci únoru
3.číslo s názvem ALKOHOL, KOUŘENÍ v měsíci květnu
Žáci během předchozích měsíců shromažďují své příspěvky ( osobní i ze zkušeností jiných, mohou i anonymně )u
vyučujících ( 4.,5. tř., Ov, Rv)
Jednotlivá čísla budou vystavena ve třídách od 4. do 9. třídy, vždy na konci daného měsíce.
Přáli bychom si, aby časopis přispěl k pochopení této závažné problematiky a společně se všichni snažili tyto jevy
odbourávat.

3) Celoroční projet od 1. do 9. třídy na školní rok 2008/2009
Téma : PLZEŇ
V rámci Školního Vzdělávacího Programu (RVP) se v letošním školním roce ve výuce všech předmětů zaměříme
na naše krajské město Plzeň. Zvláštní důraz budeme klást na vzájemnou provázanost města Plzně a regionu
severní Plzeňsko.
Na 1.stupni učitelé s žáky vhodnou formou s ohledem na věk dětí diskutují o městě, zaměří se na vlastní znalosti
žáků, během roku navštíví toto město (např. ZOO, radnice…), při hudební výchově zpívají písně o Plzni, mohou
zakreslit i část písně do notové osnovy, namalují obrázky, možno i koláže z obrázků….Práci si řídí učitelé sami,
nechají prostor pro vlastní vyjádření žáků.
Žáci 2.stupně budou ve všech předmětech formou přiměřenou věku žáků shromažďovat znalosti např.o průmyslu,
ekologii, historii, významných stavbách , kultuře, flóře a fauně atd.
Během roku žáci jezdí na exkurze ( pivovar, závod Škoda, plzeňská věž,muzea
radnice …), uskuteční se rozhovor o Plzni se zástupcem radnice. Při výtvarné výchově vytvoříme makety
významných budov, k nimž budou přiloženy fotografie, které nafotí děti samy.
V této době již probíhá velice zajímavá prohlídka prostor Plzeňské radnice a beseda se zástupkyní školství paní
Škubalovou pro žáky od 4. do 9.tříd.
Žáci 8. a 9. tříd se ve čtvrtek 13.11.2008 zúčastnili večerního divadelního představení „Limonádový Joe“
v Komorním divadle v Plzni, kde doprava byla žákům hrazena ze zdrojů SRDPŠ.
V rámci tohoto projektu žáci 3.třídy a tanečního kroužku mladších žáků paní učitelky Beranové navštíví se svým
předvánočním programem a drobnými dárky seniory v domově důchodců v Kaznějově, dále pak v domově
důchodců Sv.Jiří Plzeň-Doubravka a děti, které musí trávit předvánoční čas na dětské klinice FN Plzeň.

Rádi bychom všechny tímto vystoupením potěšili a zpříjemnili jim tuto předvánoční dobu.
Výsledkem tohoto projektu bude výstavka všech shromážděných prací ve vestibulu školy, která zde bude probíhat
od dubna do konce školního roku.
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Na základě tohoto projektu jsme oslovili cca 35 firem působících v našem regionu s žádostí o sponzorský dar, jelikož většina akcí
vyžaduje dopravu do krajského města. Pouze 7 firem či institucí na naši výzvu reagovalo. Ráda bych jim poděkovala i touto cestou –
autobusová doprava B.Šnajdr Kralovice, NORWEST p. Brejník, autobusová doprava František Burda Rybnice, AGARIKUS
Kaznějov, MěÚ Kaznějov, DDM Radovánek Kaznějov, CYKLOSERVIS Hana a Petr Matějčkovi Kaznějov.

4) Naše školní recyklohraní
Základní škola Kaznějov se v letošním školním roce zapojila do školního
recyklačního programu Recyklohraní. Tento program pořádají neziskové
společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a
recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
Cílem celého programu je zvýšit povědomí mladé
generace o třídění odpadů a zajistit jejich recyklaci v co
největší míře.
V rámci tohoto projektu byla naše škola vybavena sběrnou nádobou na použité baterie od
společnosti ECOBAT, která je umístěna ve vestibulu naší školy. Do budoucna dostane naše
škola další nádobu na nepotřebné drobné elektrospotřebiče.
Kromě toho si naši žáci vyzkoušeli kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů, žáci praktické
třídy vyrobili další nádobu na vyřazené baterie, velmi hezky výtvarně zpracovanou. Nyní
zjišťují provozní doby sběrných dvorů.
Za nasbíraný odpad i splněné úkoly získáváme body, za které si můžeme pořídit různé učební
pomůcky, hry i sportovní vybavení.
Vybízíme proto všechny rodiče i další dospělé k zapojení do Recyklohraní. Máte-li doma vybité
baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak recyklaci tohoto odpadu a
pomůžete nám získat cenné body.

5) Vánoční výstavka prací žáků ZŠ – „Pomozte dětem“

Jako každý rok i v letošním školním roce pořádá naše škola předvánoční prodejní výstavku výrobků
našich žáků určenou široké veřejnosti z řad rodičů i ostatních občanů Kaznějova. Výtěžek z této akce je zasílán na
sbírkové konto Pomozte dětem.Zástupce naší školy se již 2x podíleli na hodnocení žádostí a výběrovém řízení
v rámci našeho regionu.
Hlavní cíle sbírkového projektu:
• zvýšená kvalita života dětí

•
•

rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace
fungující rodina nebo alternativní rodinné modely

Charakteristika sbírkového projektu:

•
•
•
•
•

peníze zaslané na sbírkové konto jsou rozděleny veřejným výběrovým řízením
součástí jsou sbírkové a benefiční akce
v době kampaně vysílá Česká televize zábavný sbírkový pořad
vzorem sbírky je projekt BBC "Children in Need"
peníze jsou rozdělovány na základě regionálního principu

Tato výstavka bude probíhat ve dnech 2. – 4.12.2008 (út – čt ) v prostorách vestibulu základní školy od 13.00 hodin do
17.00 hodin. Dále ve spolupráci s MěÚ v úterý 9.12.2008 při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku budou
výrobky vystaveny ve stánku u MěÚ Kaznějov od 14.30 hodin.
Srdečně Vás všechny zvou ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ Kaznějov.
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1.září 2008 - Kaznějov
Obrázek stejný jako snad před všemi základními školami v republice - rodiče přicházejí se svými
nastrojenými dětmi ke školní budově, hledají jejich jméno na vyvěšeném seznamu a pak společně
s nimi vstupují do vyzdobené třídy. Tímto okamžikem zahajuje 32 dětí svoji devítiletou školní docházku. V
jejich tvářích se zračí zvědavost i obavy, jsou napjaté, plné očekávání.
V 1.A je vítá paní učitelka Mgr. Zdeňka Havlenová, v 1.B paní učitelka Mgr. Hana Patrichiová a pak přichází
postupně do obou tříd starosta města ing. Petr Sýkora. Možná, že v tomto okamžiku
někteří z přítomných očekávají oficiality a formální proslov, ale situace je úplně jiná. Starosta vyvolává děti
a s každým z nich se snaží milým způsobem navázat krátký hovor. U někoho uspěje a rozvine se konverzace,
některé z dětí se omezí jen na přikývnutí nebo zavrtění hlavou, všechny však dostávají bonbóny a pamětní
list. Atmosféra ve třídě je ve chvilce uvolněná a všichni přítomní zapomínají na přehnaný důraz na důležitost
prvního školního dne.
A co všechno se pan starosta dozvěděl?

Dominik Čermák
"moje nejoblíbenější zvíře

Lukáš Hásek
"babička má psa Azorka"

František Dobrý
"až budu velký, budu řídit mašiny"

je krokodýl"

Dominik Ortcikr

Nikol Bušková

"až budu velký, budu
hasičem"

"chodila jsem do mat. školy
na sídlišti a měla jsem
p. učitelku Petrušku a Janu;
a mám pejska Bambáska"
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Kateřina Menclová
"chodila jsem do mat. školy
na sídlišti a umím zpívat a
taky lezu po laně a mám
houpací síť"
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Jiří Churavý

Daniel Štefl

Michal Braun

"jezdím do Lomničky a
a někdy tam také chodím
s tátou na houby"

"já mám rád počítače,a
hraju na něm hry"

"škola bude asi těžká"

Tomáš Jánský

Barbora Pojerová

Pavel Holeček

"moje nejoblibenější zvíře
je slepice"

"mám ráda koně, teď
jezdím na ponym"

"až budu velký, budu
řídit auto jako táta"

Ladislav Rychal

Kristýna Drahotová

Patrik Lácha

"ve škole se těším nejvíc
na matematiku a
na tělocvik asi taky"

"někdy chodím s tátou
na ryby, ale on nic nechytí,
na fotbal s ním nechodím"

"ve škole mě bude bavit
plavání"

Tak děti, ať se vám ve škole líbí!!!
zapsala ing. Bartásková
foto ing. Vašíček
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Informace o investiční výstavbě
Blíží se konec roku a s ním čas rekapitulace a
hodnocení toho, co se nám podařilo z našich plánů
realizovat a naopak jaké úkoly před námi ještě
stojí.
Jednou z prvních akcí tohoto roku bylo
vybudování dvou nových bytů v budově
zdravotního střediska (1+1 a garsoniera), které dnes
již mají své nové nájemníky.
Velký důraz při sestavování rozpočtu a
plánování investičních akcí je každoročně kladen na
rekonstrukce a opravy komunikací. V letošním roce
byla provedena celková rekonstrukce ulice Střední,
která zahrnovala i vybudování nových parkovacích
míst a výsadbu nové zeleně, zcela nový chodník je
v ulici K Mistráku. Byla opravena cesta ke
hřbitovu, zbývá zde však ještě dosypat a dokončit
krajnice, což zajistí technický odbor svými
zaměstnanci. V souvislosti s touto akcí byly
poraženy i přestárlé stromy v aleji u této cesty a je
chystána nová výsadba, která bude realizována
podle vývoje počasí.
Značné finanční prostředky byly vynaloženy na
údržbu budov v majetku města, ať už se jedná o
pokračování výměny oken v obou mateřských
školách, základní škole, v budově městského úřadu
nebo v bytovém domě č.p. 142 (Olejna). Za zmínku
jistě stojí i vybudování nového plotu u zahrady MŠ
U továrny.
V současné době ještě probíhá přístavba místní
hasičárny, která má zlepšit podmínky pro parkování
hasičské techniky. I tato akce má být realizována do
konce tohoto roku.
Ne vše se však povedlo tak, jak jsme plánovali.
Naším záměrem bylo letos požádat o finanční
dotaci ze zdrojů Evropské unie na rekonstrukci
ulice Pod Vrchem a části ulice K Doubravě. V době
těsně před podáním žádosti nás firma pověřená její
přípravou upozornila, že námi zamýšlená akce
nesplňuje některé technické parametry a získání
dotace je tedy nepravděpodobné. Jelikož však tuto
stavbu považujeme za jednu z dnes prioritních, bylo
rozhodnuto realizovat ji i z vlastních zdrojů,
přičemž původně bylo zamýšleno rozdělit ji do
dvou etap tak, aby byla hrazena částečně z rozpočtu
letošního roku a částečně z rozpočtu roku 2009.
Celkové náklady činí přibližně 10 mil. Kč. Od
tohoto záměru však bylo upuštěno a v současné
době je celá akce připravovaná k realizaci v roce
2009. V prosinci proběhne výběrové řízení na
dodavatele díla, stavba bude zahájena na jaře a
ukončena by měla být v létě 2009.
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Přes letošní špatnou zkušenost s přípravou
žádosti o dotaci z evropských fondů zpracováváme
nový projekt, jehož cílem by mělo být získání
finančních zdrojů z Regionálního operačního
programu Jihozápad na kompletní rekonstrukci
komunikace Ke Škále. Jedná se o náročnou
záležitost, která znamená moře mravenčí práce
zaměstnanců Měú, v případě úspěchu bychom však
mohli zrealizovat stavbu, která by jinak svojí
finanční náročností přestavovala zátěž městského
rozpočtu na několik let.
Ve snaze vylepšit střed obce revitalizací tohoto
území pracujeme v současné době na studii
budoucího vzhledu náměstí tak, aby bylo možné
také tuto akci zahrnout do návrhu investic, o jejichž
realizaci bude rozhodovat zastupitelstvo již v únoru
při sestavování rozpočtu na příští rok.
To jsou, vážení spoluobčané, ve zkratce
nejdůležitější informace o té části práce
zastupitelstva města i jeho zaměstnanců, která se
týkala v roce 2008 výstavby.
ing. Petr Sýkora
Vážení spoluobčané,
Jménem všech zastupitelů a zaměstananců
městského úřadu i jménem svým Vám přeji hezké
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a pohody.
ing. Petr Sýkora
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Nabídka knih v městské knihovně
Amazonie
James Rollins
Randova vědecká výprava vstoupila do bujné amazonské divočiny a už nikdy se neobjevila.
O několik let později se z jednoho z nejnehostinnějších pralesů na světě
nečekaně vypotácí její člen – bývalý voják ze Speciálních jednotek…Je na
pokraji sil, je vyděšený a zbývá mu pouze několik hodin života. Do džungle
kdysi vkročil s jedinou paží… a vrátil se s oběma. Úřady nedovedou tento
nevysvětlitelný jev nijak objasnit, a proto vysílají Nathana Randa do
neproniknutelného světa plného dosud nevídaných nebezpečí, aby se vydal
po stopách svého zmizelého otce… za tajemstvím, které musí být za každou
cenu odhaleno. Noční můra, která na Nata a jeho skupinu výzkumníků a
ostřílených rangerů čeká, ale daleko přesahuje jejich nejčernější očekávání.
Číhá na ně prastará, nevýslovná hrozba – moc převyšující lidskou
představivost -, která může navždy změnit celý svět kolem temných,
smrtících hranic… AMAZONIE.
James Rollins, nar. v Chicagu ve státě Illinois r. 1961. Na vysoké škole se zaměřil na studium

evoluční biologie. V r. 1985 získal doktorát veterinárního lékařství na univerzitě v Missouri a
poté si v kalifornském Sacramentu otevřel vlastní veterinární praxi.

Katedrála moře
Ildefonso Falcones
Děj světově úspěšného historického románu je zasazen do Barcelony 14.
století. Arnau Estanyol, syn uprchlého nevolníka, který ve městě získal
svobodu, prožívá ve vzkvétající Barceloně záviděníhodný společenský
vzestup…Při pogromu zachrání děti Chasdaje Crescase, význačné židovské
osobnosti tehdejšího Katalánska, a ten mu pomůže stát se zámožným
finančníkem. Arnau získá i šlechtický titul, ale závist nepřátel na sebe nedá
čekat a na scénu vstupuje inkvizice. To vše se odehrává na pozadí barvité
mozaiky tehdejšího Katalánska, kde mají své místo prosperující měšťané,
nevolníci, opovrhovaní Židé i muslimové potají vyznávající svou víru. A v
neposlední řadě upřímně věřící křesťané ze všech společenských vrstev, kteří
se pustí do stavby impozantního chrámu zasvěceného Panně Marii.
Ildefonso Falcones, nar. 1959 v Barceloně, povoláním advokát zaměřený na občanské právo, byl už
jako
dítě okouzlen katedrálou Panny Marie u Moře. Té také věnoval svůj první, neobyčejně úspěšný román
Katedrála moře, který se stal jedním z nejžádanějších titulů ve Španělsku a byl přeložen do řady jazyků.
z novinek knihovního fondu vybírala Soňa Tůmová
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Co nového v Kaznějově?
Kynologický klub Kaznějov, dnes již vlastně Základní organizace Českého
kynologického svazu, opět tradičně koncem prázdnin slavila výročí svého založení.
Letos se jednalo o oslavu čtvrtého výročí založení
našeho kynologického svazu. Počasí jsme opět
objednali – 30. srpna 2008 na našem cvičišti u hřbitova,
kde se akce konala, vládla jako při loňských a
předloňských oslavách, prosluněná, optimistická
nálada.
Program byl následující:
– Během celého odpoledne si diváci mohli
prohlédnout vystavenou hasičskou techniku a
vystavené modely aut zn. Škoda firmy Škoda auto
Porsche Plzeň
– Celní správa Plzeň předvedla ukázku práce psů se
speciálním výcvikem k vyhledávání drog a
tabákových výrobků. Do zajímavého programu
byly zapojeny přítomné děti z publika – vystoupení
je zaměřeno i na prevenci mládeže v problematice
drog
– Členi Leteckého modelářství p. Sušánka předvedli,
jak své modely letadel ovládají v letu a při různých
manévrech
– Náš kynologický klub předvedl ukázky poslušnosti
psů, řazených v nacvičených formacích, ukázky
zdolávání různého druhu překážek, a ukázky práce
psů při zadržení pachatele
– Ukázky z výcviku poslušnosti psů předvedli rovněž
psovodi a psi z Kynologického svazu Plasy a
zástupce svazu Zruč p. Fojtík se svými psy
– Program byl oživen ukázkou z výcviku Oblastní
skupiny Agility Plzeň Doubravka. Přesvědčili jsme
se, že Agility je sport, který má švih a dynamiku.
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Hostující skupina předvedla při svém vystoupení
dokonalou souhru psovodů a psů a sklidila
oprávněný obdiv a potlesk publika
Efektivní vystoupení měli i místní hasiči. Při jejich
ukázce vyprošťování osoby z hořícího auta se
divákům tajil dech
Pro přítomné diváky byl atraktivní i seskok
parašutistů Aeroklubu Plasy a všichni jsme žasli
nad tím, že na našem hřišti přistála bez problémů
helikoptéra.
Oslavu našeho 4. výročí založení hodnotíme jako
úspěšnou, za pomoc při její realizaci děkujeme
svým sponzorům:
fi. Škoda auto Porsche Plzeň
Město Kaznějov
fi. DOIPEX p. Dolejše
fi. NORWEST

Děkujeme rovněž všem účinkujícím hostům akce za
obohacení našeho programu.
Těšíme se na spoluúčast všech jmenovaných
subjektů za rok, při oslavách 5. výročí
založení našeho kynologického svazu.
Za kynologický klub Kaznějov
Rolf Lesch
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Další informace z kynologického klubu
13. září 2008 jsme místo sobotního cvičení uvítali na našem výcvikovém hřišti členy Kynologické organizace Plasy.
Pro porovnání dosažené úrovně v základním výcviku psů jsme uspořádali soutěž s náplní obdobnou ,,Plaské dvojce,,
která se konala v květnu 2008 na cvičišti Plaských kynologů.
Psovodi obou kynologických klubů se svými psy opět soutěžili v 9. disciplinách, a to jako jednotlivci a současně
jako členi tříčlenných družstev. Funkci rozhodčího vykonával zkušený kynolog z Kynologického svazu Zruč, p.
Fojtík. Posuzována byla opět ovladatelnost psů na vodítku, provedení základních povelů, jako : sedni, lehni,
vstaň, chování psů při odložení a přivolání. Dále bylo posuzováno aportování a chování psů za ztížených
podmínek – psi byli rušeni hrajícími si dětmi, procházejícími osobami se psem a pod.
Občerstvení bylo zajištěno k plné spokojenosti účastníků klání p. Bílým a p. Lehečkovou, počasí nám přálo. Akci
hodnotíme jako zdařilou. Výměna zkušeností s výcvikem psů mezi jednotlivými svazy je potřebná, lze z ní
čerpat potřebné pod-něty ke zlepšení výcviku. Celkem soutěžilo 19 psovodů se psy.
V soutěži jsme neobstáli na jedničku, v první desítce se umístilo více Plaských psovodů se svými psy.
Čest Kynologického klubu Kaznějov naštěstí obhájil předseda, p. Lesch, když se se svým psem Rexem umístil
jako druhý, za výcvi-kářem Plaského kynologického svazu. Oproti červnovému klání jsme si vylepšili pozici v
soutěži družstev. Jedno z našich tříčlenných družstev se umístilo na druhém místě.
Chyby, kterých jsme se dopustili při této soutěži, a které nám byly vytknuty p. Fojtíkem, se pokusíme při dalším
výcviku eliminovat, což je nezbytné vzhledem k tomu, že příští rok chceme s co největším počtem psů složit
oficiální zkoušky ZMM.

Kaznějovští příznivci turistiky vyrazili na Gutštejn
Sobota 11. října byl den jako stvořený na procházku přírodou. Pohyb Kaznějov ve spolupráci s Klubem zdraví OZP
připravil výlet do okolí Konstantinových Lázní. Na sraz v 8 hodin dorazilo úctyhodných 60 nadšenců, což nás
nezaskočilo jen díky tomu, že jsme předběžně zjišťovali možnou účast a při počtu 40 raději přiobjednali ještě jeden
autobus. A vyplatilo se! Všichni se mohli pohodlně usadit a hurá k Falkenštejnu.
Tady nás autobus zanechal, každý obdržel popis trasy s mapou a mohl se vydat na cestu. O děti bez doprovodu bylo
samozřejmě postaráno, jen se smály neustálému počítání do 15, jestli jsme
někoho neztratili.
Nejdříve jsme všichni vylezli na zříceninu hradu Falkenštejn, kde už toho
ale moc k vidění za ta staletí nezbylo. Po náročném výstupu jsme
pokračovali údolím Úterského potoka přes Hlaváčkův Mlýn
k Dudákovskému Mlýnu. Cesta byla překrásná, i když místy trochu
nebezpečná, to když jsme procházeli úzkými stezkami a pod námi byl
vidět prudký sráz. Ale všichni to zvládli. Prohlédli jsme si poutní místo
Šipín a pokračovali na Gutštejn.
Pod hradem na všechny čekal plápolající ohýnek a buřtík na opečení.
Posilněni opečenou pochoutkou jsme si prohlédli hrad, odkud byl krásný
výhled. Kousek od hradu čekaly autobusy, aby nás převezly do
Konstantinových Lázní. Pro zájemce o adrenalinový zážitek byly na
programu hrátky v nedalekém lanovém centru v Dolních Polžicích, zbytek
uvítal příjemnou procházku lázeňským městem a posezení v cukrárně.
Sedm odvážlivců převážně z řad dětí se vydalo na lana a překonávali
překážky v osmimetrové výšce. To už ale dorazili ostatní účastníci a
fandili jim.
Tady naše pěší putování končilo, spočítali jsme ztráty a nasedli do
autobusů. Děti dostaly propagační materiály od Oborové zdravotní
pojišťovny a všichni pojištěnci OZP vitamíny. Spokojenost a úsměvy na
rtech účastníků byly největším poděkováním pro všechny organizátory z řad cvičitelů a hnacím motorem pro další
práci. Věříme, že se tyto naše podzimní výlety stanou tradicí a budeme se setkávat se zájmem veřejnosti.
Lenka Divišová, Pohyb Kaznějov
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Z historie
Čestní občané Kaznějova
Každá společnost oceňovala snahu lidí o rozkvět života v obci, ve které působili. Jejich práci, která měla
význam pro širokou veřejnost oceňovala jmenováním čestným občanem.
JOSEF BULÍN – narozen 31.3.1848, majitel usedlosti č.p. 60 Kaznějov, zemřel v roce 1916
JOSEF HEINC – c.k. okresní starosta v Manětíně, bydleli v Chrašťovicích
ANTONÍN HÁJEK- knížecí lesní správce v Doubravě, zástupce panství Plasy v obecní radě
JAN CHOURA- okresní hejtman v Manětíně
JOSEF KROUPA – narozen 1850, zemřel v roce 1924, majitel realit v Křimicích a pokladník hospodářské
záložny v Plzni.
FRANTIŠEK KUNDRÁT – profesor hospodářské školy v Plzni. Zastupoval obec v letitém sporu proti továrně
o vypouštění zapáchající vody
JOSEF LEGÁT – narozen 8.8.1841, první řídící učitel v Kaznějově, pro zásluhy, které si získal v obci; učil od
20.9.1875 do 10.1.1881.
EDUARD PŘIBÍK – nar. 21.9. 1863, pokladník chemické továrny, člen okresního zastupitelstva v Manětíně.
Dr. EDVARD BENEŠ -nar. 285.1884, zemřel 3.9.1948
2.června 1938 bylo uděleno obecním zastupitelstvem v Kaznějově čestné občanství presidentu Dr. Eduardu
Benešovi. Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra z 16. prosince 1939, po zřízení PROTEKTORÁTU ČECHY
A MORAVA, zrušilo obecní zastupitelstvo své usnesení a pod nátlakem čestné občanství zrušilo. Jednání o
obnově čestného občanství proběhlo v roce 1997. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo neměnit tento stav a čestné
občanství nevracet. Při pozdějším prohledávání dokumentů se podařilo zjistit, že čestné občanství bylo obnoveno
5. května 1946 a předáno panu presidentovi 18. května 1947 v Kralovicích.
KLEMENT GOTTWALD – 23.11.1896 – 14.3.1953. Na slavnostní schůzi 22. prosince 1948 v sále biografu byl
zvolen obecním zastupitelstvem čestným občanem Kaznějova president republiky KLEMENT GOTTWALD.
Toto ocenění dostal ke svým 52 narozeninám.
VOJTĚCH PÁNEK – Pracoval jako dělník v chemické továrně. Po zatčení 12. července 1943 byl v Drážďanech
odsouzen k trestu smrti a tam byl popraven sekyrou.
KAREL ŠMÍDL – 4.11.1917 – 17.4.1943 strojní zámečník na chemické továrně
Při zatýkání v továrně 23.3.1942 se mu podařilo ukrývat se na různých místech. Jeho úkryt v Borovech u Přeštic
v rodině cestáře Křesiny byl vyzrazen. Při pokusu o útěk 17. dubna 1943 byl zastřelen. Všichni členové rodiny,
která jej ukrývala, byli zastřeleni.
FRANTIŠEK ŠMÍDL starší 14.8.1883 – 28.2.1943, dělník chemické továrny
Při útěku syna Karla 23. března 1942 byl zatčen, vězněn v Terezíně a Osvětimi, kde zemřel 28. února 1943.
FRANTIŠEK ŠMÍDL mladší 28.6.1915 – 21.1.1944,strojní zámečník v chemické továrně Po útěku bratra Karla
a po zatčení otce byl i on dne 12. července 1943 zatčen. Odsouzen byl v Drážďanech k trestu smrti. Tam byl 28.
ledna 1944 popraven sekyrou.
FRANTIŠEK ŠTEFL 1.4.1897- 28.1.1944, pracoval jako bednář v chemické továrně
Byl zatčen 12. července 1943 a v Drážďanech odsouzen k trestu smrti a popraven sekyrou dne 28. ledna 1944.
FRANTIŠEK VALEŠ 21.1.1891 – 5.4.1945
Francouzský legionář z první světové války, školník, zatčen 24. března 1942 a zemřel 5. dubna 1945 v káznici ve
Woldheimu.
ANNA VYHNISOVÁ roz. KRISTOVÁ 18.4.1912 – 24.10. 942, zatčena 11. srpna 1942 v Kaznějově.
VLADIMÍR VYHNIS 15.4.1911 – 24.10.1942, řídící učitel v Drachkově, zatčen 30.7.1942
Oba manželé byli popraveni pro účast odbojového hnutí na Sedlčansku v plynové komoře v koncentračním
táboře v Mauthausenu 24. října 1942, Anna v těhotenství.
KUZMA USTANOVIČ BANIKOV 1895 – 1968
Politický velitel první vojenské jednotky RUDÉ ARMÁDY, která dne 11. května 1945 vstoupila do naší obce.
Dr. ALEXADR ALEXANDROVIČ MOSTAKOV – kvadrový starší leutnant
NIKOLAJ ANDREJEVIČ TRACENKO- starší seržant komanda rozvědky
Příslušníci RUDÉ ARMÁDY, kteří přišli nešťastnou náhodou o život po skončení války v Evropě.

8.května 1965 bylo Místním národním výborem v Kaznějově uděleno čestné občanství in memoriam občanům
Kaznějova, kteří zemřeli v německých koncentračních táborech a příslušníkům Rudé armády, kteří v naší obci
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zemřeli
ARNOŠT BERNÁSEK - 27.5.1910 – 17.4.1945
Pracoval jako svářeč na chemické továrně. Byl zatčen 12. července 1943 a zemřel „na pochodu smrti“ 17. dubna
1945 v Oranienburku.
RUDOLF HEREJT 10.7.1912 14.4.1943, pracoval jako dělník v keramické továrně v Horní Bříze. Při zatýkání v
továrně v Horní Bříze 14. dubna 1943 byl při pokusu o útěk zastřelen gestapem.
JOSEF HLÁSEK 13.4.1910 - 9.2.1945, vyučený čalouník a brašnář, posledně dělník chemické továrny
Byl zatčen 12. července 1943 vězněn v koncetračním táboře v Buchenwaldu. Pracoval v továrně ve Wiemaru, kde
byl při náletu 9. února 1945 zabit.
JOSEF HURT 15.6.1908 – 1944, jako československý voják padl u Dukly. Více není známo
VOJTĚCH KOUKOLÍK 15.4.1911 - 28.1.1944, pracoval jako dělník na chemické továrně Byl zatčen 16.
července 1943. V Drážďanech byl odsouzen k trestu smrti a popraven sekyrou 28. ledna 1944.
JAROMÍR MACHÁČEK 1.2.1901 – 1943, soustružník v továrně ČESKOMORAVSKÁ – KOLBEN DANĚK v
Praze. Bydlel v Praze, kde byl zatčen 7. prosince 1942. Zemřel v Dachau v prosinci 1943.

Jindřich Novák

Zamyšlení
Není to tak dávno, co nám sdělovací prostředky
připomínaly neslavné výročí – srpen roku 1968 - a
máme zde další historicky rovněž neslavné výročí,
odehrávající se v září roku 1938 – tedy před 70ti lety.
Co tomu předcházelo ? Uplynulo několik dní od
vzniku Československé republiky a již musela státní
moc likvidovat snahy o vytvoření „Deutschbohmen“
v poněmčeném území. Ve druhé polovině 30 let
zvolna roste německý aktivizmus – množí se různice,
není všechno bílé, dostává se na „hnědý“ nádech.
Přichází „Mnichov”, kde nás naši západní spojenci
„hodili“ na pospas Hitlerovi, a tak 20. května 1938
byla „vyhlášena „ částečná mobilizace, aby 23. září
1938 byla vyhlášena „úplná“ mobilizace....
Ve středu 24. září 1938 hlásí český rozhlas - „Ve
dvě hodiny v noci přišli anglický a francouzský
vyslanec v Praze za p. presidentem a žádali o přijetí
londýnských návrhů – vydat německé kraje . Večer
kolem osmé hodiny po dlouhé odmlce hlásí čs.
rozhlas .....“vláda československé republiky přijímá
návrhy, které daly společně Anglie a Francie
Československu na vyřízení sporu s německem –
odstoupení německých okresů Německu a vystoupení
Československa ze spojenecké povinnosti k Francii a
Sovětskému svazu...“ Jak těžko to hlasatel povídal –
ještě tíž se nám to poslouchalo....
„A přišel Mnichov – nátlak spojenců, kteří
prohlásili, že použijí i donucení, pokud nepřijmeme
podmínky.
Rozhlasové stanice Berlín, Varšava a Budapešť
třeštily, jak urvat z republiky co nejvíce ...“ tak
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popsal Dny zrady z přelomu září – říjen 1938
pětadvacetiletý poručík pěchoty Stanislav Kameník –
velitel objektu K-S 21 ( nedaleko Králík). Poté co
bylo zradou Anglie a Francie Československo
donuceno vydat hitlerovskému Německu rozsáhlé
pohraniční oblasti, zapsal si ráno 9. října 1938 ( při
opouštění hranice) tento poslední záspis. “ je to
smutné a přál bych našim spojencům, aby na sobě
okusili to, jak se zachovali k nám prohlašujíce, že
bojují za vyšší cíle než je známé, špinavé
Československo.”
Věřili jsme v demokracii, ve smlouvy a slavnostní
závazky velkých a mocných států, ale i jim se zdá
“právo” malého národa méně oprávněným, nežli
krutá přesila mocného.
Znovu jsme se ocitli v dějinné krizi, kdy moc jde
před právem a snaží se tvořit nové pojmy cti a
spravedlnosti. “O nás – bez nás” (čs. rozhlas
30.9.1938).
Odstoupení pohraničního území bylo provedeno k
1. říjnu 1938 za pláče vojáků, kteří museli opevnění
opustit. Obsazení českých území nastalo k 15. březnu
1939. Neradostnou dobu naší republiky, našich
vojáků a našich lidí netřeba připomínat, ale jak asi
muselo býti generálovi, když i prostí vojáci nesli
velice těžce osud našeho pohraničí ( ne Sudet), proto
bychom neměli zapomínat, že vyhánění obyčejných
lidí – ideových odpůrců- z jejich domovů započalo
již v této době a započali s tím ti, z nichž si ještě dnes
nejvíce stěžují ....
Václav Novák
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Co se děje ve Štaci?
Ptají se nás divadelní přátelé: "Kdy budete zase
něco hrát?"
A my tedy odpovídáme: připravujeme opět "Živý
Betlém" ,který bude uveden v den rozsvícení
vánočního stromu v úterý dne 9. prosince.
A protože o naše vystoupení byl vždy velký zájem,
takže kapacita našeho sálu je mezena, budeme jej
dávat dvakrát, a to po ukončení slavnostího
rozsvícení vánočního stromu, aby každy, kdo
přijde, pocítil onu zvláštní předvánoční atmosféru.
Protože se blíží 30. výročí založení našeho
souboru, připravujeme opětovné nastudování
divadelní frašky "Čarokrásná ševcová", a to v nové
úpravě, s živými muzikanty a písničkami. Poprvé
jsme tuto hru uvedli již v roce 1984. Tentokrát
bude předpremiéra 29. listopadu na festivalu
"Manětínská opona" v Manětíně. Premiéra bude
v Kaznějově 17. ledna 2009 v našem divadle. Další

reprízy budou v Šutru 24. ledna a 7. února 2009.
Protože "Ševcová" měla v původním uvedení
rekordní počet 21 představení, doufám, že bude
úspěšná i tentokrát, a to nejen v Kaznějově. Ve
dnech 25. -26. ledna 2009 se v našem divadle
uskuteční již po čtvrté devátý ročník národní
soutěže divadla jednoho herce. Tato soutěž
nejlepších amatérských herců z celých Čech a
Moravy má vysoku uměleckou úroveň, a proto
věřím, že naši divadelní přátelé - diváci si na ní
cestu najdou. Doporučuji - sledujte plakáty!, tak
vám nic, co se děje ve Štaci neunikne. Těšíme se
na vás.

Antonín Adámek
Divadelní soubor Štace

Městský úřad Kaznějov a Sbor dobrovolných hasičů v Kaznějově zvou na
tradiční

Rozsvícení vánočního stromu,
které se uskuteční 9.12. 2008 od 15.30 hod na hřišti před Měú.
Program: vypouštění balónků v rámci akce České vánoce s Ježíškem
vystoupení dětí základní školy
vánoční přání starosty města
koledy v podání p. Václava Dolejše a jeho přátel z hornobřízského Úsměvu
slavnostní ohňostroj
Po skončení programu na hřišti připravil divadelní spolek Štace dvě představení Živý betlém, které
odehraje ve svém divadle.

***
Silvestrovský půlnoční ohňostroj
Srdečně zveme všechny občany před hasičárnu, abychom společně přivítali
přicházející rok 2009
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Kam za kulturou v době adventní

***
Tradiční adventní koncert
Datum konání: 13.12.2008, 17.00 hod.
Místo konání: kaple sv. Bernarda - Plzeňská 1, 331 01 Plasy
Přijďte si zpříjemnit adventní dny poslechem tradičního adventního koncertu. Účinkujícím
bude vokálně instrumentální soubor Ludus Musicus.
Vstupenky zakoupíte před koncertem v klášteře, cena je 100,- Kč a 70,- Kč.

***
Česká mše vánoční "Hej mistře"
Jedinečná pastorální hra Jakuba Jana Ryby, bez níž si stěží představit
vánoce, zazní ve zdech chyšského zámku 19. 12. 2008 od 16.30 hod.
Pod vedením dirigenta Miloše Boka se vám představí orchestr a karlovarský
smíšený sbor.

Vstupné Kč 90,-

***
Adventní prohlídky chyšského zámku
I v tomto roce jsme pro vás připravili speciální prohlídky vánočně
vyzdobeným zámkem. Tento neobyčejný zážitek umocní přátelské posezení u
roztopeného krbu spojené se zajímavým vyprávěním majitele zámku.
Adventní prohlídky probíhají o víkendech ve dnech 6., 7., 13., 14., 20. a 21.
prosince vždy v 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hod.
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Vánoční koncert

Dopřejte si hudební vánoční dárek v podobě vánočního koncertu kytarového
virtuosa prof. Štěpána Raka, který se Vám ve velkém štukovém sále
chyšského zámku představí spolu se svým synem Matějem Rakem.
Přijďte ochutnat neopakovatelnou atmosféru krásné hudby v pohádkovém zámku. Vstupenky si
bude možné zakoupit přímo na místě před začátkem koncertu. Zároveň je možné je zarezervovat na
tel. č. 602 172 329 .Vstupné Kč 180,-

***
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