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KULTURA V OKOLÍ
Pozvánka
již tradičně pořádá Městský úřad v Kaznějově
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů

SILVESTROVSKÝ PŮLNOČNÍ
OHŇOSTROJ

Srdečně zveme všechny občany před hasičárnu,
abychom
společně přivítali
přicházející rok
2008.

MUZEUM A GALERIE MARIÁNSKÁ TÝNICE

19. prosince v 19:30 VÁNOČNÍ KONCERT

Collegium Fidle Dolce
Umělecký vedoucí M. B. Karpíšek
23. ledna 2008 v 19:30 KLAVÍRNÍ RECITÁL

Ivo Kahánek
13. února 2008 v 19:30 HOUSLOVÝ RECITÁL

Marie Fuxová – housle
Štěpán Kos – klavír
Koncerty se konají v Muzeu a galerii severního Plzeňska
v Mariánské Týnici. Vstupné 70,- a 35,- Kč
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že dobrých, obětavých a pozitivně naladěných lidí je mezi
nám i většina, jen někdy o nich nevíme, protože své skutky
nestaví na obdiv a nečekají na žádné díky ani chválu. Děkuji
jim a přeji nám Všem, aby jich bylo stále víc.
Krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí
v novém roce 2008.

SLOVO STAROSTY
Ing. Petra Sýkory

Ing. Petr Sýkora

Vážení spoluobčané,
končí rok 2007, všichni se ohlížíme zpět a hodnotíme,
jaký byl, co nám přinesl ve společenské i osobní rovině. Je to
příležitost uvědomit si, co jsme udělali nejen pro sebe ale i
pro druhé a to jak pro naše nejbližší tak i pro úplně cizí,
neznámé, o kterých nevíme nic konkrétního, jen to, že
potřebují naši pomoc. Právě v poslední době jsem si hned
dvakrát uvědomil, kolik je mezi námi lidí, kteří umí a chtějí
pomáhat a neohlíží se přitom na čas.
Poprvé to bylo, když jsem pročítal seznam oceněných
dárců krve, který zaslal na městský úřad oblastní spolek
Českého červeného kříže. Byli zde
uvedeni občané
Kaznějova, kterým byla v roce 2007 udělena bronzová,
stříbrná a zlatá plaketa dr. Jánského. Myslím, že by neměli
zůstat v anonymitě, vždyť nikdo z nás nezná dne ani hodiny,
kdy bude jejich pomoc potřebovat:
80 odběrů krve – Bohumír Hájek, Zdeněk Benda, Bohumír
Bílek
40 odběrů krve – Ivana Holá,. Marie Marešová
20 odběrů krve – Andrea Rychalová, Jindřich Schrőpfer
10 odběrů krve – Jindřiška Uhlířová, Lenka Žaloudková,
Miroslav Zelenka, Alena Lavičková,
Václav Kyncl.
Měl jsem tu čest jim osobně poděkovat na malém
slavnostním setkání, které se konalo 28.11. v kaznějovské
obřadní síni a rád bych to učinil ještě jednou veřejně, touto
cestou, a jak doufám i Vaším jménem.
Podruhé jsem měl hřejivý pocit u srdce při letošním
slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Učitelky a děti ze základní školy připravily prodejní
výstavku drobných výrobků s vánoční tematikou, jejíž
výsledek bude věnován na konto „Kuře – Pomozte dětem“ a
to opět nezištně, ve svém volném čase. Ale v tomto případě
pomáhali i další, vy všichni, kdo jste si cokoliv z jejich
výrobků koupili, a ve finále naše společná pomoc přestavuje
11 tis. Kč ve prospěch dětí se zdravotním handicapem..
Jsem rád, že se mohu s vámi podělit o své přesvědčení,
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informační servis
 Byla podepsána smlouva s firmou Lasselsberger, a.s. o
prodeji bytových domů na Kaolince; první splátka
kupní ceny byla poukázána na účet města, rovněž tak i
úhrada odkoupené pohledávky /dluhy nájemníků/;
všichni nájemníci byli bytovým odborem písemně
informováni o změně majitele bytových domů.

 V měsíci srpnu, jak jsme Vás již informovali, poničili
místní mladíci dopravní značky v celkové hodnotě 10
790.-Kč. Viníci se obrátili na radu města, aby mohli
tuto částku uhradit ve splátkách. Rada města se
splátkami souhlasí a požaduje zaplacení do 15.4.2008.
V případě, že dlužná částka nebude zaplacena bude
vymáhána v občanskoprávním řízení.

 V měsíci říjnu město obdrželo rozhodnutí o přidělené
státní dotaci na opravy ulic k Olejně a K Mistráku.
V současné době jsou již opravy dokončeny.

 Ředitelky obou mateřských škol předložily vyúčtování
stravného dětí docházejících do MŠ v době od 23.7. –
31.8.2007. Rozdíl mezi platbou rodičů a cenou od
firmy Bama v Horní Bříze činil 4 527,20 Kč. Rada
města rozhodla o doplacení této částky.

 Město obdrželo 272 akcií Vodárenské a kanalizační,
a.s. s jmenovitou hodnotou 1000,-Kč, jedná se o
bezúplatný převod na město.

 V sídlišti byl v poslední době pozorován zvýšený
výskyt potkanů. VAK spravující kanalizační řad byl
městským úřadem upozorněn, aby provedl plošnou
deratizaci. Občané by měli dbát na pořádek ve sklepech
a nevyhazovat zbytky potravin do WC.

 21. listopadu proběhlo v zasedací místnosti MěU
losování 18 ti nových bytů v ulici Javorová. Všichni
zájemci o tyto byty byli přítomni losování. Vylosovaní
zájemci však před podpisem nájemní smlouvy musí
ještě splnit podmínky stanovené SFRB a
zastupitelstvem města

 Městský úřad připravuje v rámci projektu CZECHPOINT pracoviště pro komunikaci občana s veřejnou
správou; nejdéle v průběhu měsíce února 2008 zde
bude možno získat ověřené výstupy z KN,
Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku.

 Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení vedoucího
technického odboru. Byl vybrán pan Zdeněk Uhlíř,
který již několik let s technickým odborem
spolupracuje . Přejeme mu v nelehké a mnohdy i
nevděčné práci, kdy není možno všem žádostem a
přáním občanů vyhovět, mnoho úspěchů.

Alena Špačková

Informace o prodeji známek na odvoz odpadu pro rok 2008
Smluvní vývozce: BECKER Bohemia s.r.o. Kralovice, tel.373396158
Pravidelný sběr, svoz a uložení netříděného komunálního odpadu v
nádobách o objemu 110 a 120 l - cena vč. DPH

Město Kaznějov

1961,- Kč/rok
1682,- Kč/rok
1073,- Kč/rok
557,- Kč/rok

hledá do hospodářského dvora schopného a spolehlivého
zaměstnance na údržbu a úklid obce

Požadavky:

řidičský průkaz sk. B, T, praxe v
řízení
manuální zručnost
fyzická zdatnost

52 vývozů
42 vývozů
26 vývozů
12 vývozů

UPOZORNĚNÍ: známku si můžete zakoupit na pololetí i na celý rok
Nepravidelný vývoz netříděného odpadu
60,- Kč
jednorázová známka
46,50 Kč
pytel 90 l
1207,- Kč
chatařská známka na období od 1.5. do
31.10.2008

Bližší informace: E. Bartásková, tajemnice, tel. 373332163

Známky jsou v prodeji od 15.12.2007 na Městském úřadu Kaznějov .
V Kaznějově dne 10.12.2007
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Informace na tel. č.: 373 332115

Městský úřad
Informuje
Informace o kulturním domě
1)
V posledních dvou měsících bylo dosaženo očištění
nemovitosti č.p. 353 (kulturní dům) na výpisu z katastru
nemovitostí od všech zástavních práv z rozhodnutí a
exekučních příkazů k prodeji nemovitosti, zůstává zástavní
právo smluvní ve prospěch firmy se sídlem na Britských
Panenských
ostrovech. Jak jsme již informovali, advokátní kancelář
zastupující tuto firmu uznala zánik tohoto

dopadu situace kolem kulturního domu
na hospodaření města bylo zadáno znaleckému ústavu SRMConsult Plzeň, s.r.o. vypracování dvou rozborů – stanovení
skutečné aktuální tržní ceny kulturního domu a vyčíslení
investic nutných k jeho uvedení do provozuschopného stavu.
3)
Podaná žaloba na vyklizení neoprávněně užívaných
nebytových prostor v kulturním domě (restaurace a rockpub) dosud nebyla soudem projednávána.

zástavního práva a požádala katastrální úřad o jeho výmaz. Příčinou,
proč tento dosud nebyl proveden, je chybějící úřední ověření podpisu
zástavního věřitele na žádosti o tento výmaz. Vzhledem k tomu, že na
výzvu o doplnění podání ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem
advokátní kancelář zastupující výše uvedenou firmu nereagovala, bylo
řízení v dané věci ukončeno jako bezpředmětné a žádost musí být
podána znovu. V současné době tedy vede právnička města

4)
Právní rozbor současného stavu kauzy kulturní dům
provede na 7. jednání zastupitelstva Mgr. Ing. Mašková
a na jeho základě bude rozhodnuto o dalším postupu města
při řešení této záležitosti.

intenzivní jednání směřující k obnově této žádosti.
2)

ing. Eliška Bartásková

S cílem získat co nejpřesnější informace o finančním

Vítání občánků

prarodiče. Vždyť vítání občánků je první společenská událost
malého človíčka a na tu je třeba ho řádně doprovodit. Pan
starosta popřál všem miminům štěstí, zdraví a lásku rodičů.
Rodičům pak pohodu, pochopení a radost ze svých dětí. To,
že občas některé miminko zabroukalo, nikomu nevadilo, ba
naopak. Rodiče nově narozených dětí se podepsali do kroniky
města a vyfotili. Děti dostaly od města na památku dárek.
Přejeme ještě jednou všem 26 dětem , aby byly ve svém
celém životě provázeni láskou , porozuměním a štěstím.

Jednou z nejhezčích tradic našeho města je vítání nově
narozených dětí v obřadní síni města.
Vítání proběhlo v sobotu 24. 11. 2007. V úvodu se
předvedli starší kamarádi z mateřské školy na sídlišti pásmem
písniček a básniček o malém človíčkovi. Při zpěvu a
přednášení se leckteré mamince zalesklo oko dojetím. Po
milém zahájení dětmi přivítal starosta města ing. Petr
Sýkora všechny přítomné v obřadní síni. A že jich bylo.
Každé miminko mělo s sebou „ své lidi“- rodiče, sourozence,

Alena Špačková

Poděkování firmě BEST, a.s.
Velice rád bych prostřednictvím Kaznějovského zpravodaje
poděkoval firmě BEST a.s., která v listopadu poskytla ZŠ
Kaznějov sponzorský finanční dar v hodnotě deset tisíc
korun. Tyto peníze byly použity na nákup projekčního
plátna, kahanů a dalších pomůcek do nově zrekonstruované
učebny přírodovědných předmětů. Kaznějovská škola se
snaží o praktickou a názornou výuku chemie, fyziky a

přírodopisu. K tomu bohužel nestačí pouze vědomosti a
znalosti učitelů. Důležité je také materiální a technické
vybavení.Proto jsem velice rád, že firma BEST a.s. byla tak
vstřícná a ochotná, že naší škole pomohla zlepšit a
zatraktivnit praktickou výuku přírodovědných předmětů.
Mgr. Tomáš Korelus
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Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se stalo v
Kaznějově již tradicí, ke které patří koledy v podání žáků
kaznějovské základní školy, krátký proslov starosty a hlavně
úžasný ohňostroj připravený p. Mošnou.
Letošní program byl ale obohacen o prodejní výstavku
rukodělných prací dětí základní školy, jejíž výtěžek bude
věnován na konto Pomozte dětem. Díky ochotě Sboru
dobrovolných hasičů byl před budovou městského úřadu
postaven stánek, kam děti pod vedením p. učitelky
Brejníkové a Lavičkové snesly své výrobky.
Všichni, kdo viděli vkusně naaranžované adventní věnce,
nejrůznější svícny a svícínky, dárkové taštičky a další a další
roztomilé věcičky, byli mile překvapeni. Ve snaze
podpořit tuto akci uvolnila městská rada menší finanční
částku na drobné občerstvení pro její návštěvníky – dětem
byl nabízen horký čaj a sladkosti, pro dospělé byl připraven
vánoční svařák
Celé pečlivě připravované adventní setkání všech lidí s

otevřeným srdcem ale zradilo počasí. Brzy po 16. hodině
začalo pršet a tři prudké poryvy větru poškodily stánek. Paní
učitelky s dětmi sice většinu výrobků zachránily a přenesly
je do chodby městského úřadu, ale zklamání to bylo. Přesto
je třeba ocenit nadšení a obětavost všech, kteří se na
organizaci a přípravě podíleli a dali tak tradičnímu
rozsvícení vánočního stromu nový rozměr.
Na závěr celé akce pozval divadelní spolek Štace
všechny zúčastněné do svého divadla na představení
Živý betlém, které mělo jako každoročně obrovský úspěch.
Počasí letošního prvního adventního pondělí rozhodně
neodpovídalo našim představám, ale podstatné je, že kdo
chtěl, mohl přijít, potěšit se koledami, popít svařák se
známými, podpořit snahu dětí pomáhat svým vrstevníkům a
naladit se tak na atmosféru přicházejících Vánoc.
Eliška Bartásková

6

Informace o investiční výstavbě v r. 2007
Největší akcí r. 2007 byla výstavba 18-ti nových bytů
na sídlišti. Nyní zde probíhají závěrečné práce, tj. pokládka
lina, malování, instalace kuchyňských linek a elektrických
sporáků. Upravuje se i okolí nové bytovky. Bude zde nové
parkoviště, chodníky, osvětlení. Z jara bude doplněna nová
veřejná zeleň a a provedena konečná úprava okolí. Každý
týden se konají kontrolní dny, kde je sledován průběh prací
a řeší se jednotlivé připomínky mezi investorem a
dodavatelem. Předání stavby proběhne na přelomu roku 2007
a 2008, kolaudace se předpokládá v únoru 2008. Rádi
bychom nové byty ukázali i široké veřejnosti na dni
otevřených dveří, aby i občané sami mohli posoudit, jaké
nové byty se dnes staví jako nájemní byty. O termínu budete
včas informováni veřejným rozhlasem, na
vývěskách,
případně se můžete dotázat na městském úřadě.
U zdravotního střediska č.p. 105, které je v majetku
města, byl vybudován bezbariérový přístup, který by měl
hlavně sloužit starším lidem a maminkám s kočárky. Opravily
se omítky a celá stavba dostala novou fasádu. Oprava
omítek a natření celé fasády proběhlo i u bytového domu čp.
108 v ulici Nádražní.
V souvislosti se snižováním energetické náročnosti
budov v majetku města byla provedena celková výměna
oken u bytovky U Viaduktu, částečná výměna dále u
základní školy, mateřských školek U továrny a na sídlišti a
na budově městského úřadu.
Velký důraz klade zastupitelstvo města na rekonstrukce
a opravy komunikací. V právě uplynulém roce proběhla
rekonstrukce ulice Borová, v ulici K Mistráku se opravily
kanalizační vpustě, výměna obrubníků a byl položen nový
asfaltový povrch, ten dostala i ulice K Olejně a část
ulice K Zámku.
Na základě časté kritiky dopravní situace v Kaznějově
byly instalovány dva rychloměry při komunikaci I/27. Jeden
je naproti kovomatu a je připojen z veřejného osvětlení,

druhý je umístěn naproti čerpací stanici, je napájen solární
baterií a jeho činnost je tak omezena počasím. Věřím, že
přispějí k bezpečnějšímu provozu na hlavní silnici.
Stále se potýkáme v našem městě s vandalismem a
ničením majetku. Týká se to hlavně dopravních značek.
Zrcadlo, které slouží hlavně řidičům jedoucím do Habeše, se
opravovalo již 4x
a tyto opravy představují nemalou finanční částku. Dávejme
si na to pozor, vždyť i značky slouží nám všem.
Závěrem několik slov k celkové opravě hlavní silnice
I/27. Nejdříve bych připomněl, že město vlastní místní
komunikace, které se snaží opravovat a rekonstruovat ze
svého rozpočtu případně s využitím dotací. Silnice druhé a
třetí třídy jsou ve vlastnictví kraje a ten se o ně stará
prostřednictvím SUS Kralovice jím řízené.. Např.
rekonstrukci komunikace druhé třídy směrem na obec Mrtník
financoval Západočeský kraj, protože je v jeho vlastnictví.
Vlastníkem dálnic, rychlostních komunikací a silnic 1. třídy
jako je I/27 je stát a spravují je Dálnice a silnice ČR, městu
patří pouze chodníky včetně obrubníků.. Ovlivňovat průběh
jednotlivých oprav z pozice města je tudíž velice složité. Tak
asi jako kdybych radil sousedovi kdy, co a v jakém rozsahu
má opravit. Poradit bych sice mohl, ale to je asi tak vše.
Samozřejmě, že stav komunikace první třídy, která protíná
Kaznějov, nám není lhostejný. Připomínkujeme např.
vyježděné koleje od těžké techniky při výjezdu z Kaznějova,
velká louže je na křižovatce směrem na OMGD, tvoří se
louže a tudíž nerovnosti na této komunikaci naproti
kovomatu, kde nelze na protějším chodníku za deštivého
počasí vůbec projít. Dále připomínkujeme i špatné odvodnění
této komunikace od železničního přejezdu u prodejny pana
Čásy k světelnému přechodu po pravé straně. Věřím, že
oprava závady odstraní a bude kvalitně provedena.
Ing. Petr Sýkora
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Vánoční
slovníček
Advent

Koleda

- přípravné předvánoční období zimního klidu, které
následovalo po skončení rolnických prací, po
hodových (posvícenských) oslavách úrody, po poslední
„kateřinské“, stanovila církev jako advent. Jeho
počátky spadají do doby Karla Velikého a jeho období
nebylo všude stejně dlouhé. Pohybovalo se od čtyř do
osmi týdnů. Postupně se ustálilo čtyřtýdenní období,
s tím, že začíná nedělí nejbližší 30. listopadu.

- koledy byly od nejstarších dob neodmyslitelnou částí
„svatých nocí“. Název koleda se odvozuje od římských
lednových přání Calendae Januariae. Je to tradiční
obřad obchůzkového charakteru, jehož původním
smyslem a podstatou bylo přinést štěstí a blaho
v hospodářském a rodinném životě. Koledou se
nazývají nejen obřadní obchůzky, ale i dary, které se při
ní nadělovaly; a také písně, popěvky a říkadla s nimi
spojené.
- Po koledě se chodilo téměř po celý rok. Ve vánočním
čase tomu tak bylo o Štědrém večeru, ve svátek sv.
Štěpána, na Nový rok a na Tři krále. Kolední charakter
měly také obřadní obchůzky předvánočního charakteru.

Betlém

Ščestí, ščedrák

- betlém (jesličky) považujeme za předchůdce vánočních
stromků. Zatímco je však vznik ozdobeného vánočního
stromku spojován s bohatšími vrstvami, jesličky vzešly
z církevního prostředí. Nejstarší zpráva o jesličkách
pochází z 15. století, a to z Itálie. Zásluha na jejich
všeobecném rozšíření po evropských zemích se
připisuje františkánskému řádu a jezuitům. Příslušníci
jezuitského řádu postavili v roce 1562 ve svém
pražském kostele první realistické jesle v českých
zemích. Obliba jesliček pak vyvrcholila v 19. století.

- zelené větve jehličnatých stromů, porůznu rozvěšené
v domě. Pojem pochází z východní Moravy a
těšínského Slezska.

Vánoce
- Křesťanské svátky na památku domnělého narození
Ježíše Krista (24. prosince). Byly zavedeny ve 4. století
místo pohanské slavnosti zimního slunovratu, tj.
počátku prodlužování denního světla (kolem 22.
prosince)
V širším smyslu období náboženských svátků
spjatých s tzv. Božím hodem vánočním (25. prosince):
Štědrý večer (24. prosince), svátek sv. Štěpána (26.
prosince). V církevní tradici trvá vánoční doba od
večerní mše svaté, která může být slavena navečer dne
24. prosince (aniž je závazně předepsána) do večera
neděle, která následuje po 6. lednu (tzv. svátek Křtu
Páně).
Ve folklórní rovině jsou Vánoce doprovázeny
starými zvyky a obyčeji (krájeni jablka, lití olova,
pouštění ořechových skořápek po vodě, věštění dívčího
osudu z vody pramene, házení střevícem), jejichž dnes
již mlhavé mytologické předobrazy spolu s pozdějšími
lidovými tradicemi, zejména národů střední Evropy
(zdobení
vánočního
stromku,
štědrovečerní
obdarování, zpěvy a koledy) vytvářejí svérázný kolorit
vánočních svátků jako období klidu, míru a pohody.
Z původně ryze náboženských svátků se Vánoce
staly hlavním rodinným svátkem v křesťanské části světa.

Candelae
- jinak řečeno františky, kominíčky jsou přípravky
hrncovitého nebo kuželovitého tvaru z uhlí,
aromatických přísad a dusičnanu draselného. Obyčejně
zapáleny, používají(ly) se k provonění obydlí či jako
léčivé prostředky, kdy nemocní vdechovali přidané
léčivé hmoty ve stavu plynném.

Jmelí
-

rod dvouděložných rostlin z čeledi ochmelovitých.
Jsou to vždyzelené poloparazitické rostliny. V České
republice se vyskytuje jediný druh jmelí bílé, Viscum
album. Roste v korunách stromů, nejčastěji na
borovicích a jedlích, ale i na jiných jehličnatých a
listnatých stromech. Plody se používají v lékařství
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Vzpomínky

vánočního
stromku
Vánoční stromek má bezpochyby německý původ a
prvotně je spojen s městským prostředím.

Německým vlivem se vánoční stromek dostal i do
slovanských zemí. V Polsku se vánoční stromek ujal
počátkem 19. století.

Za první doklad osvětleného vánočního stromku uvnitř
domu se považuje zpráva v brémské kronice z roku 1570 o
jedli ozdobené datlemi, sladkostmi a papírovými květinami,
postavený v cechovní budově, do níž byly sezvány děti
cechovních řemeslnických mistrů.

O původu vánočního stromku u nás je možno říci, že zdobení
vánočního stromku v pražských měšťanských rodinách bylo
rozšířeno již ve čtyřicátých letech 19. století. V roce 1843 píší
Pražské noviny o kupování vánočních stromků jako o běžné
věci. Ve venkovském prostředí se vánoční stromek ujímal až
od šedesátých let. Vesnice v blízkosti měst a zámků přijímaly
tuto novinku dříve než obce vzdálenější a zapadlejší.

Podobné zprávy z 16. a 17. století jsou známy i z jiných
německých a švýcarských měst. V druhé polovině 16. století
se ozdobený vánoční stromek přenesl z cechovních místností
do rodin německých protestantských řemeslníků.
Nejstarší dosud známé svědectví o osvětleném
vánočním stromku v soukromém domě ve Štrasburku pochází
z roku 1642. V 17. a 18. století se vánoční stromek šířil na
německém území od města k městu, kde jej přijímali měšťané
a vysocí úředníci. Záhy se vánoční stromek dostává do
evropských aristokratických paláců a knížecích dvorů.

Rozšíření vánočního stromku zřejmě postupovalo
rychleji v Čechách, na západní a střední Moravě než na
východní Moravě a v karpatské části Slezska. Jan Húsek
uvádí, že zatímco na západní a střední Moravě se tento
vánoční prvek ujímá v létech 1870 – 1900, na Slovácku a na
Valašsku před rokem 1900 buď zcela chyběl nebo se
vyskytoval jen sporadicky.

V roce 1816 je zaznamenán vánoční stromek na
rakouském císařském dvoře, 1830 v mnichovské rezidenci,
v 19. století i na šlechtických zámcích ve Francii, Anglii,
Norsku a Dánsku. V tomto období byl také rozšířen
v Americe a v jiných zámořských zemích. V kostelích se
vánoční stromek ujal v 18. století (nejprve v evangelických).

Vánoční stromky byly ve vesnických domech zpočátku
zdobeny jen skromně. Dávali na ně domácí pečivo, perník,
ovoce, podomácky zhotovené papírové a jiné ozdoby a
svíčky. Stromky se zavěšovaly u stropu nebo stály na stole
v jizbě (světnici). Vlivem obchodu a zlepšování sociální
situace rostla i okázalost vánočního stromku.
Ing. Vendula Třísková
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Z historie
Církevní správa na bývalém kralovickém okrese
( Situace kolem roku 1930)

Pro okres Kralovice bylo důležité založení plaského
kláštera cisterciátů knížetem Vladislavem II. roku 1146.
Později byl založen klášter karmelitský v Rabštejně a
johanistický v Manětíně.
Křesťanské chrámy byly zakládány poměrně rychle.
Kolem roku 1384 bylo na území okresu 24 farních kostelů.
Do reformace zůstala na Kralovicku jediná fara v Žebnici.
Ostatní byly osazeny luteránskými pastory.
Po porážce vojska českých stavů v bitvě na Bílé hoře
začalo období protireformace (rekotalizace), někde i
násilnými způsoby. Po roce 1624 byla rekotalizace zvlášt
zesílena. Nekatolíci nesměli držet pozemky, nesměli být
pochováni na katolických hřbitovech., nemohli dědit, učit se
řemeslu, nesměli vstupovat do manželskéhjo stavu. Kde se
duchovenstvu v rekatolizaci nevedlo, bylo povoláváno
vojsko, které se usazovalo u nekatolíků a hospodáře vyjídalo
tak dlouho, dokud se nepřihlásil ke katolictví nebo neutekl.
Třicetiletou válkou (1618 – 1648) byla reformace
potlačena. Bylo zničeno mnoho osad a chrámů, zbylé fary
zůstávaly prázdné. Teprve koncem 18. století bylo započato s
dosazováním duchovních správců.
Velké změny byly způsobeny reformami císaře Josefa II.,
který zrušil roku 1785 kláštery v Plasích a v Rabštejně.
V rámci římskokatolické církve bylo kolem roku 1930
na okrese Kralovice 19 farních obcí, ke kterým byly
přidruženy okolní obce. Farní obce: ( v závorce přidružené
obce).

Liblín - kostel sv. Jana Nepomuckého (Břízsko,
Bujesily, Chockov, Robčice, samota Nový mlýn)
Luková - kostel sv. Jiří ( Mezí, Újezd – část Domašín)
Manětín - kostel sv. Jana Křtitele a kostel sv. Barbory
(Brdo, Česká Doubravice, Hrádek, Hvozd, Lipí, Újezd,
Vladměřice)
Nečtiny - kostel sv. Jakuba, kostel sv. Anny (Březín,
Doubravice, Preitenštejn, Račín – část, kostel sv. Bartoloměje
v Březíně)
Obora – kostel sv. Michaela ( Koryta, Kaznějov, samoty
Býkov, Jalovčiny, Kamenice)
Plasy - kostel Nanebevzetí P. Marie ( Babina, Nebřeziny,
Korýtka, Lomnička – část, Rybnice, Vrážné)
Potvorov – kostel sv. Mikuláše ( Bílov, Bukovina, Sedlec,
Trojany – část, osada Odlezly)
Rabštejn – kostel Sedmibolestné Panny Marie ( Hluboká –
část, Kotaneč, Stvolny – kostel Narození P. Marie, Vysočany)
Strážiště- kostel sv. Martina ( Hluboká, Chráštˇovice,
Mladotice, samoty Frantův a Čoubův mlýn)
Žebnice – kostel sv. Jakuba (Horní Hradiště, Řemešín,
Trojany, osada Hadačka, - část, samoty Rouda, Stradina,
Podhrázský mlýn, hájovna u Zelených)
Církev Československá
Oproti církvi římskokatolické činí si po svých předcích
nárok na spoluužívání chrámů. Je pro odluku církve od státu
a vůči politickcým stranám zcela nestranná. V politickém
okrese kralovickém jsou tři státem schválené náboženské
obce – v Chříči, Kralovicích a Mladoticích.

Dolní Bělá - kostel Povýšení sv. Kříže(Dražeň, Horní Bělá,
Hubenov, Lité, Lomnička, Loza Mrtník)
Čistá - kostel sv. Václava, kaple sv. Anny ( Břežany,
Křekovice, Šípy, Všesulov – kostel sv. Martina, osada
Kůzová, Václavy - část)
Chříč - kostel sv. Jana Nepomuckého ( Hlince – kostel sv.
Petra a Pavla, Holovousy, Lhota , Milíčov – kostel sv. Petra v
okovech, Slatina, Studená)

Československá církev Evangelická
Základem učení je bible, vykládaná často velmi svodomyslně
a v duchu moderního křesťanství. Pro celý politický okres je
jedna náboženská obec, která má kazatelské stanice v Dolní
Bělé, Čisté, Hvozdě, Kožlanech, Kralovicích, Manětíně,
Mrtníku a v Plasích.

Kozojedy - kostel sv. Mikuláše ( Bohy, Brodeslavy,
Černíkovice, Rakolusky, Všehrdy – kostel sv. Prokopa
Kožlany - kostel sv. Vavřince ( Hedčany, dvůr Hedečko, část
osady Strachovic)
Kralovice kostel sv. Petra a Pavla ( Buček, Dolní Hradiště,
Dřevec, Hodyně, Hradecko, Kočín, Lednice, Výrov, samota
Čečín).
V
Mariánském
Týnci
byl poutní chrám a cisterciáské proboštství.
Krašov - kostel sv. Ondřeje ( Bezvěrov- část, Kamenná
Hora, Potok, Vlkošov)
Krašovice – kostel sv. Jiljí (Bučí, Trnová, Tatiná)
Křečov - kostel sv. Petra a Pavla (Hodovíz, Pláně,
Štichovice, dvůr Osojno)

Židovská náboženská obec
Má svoje synagogy v Dolní Bělé a v Nečtinech.
V popisované době ( r. 1930) existovaly v různých
místech tehdejšího okresu různé kaple a kapličky (Čivice,
Hodyně, Jarov, Koryta, Mladotice, Potvorov, Trojany, Dolní
Bělá, Horní Bělá, Hubenov, Kaznějov – kaple sv. Jana
Nepomuckého, Lité, a také zvonice a zvoničky (Bučí,
Doubravice, Korýtka, Spankov, Račín, Rybnice, Bujesily,
Dolní Hradiště, Kočín, Borek, Lhota, Robčice, Slatiná,
Studená).
Prameny: F.J. Zetek
Popis politického okresu kralovického ( 1932)
Mgr. Joserf Křížek
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OKÉNKO KAZNĚJOVSKÝCH SPOLKŮ

Kaznějovský vodácký spolek
Začátek letošního roku našim sportovním aktivitám
příliš nepřál. Mírná zima nám neumožnila oblíbené
jednodenní běžkařské výlety na Šumavu, a ani týden
v Krušných horách o jarních prázdninách nesplnil naše
očekávání. Málo sněhu mělo za následek i to, že se
neuskutečnilo jarní splutí Otavy a Střely. Náhradním
programem byl bowlingový turnaj a několik cyklovýletů.
V červnu jsme si vše vynahradili
víkendovým
zájezdem do rakouských Alp, kde jsme sjeli na raftech řeky
Möll a Steyr.

lodě a kola. O prázdninách jsme opět uskutečnili
několikadenní splutí řeky Otavy a na kolech jsme týden
poznávali krásu Novohradských hor.
Letošní velmi zdařilou akcí bylo splutí části Berounky,
které pořádáme koncem prázdnin pro všechny, kteří mají
chuť se svézt na lodi a večer posedět v loděnici.
Pátý ročník Kaznějovského kytarového cejchu proběhl
již tradičně v květnu a na účasti bylo znát, že se již zapsal
nejen do povědomí kaznějovských hudebníků, ale že si
nachází i stále více posluchačů. V říjnu se pak v loděnici
konala podobná, komornější akce – Podzimní hraní.
Nyní, v závěru roku, jsme ještě uspořádali další
bowlingový turnaj a vyrazili na pěší výlet, jehož cílem byla
adventní prohlídka zámku v Chyši.
Všech akcí, které pořádáme, se mimo členů oddílu a
jejich rodin zúčastňují i ostatní zájemci z řad příznivců
příjemného,
pohodového a nenáročného sportování.
Scházíme se nejen na sportovních akcích, ale i na brigádách
při údržbě lodí, loděnice a jejího okolí. Společně pak také
vítáme nový rok a slavíme životní jubilea. Nejde nám ani o
žádné velké sportovní výkony, nesoutěžíme mezi sebou, jde
nám hlavně o radost být spolu, odpočinout si při nějaké
aktivní činnosti a odreagovat se tak od starostí všedních dní.

V poslední době naše letní aktivity rozdělujeme mezi

Jindřiška Uhlířová
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_______________________________________________________________________________
Pracovně – personální agentura nabízí krátkodobé i dlouhodobé brigády. Z naší nabídky aktuálně vybíráme:

-

PRÁCE NA POKLADNĚ v plzeňských marketech. Nabízíme možnost výběru směn a vynikající platové
ohodnocení 80 - 100Kč/h. Požadujeme pracovitost, spolehlivost, zdravotní průkaz (s vyřízením poradíme),
hmotná zodpovědnost.

-

OBSLUHOVANÝ ÚSEK (lahůdky) v plzeňských marketech. Nabízíme možnost výběru směn a vynikající platové
ohodnocení 80 - 100Kč/h. Požadujeme pracovitost, spolehlivost, zdravotní průkaz (s vyřízením poradíme).

-

DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ (různá oddělení) v plzeňských marketech. Nabízíme možnost výběru směn a vynikající
platové ohodnocení 70- 80Kč/h. Požadujeme pracovitost, spolehlivost, zdravotní průkaz (s vyřízením poradíme).

-

KOMPLETACE KATALOGŮ - výroba a kompletace katalogů,požadujeme, spolehlivost, ochotu pracovat, věk nad
16 let u nočních směn věk nad 18 let. Nabízíme: místo výkonu práce: Plzeň - Borská pole, termín práce: ihned,
velký výběr směn, mzda: 62,50 – 67, 80 Kč/h. Třísměnný provoz:
6-14, 14-22, 22-6 hod.

-

POMOCNÉ PRÁCE V RESTAURACI (umývání nádobí) – možnost výběru směn, plat 63Kč/h. Požadujeme:
pracovitost, spolehlivost, dlouhodobá spolupráce vítána.

Nevybrali jste si z naší nabídky? Nevadí. Navštivte naši kancelář pro úplnou nabídku
aktuálních brigád i trvalých pracovních poměrů
INDEX NOSLUŠ, Americká 20, 301 38 Plzeň
Tel.: 377 224 552, 777 587 008
Email: plzen@indexnoslus.cz
www.indexnoslus.cz

Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Počet fotografií:
Připravili:
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne:

16 (od roku 1991)
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Město Kaznějov ve spolupráci s ZŠ Kaznějov, Mgr. Josefem Křížkem, Vodácký klub Kaznějov
Ing. Eliška Bartásková, Ing. Vendula Třísková, Alena Špačková
Město Kaznějov
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