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1 Pozvánka na rosvícení vánočního stromu

POZVÁNKA
V pondělí 4.12.2006 od 17,00 hodin se koná tradiční

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Program: Koledy – žáci Základní školy Kaznějov
Přání starosty – Ing. Petr Sýkora
Slavnostní rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU
Ohňostroj (pan Mošna)
Živý betlém – divadlo ŠUTR – soubor ŠTACE
Srdečně zveme rodiče s dětmi a všechny naše občany.

ZÁROVEŇ VÁS ZVEME NA SILVESTROVSKÝ PŮLNOČNÍ
OHŇOSTROJ K HASIČÁRNĚ, ABYCHOM ZVESELA PŘIVÍTALI NOVÝ
ROK 2007.
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2 Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku. Rád bych Vás několika slovy informoval o investičních
akcích , které nyní probíhají. Dokončuje se rekonstrukce ulice „Špagátovka“.
Vodárenská a kanalizační a.s. provádí v ulici Ke Staré mašině výměnu vodárenského
řadu a hlavně prodloužení kanalizačního řadu. Věřím, že jim k této činnosti bude přát
počasí. Přes časté urgence začali až ke konci listopadu, je to jejich akce. Na sídlišti
jsme začali stavět novou bytovku s 18 nájemními byty. Stavba by měla probíhat celý
rok 2007 a ukončena by měla být v březnu r. 2008. O této akci budete průběžně
informováni v příštích zpravodajích.
S celkovým hodnocením letošního roku jste byli seznámeni v minulém
Zpravodaji.
Je po komunálních volbách. Rád bych touto cestou poděkoval všem
odstupujícím zastupitelům za obětavou práci a novým zastupitelům popřál ke zvolení
do zastupitelstva města. Pro mne osobně je výsledek voleb velice zavazující a všem
Vám děkuji.
Věřím, že se s mnohými z Vás setkám 4.prosince v 17.00 hodin na rozsvícení
vánočního stromu, kde již tradičně přednesou koledy žáci z naší základní školy,
podíváme se na ohňostroj a následně na živý betlém.
Na konci letošního roku 31. 12. 2006 o půlnoci se rozloučíme se starým rokem
2006 a přivítáme rok 2007 již tradičně před hasičárnou díky spolupráci s našimi
hasiči.
Rád bych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně
zdraví a pohody.
Ing. Petr Sýkora
starosta
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3 Informační servis
Dne 1.11.2006 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva Města Kaznějov. Na tomto
zastupitelstvu byl starostou města zvolen Ing. Petr Sýkora.
Místostarostka: Alena Špačková
Členové rady: Ing. Martin Brejník
František Chvojka
Stanislav Kožíšek
Členové zastupitelstva: Petra Wolfová
Mgr. Hana Patrichiová
Ing. Martina Ježková
Jindřiška Uhlířová
Ing. Petr Valenta
Václav Dolejš
Jaroslav Balák
Josef Beran
Luboš Pojer
Ing. Rudolf Šlehofer
Občané, kteří ještě nepodepsali smlouvy o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu
budou písemně vyzváni, aby smlouvu co nejdříve podepsali a zakoupili si známky na odvoz
odpadu. Je zarážející, že někteří z nás stále nemají zaplacené popelnice. Kam asi odpad vyvážejí?
V dnešní době tvrzení, že žádný odpad v domácnosti nemají, neobstojí.
Žádáme majitele psů, aby své miláčky venčili tak, aby psí exkrementy neznečišťovaly a
neznepříjemňovaly ostatním obyvatelům život. Každý majitel psa je povinen exkrementy uklidit.
K tomuto účelu budou zkušebně umístěny stojany s pytlíky na psí výkaly v nejexponovanější
lokalitě (sídliště). Pytlíky si mohou majitelé psů také vyzvednout na městském úřadě.
Víte kam vyhodit starou ledničku, pohovku, skříň, pneumatiku, stavební suť? Do lesa? Ne!
Do hospodářského dvora a zadarmo!!!
Ke smlouvě o zajištění úkolů spojených s hospodařením v městských lesích byl podepsán
dodatek a smlouva s odborným lesním hospodářem, panem Jindřichem Šimlem,byla prodloužena o
další rok.
Pozemek v majetku města u železničního přejezdu byl pronajat
novinový stánek.

a je na něm postaven

Byly uzavřeny smlouvy o dílo s firmou MENE INDUSTRY. Smlouvy se týkají studie stavby
rekonstrukce komunikace Ke Škále, projektové dokumentace pro realizaci stavby „přeložka
plynovodních řádů“ v ulici K Doubravě, projektové dokumentace rekonstrukce komunikace Pod
Vrchem.
Byla podepsána smlouva se Státním fondem rozvoje bydlení – dotace na výstavbu 18
bytových jednotek ve výši 11 340 000,- Kč.
Firma Best a.s. poskytla městu dar ve výši 50 000,- Kč na výstavbu plotu u MŠ továrna.
Firmě děkujeme.
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Pěvecký kroužek Korálek z MŠ na sídlišti má dlouholetou tradici. Pod vedením paní
učitelky Wolfové připravil vystoupení na vítání nových občánků, které proběhlo v obřadní síni
města .
Divadlo Šutr je pravidelně využíváno dětmi z našich a okolních mateřských škol. Návštěva
divadla přináší dětem nové zážitky, přímý kontakt s herci a učí je tak potřebnému společenskému
chování. Děkujeme členům divadelního souboru Štace, zvláště pak paní Marii Šmídové, za úpravu
hlediště pro malé diváky a poskytnutí zázemí účinkujícím hercům.
Členové kynologického klubu předvedli výcvik psů v MŠ na sídlišti. Dětem se dopoledne
prožité s psím kamarádem velmi líbilo a získaly mnoho nových informací, jak se ke psům chovat.
Děkujeme panu Leschovi,Vavříkovi a Šafrovi.
Finančním úřadem Plzeň-sever byla provedena kontrola týkající se šetření dodržování
rozpočtové kázně u prostředků ze státního rozpočtu, poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj,
na 32 bytových jednotek v ulici Lipová. Nebyla zjištěna žádná závada.
Úřad práce provedl průběžnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnou finanční
podporou určenou na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Nebyla
zjištěna žádná závada.
Alena Špačková
místostarostka
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4 ZNAČEK JAK HUB PO DEŠTI! PROČ A JAK?
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se pro klid mnoha občanů již po několikáté vrátila k
tématu výměny dopravního značení, a to oficiálně na stránkách prosincového zpravodaje.
Město Kaznějov, jako správce místních komunikací, přistoupilo k této výměně z povinnosti,
která mu vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. Tento zákon ukládá všem správcům komunikací do 31. prosince
2006 provést doplnění a výměnu nevyhovujícího dopravního znační. Znamená to tedy, že stávající
značky nebudou pouze vyměněny za retroreflexní, ale budou také doplněny tam, kde to bezpečnost
a zejména předpisy stanovují. Proto, zdá-li se nám v některých místech značek příliš, není to
způsobeno ani pracovníky MěÚ či dodavatelskou firmou, ale je to prostě proto, že tyto značky tam
patří a nebyly-li tam, byla to chyba, kterou bylo třeba napravit. Pro stanovení takovýchto míst byl
oslovenou firmou vypracován pasport dopravního značení, který byl následně schválen dopravním
inspektorátem Policie ČR. Na základě tohoto pasportu byla učiněna poptávka a vybrána firma na
dodávku, demontáž a posléze montáž dopravního značení. Tato firma na přelomu měsíce září a října
osadila celkem 107 nových značek v hodnotě 190 000,- bez DPH. Uvedené finanční prostředky
byly uvolněny z rozpočtu města, který byl¨řádně schválen zastupitelstvem počátkem roku 2006.
Město Kaznějov tak, včas a v souladu s právní úpravou, splnilo svoji povinnost správce
místních komunikací a jako jedna z mála obcí zabezpečila výměnu dopravního značení do
stanoveného termínu. Doufáme proto, že tento krok přispěje ke zvýšení bezpečnosti v našem městě
a přejeme Vám v nadcházejícím roce mnoho šťastně ujetých kilometrů.

Vendula Třísková
technický odbor
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5 Civilní ochrana
Vážení spoluobčané,
dne 11.11.2006 jsem se zúčastnil jako „ preventista“ zdejšího Sboru dobrovolných hasičů
Kaznějov semináře preventivně výchovné činnosti na úseku požární a civilní ochrany, kde nám bylo
předáno mnoho užitečných rad a poznatků v rámci požární a civilní ochrany.
Vzhledem k době, ve které žijeme a která je plná přírodních katastrof, různých ekologických
havárií a teroristických útoků, byli jsme jako preventisté ze strany funkcionářů hasičského
záchranného sboru požádáni, abychom Vám, jako občanům, získané znalosti předali. Z uvedeného
důvodu jsem si dovolil zpracovat takový plán, který Vás zběžně seznámí s tím, jak postupovat při
vyhlášení mimořádné události.
Přeji všem, aby tyto získané informace pro nás všechny zůstaly pouze v teoretické rovině, a
abychom se jimi nikdy nemuseli řídit. Všem, kteří si níže uvedený článek přečtou, moc děkuji.
Štěstí přeje připraveným.

Jiří Pokorný
SDH Kaznějov - preventista

Příručka pro obyvatele
pro případ ohrožení vlivem mimořádné události případně
při jejím nenadálém vzniku.
Jak je v obci vyhlášena mimořádná událost?

1.) Mimořádná událost je v obci vyhlášena sirénou tzv. Všeobecnou výstrahou - jedná se o
kolísavý tón sirény v trvání 140 vteřin, který může být vyslán 3 x po sobě cca v tříminutových
intervalech.
2.)
Dalším signálem, který je vyhlášený sirénou je signál Požární poplach, který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty ( 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka
, 25 vteřin trvalý tón). Tento signál se využívá pouze pro svolání jednotek požární ochrany. Pro
občana nemá další význam.
3.)
Posledním užívaným signálem, který je vyhlášený sirénou je signál Zkouška sirény,
který je vyhlašován nepřerušovaným tónem. V naší obci je zkouška sirén zpravidla vždy první
středu v měsíci v poledne. Pro občana nemá tento signál další význam.
Postup občana v případě vyhlášení signálu Všeobecná výstraha ( ad 1)
V případě, že v obci je sirénou vyhlášen signál Všeobecná výstraha,vždy toto pro nás
znamená určité nebezpečí. Upozorňuje nás to na to, že může dojít, nebo že již došlo k nějaké
mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, jejich majetek, nebo životní prostředí.
Může se jednat např. o povodně, únik nebezpečných látek, teroristické útoky apod.
Jak postupovat v případě že je vyhlášena výše uvedená Všeobecná výstraha?
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1.) Okamžitě se ukryjeme - vyhledáme úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod,
úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
2.) Jestliže jedeme autem a uslyšíte varovný signál, zaparkujeme automobil a vyhledáme
úkryt v nejbližší budově.
3.) V budově zavřeme okna a dveře. ( Může se jednat o únik toxických látek, plynů, zplodin a
jedů. Uzavřením prostoru snížíme možnost zamoření.
4.) Vyčkáme dalších pokynů, které nám budou sdělovány za užití obecního rozhlasu, vozidel
jednotek záchranného systému, internetu a v případě rozsáhlejších mimořádných událostí
televizí a rádiem.
5.) Tyto pokyny uposlechneme a budeme se jimi řídit.
Co dělat v případě vyhlášení evakuace:
- dodržujeme pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, které organizují nebo
zajišťují evakuaci,
- dbáme pokynů k evakuaci osob, nařízených velitelem zásahu,
- dodržujeme stanovené zásady pro opuštění bytu ( ad 1) , sebou si vezmeme evakuační
zavazadlo ( ad 2) , a dostavíme se na určené místo.
Ad 1 - Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace:

- uhasíme otevřený oheň v topidlech,
- vypneme elektrické spotřebiče, kromě ledniček a mrazniček,
- uzavřeme přívod vody a plynu,
- ověříme, zda sousedé vědí, že mají opustit byt,
- dětem vložíme do kapsy cedulku se jménem a adresou,
- psy a kočky vezmeme sebou,
- ostatní domácí zvířata včetně exotických zanecháme doma a zásobíme je vodou a potravinami,
- vezmeme si evakuační zavazadlo a dostavíme se na evakuační středisko.
Ad 2 - Obsah evakuačního zavazadla :
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavě balená
pitná voda, ( základní potraviny na 2 – 3 dny na osobu ),
- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy,
- přenosné rádio s rezervními bateriemi,
- toaletní a hygienické potřeby,
- osobní léky,
- svítilnu,
- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel případně přikrývku,
- kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
Vzájemně si při těchto mimořádných událostech pomáháme. Vždy máme na paměti, že
ochrana života a zdraví je nadřazena nad ochranou majetku( mladší pomáhají starším, dospělí
dětem atd.).
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V žádném případě nešíříme paniku !!!!
Omezíme bezdůvodné použití telefonů, (při mimořádných událostech dochází k přetížení sítí.
) Je důležité, aby se dovolali ti, co potřebují pomoc. Posloucháme a řídíme se pokyny krizového
štábu a záchranářů. S těmito plně spolupracujeme a poskytujeme jim další informace, které jsou
důležité pro záchranu osob a majetku a k zvládnutí krizové situace.

6 DĚTI DĚTEM O VÁNOCÍCH
Tak už jsou zase tady! VÁNOCE!! Očekáváme je vždy s trochou nervozity.Stihneme všechno
připravit, upéct a nakoupit?
Kéž bychom si právě v těchto uspěchaných dnech , kdy už zase všude voní vanilkové rohlíčky, našli
chviličku klidu a souznění!!!
Žáci ZŠ Kaznějov se svými učitelkami pro Vás připravili na tyto předvánoční chvíle prodejní
výstavku svých prací. Přijďte se podívat na výsledky práce našich dětí a budete dvakrát potěšeni.
Jednou z dětsky upřímných výtvorů, které budou dárkem pro Vás, podruhé proto, že výtěžek z
prodeje bude věnován Nadaci Pomozte dětem - a to zas bude dárkem pro naše bližní!!!
PŘIJĎTE! POTĚŠTE SE!!! POMOZTE!!!!
Rádi Vás uvítáme ve vestibulu naší školy v době třídních schůzek 22.11.2006 a dále pak v čase
předvánočním ve dnech od 11.12. do 15.12.2006 vždy od 13.00 do 18.00 hodin!
Těší se na Vás
kolektiv pedagogů ze ZŠ Kaznějov
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7 Do knihovny za četbou, informacemi a poučením
Městská knihovna v Kaznějově je organizační složkou města. Slouží kulturním, informačním
a vzdělávacím potřebám. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy a další informační prameny.
Při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Městskou knihovnou Plasy, která je
pověřena regionálními funkcemi.
V současné době se nachází v budově MěÚ a má oddělení pro dospělé čtenáře a děti a
mládež. Služeb knihovny využívá po 23 hodin v týdnu 326 čtenářů, z toho nejvíce je dětí do 15 let a
seniorů. Mohou vybírat z knihovního fondu o celkovém počtu přes 17 tisíc svazků a z 35 titulů
odebíraných periodik. Počet výpůjček za rok překročí 15 tisíc, z toho více než 3500 připadá na
dětské čtenáře. Pro činnost MK bylo v tomto roce zakoupeno 230 nových knih. Roční registrační
poplatek činí pro dospělé 40, pro děti, studenty a důchodce 20 Kč.
V letošním roce se město zapojilo do „Projektu internetizace knihoven“ realizovaného
Ministerstvem informatiky ČR a knihovna tak získala počítačovou sestavu, která umožňuje
občanům volný přístup k Internetu.
Dále se uskutečnilo 22 besed a exkurzí, zejména pro žáky ZŠ v Kaznějově. Besedy pro děti
nabízejí celou škálu témat, která pomáhají doplnit a oživit probírané učivo ve škole.
Úspěšnými akcemi roku byla výtvarná soutěž v oddělení pro děti a mládež, do které se
zapojila školní družina v akci „Týden knihoven“ a „Internet pro seniory“ v měsíci březnu.
Městská knihovna započala vyřazovat duplikáty a starší knihy. Vyřazené knihy jsou
návštěvníkům knihovny nabízeny za symbolickou cenu 1,- Kč v oddělení pro dospělé v půjčovní
době:
PO 9 – 12 13 - 17
ST 8 - 12
ČT
13 – 16
PA 8 - 12
Oddělení pro děti a mládež:
ST 12.30 – 16
PA 12 - 14
Srdečně zvu všechny občany a těším se na hojnou návštěvnost v příštím roce
Soňa Tůmová
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8 ZASTAVME SE, ZAVZPOMÍNEJME .....
Půjdeme-li kolem bývalé hájovny „U Staňka“ v Újezdě a dál směrem ke kótě 454,2
(křižovatka lesních cest mezi Kaolínkou Kaznějov – Kaolínkou Horní Bříza a mezi Kaznějovem a
Krašovicemi, pomístní jméno „U Karla",) překvapí nás nově vybudovaný památníček, věnovaný
občanu Kaznějova, panu Karlu Winkelhöferovi. Spatříme dřevěný kříž, rámeček se stříškou s
obrázkem sv. Huberta, patronem myslivců. Vše je kvalitně a s láskou provedené.
Kříž byl postaven na památku pana Karla Winkelhöfera, který se narodil 4.11.1916 v
Kaznějově a zemřel 21.2.1992. Je pochován na místním hřbitově. Památníček byl zhotoven a
postaven jeho synem Karlem Winkelhöferem (53) a vnukem Karlem ml. (15) dne 7. října 2006.
Karel Winkelhöfer byl mezi kaznějovskými občany známý a vážený. Byl rolníkem (usedlost
Oborská ul.), vyznal se v koních, měl rád les ( člen MJ Dubina), po řadu volebních období byl
členem obecního zastupitelstva. Byl upřímný (co na srdci, to na jazyku), klidný, rozvážný, se
smyslem pro spravedlnost. Ani humor mu nechyběl. Docházelo-li někdy k nějakým nepravostem,
tak debatu o nich obyčejně končil slovy „ lumpárna a slovo boží nepomine“.

Památných míst s pomníčky a kříži je mnoho. Jejich umístění je většinou vázáno k nějaké
významnější události (tragické, náboženské apod.). Nacházíme je na rozcestích, na památných
místech a dnes také při silnicích, po tragických nehodách. V naší obci je dřevěný kříž v Úvozu ( u
chemické továrny), panem Šafrem byl obnoven kříž na Vrchu ( nad panem Růžkem), na konci obce
ve směru na Oboru stával kříž s letopočtem 1833, v polesí Puchýř je známý Sukovatý kříž, nad
„Osmnáctkou“ Červený kříž, za „Velkým kanálem“ Modrý kříž, v polesí Doubrava Zelený kříž, ve
stejném polesí je pomníček pana Zajíce, zavražděného tu v revolučních událostech r. 1945. Z
místních pomníčků bych připomněl „Kučerojc“ křížek (Oborská ul.), zásluhou pana Miroslava
Sýkory obnovený pomníček U Svaté trojice a dosud neobnovený „Obrštajgrojc „ křížek.
Nejvíce památníčků je na místním hřbitově, kde odpočívají řady generací našich občanů.
Mgr. Josef Křížek.
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9 Zajímavá návštěva na chemickém závodě v Kaznějově
Ve dnech 12. a 13. dubna 2006 navštívil chemický závod v Kaznějově pan Alfréd Willer,
kaznějovský rodák. Doprovázeli jej jeho dva synové a dcera.
Pan A. Willer se narodil v Kaznějově v roce 1930 jako syn strojního inženýra pana Viléma
Willera, který v letech 1927 až 1939 zařizoval strojní vybavení výrobny kyseliny citronové na
chemické továrně. Matka pana A. Willera pracovala v pražské centrále „Dolových a průmyslových
závodů – dříve J.D.Starck“ u jejího generálního ředitele Roberta Epsteina, který se velmi zasloužil o
zahájení výroby kyseliny citronové v Kaznějově tím, že obstaral potřebné finanční prostředky na
zakoupení výrobního patentu od vídeňského profesora botaniky Dr. Josefa Szucse a na investiční
výstavbu nového provozu.
Rodina Willerových bydlela v Kaznějově v domě č.p. 67, kterému se říkalo „žlutá vila“.
Dodnes si pan Alfréd Willer (přezdívaný „Fredy“) vzpomíná, jak se jako dítě díval z oken tohoto
domu na tovární nádvoří, na kterém se často vyskytovaly velké hromady kostí, v létě notně
zapáchající, používané pro výrobu kostního klihu (ten se tu vyráběl v letech 1881 – 1957). Kolem
„žluté vily“ vedla poměrně široká cesta směrem k „modré haldě“. Po cestě se chodilo k Píšům a k
hájovně v Újezdě.
Ve svých vzpomínkách na mládí si pan Alfréd Willer (později vystudovaný architekt) dodnes
vybavuje koupání na „Horejšáku“, na řeznictví v domě č.p. 9 na kaznějovské návsi (dnes fa
Keramika Helus), na cukrářství pana Václava Réna s jeho zmrzlinou a kremrolemi, na pana ing.
Václava Mádra, syna stavitele V.M. (byl jeho spolužákem ve škole v Kaznějově) a také na paní
Josefu Žižkovou (zvanou Pepička), která bydlela v sousedství „žluté vily“. Rodina Willerových se
přátelila s rodinou Kočů z Rybnice. Starý pan ing. Vilém Willer kamarádil s panem Janem Kočou z
Rybnice č.p. 61, jeho syn Alfréd pak se synem pana Jana Koči, s panem Bohumilem Kočou. Pan
ing. Vilém Willer se svojí ženou Lotkou navštívili pana Bohumila Koču st. (dnes už zemřelého) v
červenci roku 1973. Tehdy mu bylo umožněno se potajmu podívat i do chemické továrny. Pana
Alfréda Willera potěšila i jeho krátká přátelská návštěva rodin Bohumila Koči ml. a pana Vladimíra
Koči v době jeho letošního dvoudenního pobytu. Návštěvu mu zprostředkovalo současné vedení
podniku (RNDr. Petr Pešek, Václav Rén, ing. Martina Ježková a Ivanka Šebestová).
Po vpádu nacistů do ČSR v roce 1939 byla rodina Willerova nucena opustit Kaznějov.
Původně chtěli Willerovi opustit i republiku. Byly jim však odebrány pasy a tak se rodina uchýlila
do Prahy na Žižkov, kde přežila německou okupaci. V roce 1947 se Willerovi odstěhovali do
Brazílie, do města Sao Paulo. Tam měl pan Vilém Willer problémy najít si odpovídající práci a chtěl
se vrátit do Československa. Únorové události v roce 1948 v ČSR však zavrhly jeho myšlenky na
zpětný návrat do vlasti. Nakonec se mu podařilo najít si práci ve velké papírně v Sao Paulu, kde
pracoval až do svého odchodu na odpočinek.
Architekt pan Alfréd Willer (Fredy) je vzhledem na svůj věk ve výborné fyzické a duševní
kondici. I po tolika letech žití v cizině nezapomněl na svůj rodný český jazyk. Jeho děti však už
češtinu neznají. Mimo svojí portugalštinou hovoří plynně anglicky, protože se jim dostalo vyššího
odborného vzdělání v Anglii. Nejstarší syn Marcelo Willer je po tátovi rovněž architektem, věkově
prostřední dcera Marína žije a pracuje v Londýně jako reklamní designérka. Nejmaldší syn studuje
gymnasium v Londýně a připravuje se na maturitu.
Na kaznějovský chemický závod si pan architekt Alfréd Willer vzpomněl v únoru 2006 při
procházení webových stránek tohoto chemického podniku. Prostřednictvím e-mailu požádal vedení
současného podniku o umožnění návštěvy závodu. K návštěvě dostal souhlas od ředitele
kaznějovské provozovny firmy OMGD, s.r.o., pana RNDr. Petra Peška. S historií i současností
chemického závodu byl pan A. Willer s jeho doprovodem seznámen ředitelem RNDr. Petrem
Peškem. Vedoucí správního odboru pan Václav Rén seznámil návštěvu s historií výroby kyseliny
citronové i historií ostatních výrob provozovaných v období působení v továrně pana ing. Viléma
Willera. Samotnou prohlídku továrních provozů zajišťovala technická ředitelka továrny ing.
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Martina Ježková. Ostatní doplňující záležitosti zajišťovala vedoucí sektretariátu ředitele paní Ivanka
Šebestová.
Pan Alfréd Willer si jistě odnesl s sebou do Brazílie pěkné vzpomínky na Kaznějov i Rybnici,
na místa, která mu jsou z doby jeho mládí tak důvěrně známá.
Poznámka:
Informaci o návštěvě pana architekta Alfréda Willera v Kaznějově mi poskytl pan Václav
Rén, vedoucí správního odboru firmy OMGD, s.r.o. v Kaznějově.
Mgr. Josef Křížek

10 Kaznějovský vodácký spolek
Vodácký oddíl vznikl v Kaznějově před 33 lety. Nyní máme 25 členů a naší hlavní
náplní je vodní turistika. Vodáckou sezonu začínáme většinou jarním splutím Střely kolem
Velikonoc, dál pak v polovině května jezdíme s rafty na Otavu a sjíždíme úsek od Čeňkovy
Pily do Rejštejna. V létě pak tradičně věnujeme jeden víkendový den splutí části Berounky
a o prázdninách jezdíme na týdenní splutí některé české řeky. V loňském roce jsme udělali
výjimku a vydali jsme se na řeky slovenské, a to na Oravu a Váh. Pro naše příznivce
pořádáme každoročně poslední prázdninovou sobotu splutí Berounky s večerním
posezením v loděnici, v září pak končíme vodáckou sezonu splutím Střely a Klabavy.
V posledních
letech jsme si oblíbili i
další sporty. V zimě
pořádáme jednodenní
výlety na běžkách po
Šumavě,
hrajeme
bowling a od jara do
podzimu jezdíme na
jednodenní cyklovýlety.
Při nich poznáváme
okolí Kaznějova nebo
využíváme vlakových a
autobusových zájezdů
do vzdálenějších míst. Letos jsme se zúčastnili např. zájezdu do příhraniční oblasti SRN.
Pro zájemce o cykloturistiku pak připravujeme prázdninový týdenní zájezd s ubytováním a
poznáváním nějakého zajímavého koutu naší vlasti. V loňském roce to bylo
českobudějovicko a třeboňsko, letos Železné hory.
V podzimních měsících pak organizujeme pěší výlety. V loňském roce jsme byli na
žluticku, v okolí Žihle a na výlovu rybníka v Trnové.
Všechny naše akce jsou sice zaměřeny sportovně-turisticky, ale navštěvujeme na
nich i různá zajímavá místa, jako hrady, zámky a muzea a nebráníme se ani posezení
v příjemné hospůdce.
Všechny výlety pořádáme nejen pro členy oddílu a jejich rodiny, ale i pro ostatní
zájemce.
Dále se naše činnost zaměřuje na údržbu loděnice , provoz bufetu, úklid okolí
koupaliště a opravy lodí. To znamená, že se nescházíme jen při sportu a zábavě, ale i na
pravidelných brigádách. Loděnici pak využíváme pro posezení a různé oslavy, jako životní
jubilea členů nebo vítání nového roku. Také ji pronajímáme k různým společenským
akcím. Každoročně se v naší klubovně schází příznivci a účinkující Kaznějovského
kytarového cejchu, jehož jsme spolupořadatelé.
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