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Mnoho sil při dosahování malých i velkých cílů přeje do nového roku
Měú Kaznějov

Vážení spoluobčané

,

Blíží se konec roku 2012. Rád bych Vám poděkoval za spolupráci a
vzájemnou toleranci. Krásné prožití vánočních svátků plné phody a
radosti. Hodněštěstí a zdraví v novém roce.

Ing. Petr Sýkora

Městský úřad v Kaznějově
zve všechny občany na půlnoční
silvestrovský ohňostroj, který
se bude konat v prostoru před
hasičskou zbrojnicí

Foto titulní strana: Roman Žaloudek, Kaznějovák, který to v roce 2012 „dotáhl nejvýš“;
Ama Dablan, Nepál, 6 812 m.n.m.

Prosinec 2012

Kaznějovský zpravodaj

strana 2/12

Advent v Kaznějově
3.12. Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu se jako tradičně konalo první adventní pondělí a jako tradičně se nalévalo svařené víno,
čaj, rozdávaly se perníky a hasiči nabízeli párky v rohlíku.
Drobné dárky bylo možné koupit stejně jako v loňském roce ve stánku
České pošty, nově zde představila Kristýna Běhounková s kolegyní své
obrázky zdobené ubrouskovou technikou. Výrobky dětí ze základní školy,
které zde nabídly v rámci charitativní akce Pomozte dětem, jsou již pevnou
součástí této adventní akce a všichni, kdo se na jejich zhotovení a
prodeji podílejí si zaslouží dík a uznání.
Program letos obstaral Plzeňský malý lidový soubor; písně v jeho
podání jen podtrhly vánoční atmosféru, které svědčilo i počasí.
Závěr pak opět tradičně patřil ohňostroji pana Mošny, který jej
připravil jako vždy velkoryse co do podívané i co do financování.
A pro ty, kteří si chtěli adventní podvečer ještě prodloužit (a nebylo jich podle tlačenice u vstupu málo), připravilo
divadlo Štace svůj úspěšný Živý betlém.
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10.12. Adventní setkání se seniory
Hlavním bodem programu letošního kaznějovského setkání seniorů bylo pěvecké vzpomínání Yvetty Simonové,
zpěvačky, která patří k legendám naší populární hudby. V hodinu a půl trvajícím bloku vyprávění a písní neokázalým
způsobem přesvědčila všechny přítomné, že čas neubral nic z její elegance, krásného hlasu a příjemného vystupování.
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12.12.Vernisáž výstavky výtvarných prací s vánoční tématikou

Měú připravil z obrázků vybraných při
Rozsvícení vánočního stromu malou výstavku, jejíž
vernisáž proběhla 12.12. v zasedací místnosti Měú.
S pěveckou a hudební vložkou při ní vystoupili
žáci ZUŠ Zuzana Pokorná, Dominik Čermák a
Martin Krejs.
Vybrané obrázky (sešlo se jich celkem 53) byly
rozděleny do 3 kategorií a v každé z nich byla

udělena jedna hlavní cena:
• kategorie 3-4 roky Herianová Elena
• kategorie 5-7 let Nováková Karolína
• kategorie 8-13 let Herianová Sára,
zvlášť byla ohodnocena společná práce
Anežky Danihelkové a Elišky Soukupové.
Kromě těchto cen byly ale připraveny odměny pro
všechny zúčastněné. Škoda jen, že se vernisáže
zúčastnilo tak málo „autorů“.
Výstavka je otevřena pro širokou veřejnost až do 31.12..
Fotoreportáže z adventu v Kaznějově: Zdeněk Uhlíř

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ SARCUS – VOLARY pěstitelská společnost
Prodej vánočních stromků borovice černé z plantáže Rybnice:
borovice černá bez rozdílu velikosti ………… 320 ,-czk/ks
Pondělí – pátek .. 15,30 – 17,00
Sobota - neděle .. 09,00 – 16,00
Plantáž je na adrese Rybnice 183 za autoservisem v Rybnici.
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ze základní školy
Akce pro vycházející žáky
V plném proudu jsou na naší škole akce zaměřené na
výběr povolání žáků 9. ročníku. Navštěvují nás představitelé
škol, např. zástupci SŠ Oselce, SOŠ Ochrany osob a majetku a
Sportovní podnikatelské SŠ Plzeň.
Na ZŠ Kaznějov se dne 1. 11. 2012 konala již tradiční
schůzka vycházejících žáků se zástupci středních škol a
učilišť. Navštívilo nás celkem 15 zástupců ze 14 středních
škol
z Plzně a
blízkého i vzdálenějšího okolí. Zástupci škol představili své
obory a poté se žáci a jejich rodiče podle zájmu mohli
individuálně informovat o studijních záležitostech na
jednotlivých školách.
29. 11. 2012 jsme s žáky navštívili akci „Perspektiva
technického vzdělávání“, která se konala na SOU

elektrotechnickém v Plzni. Zde jsme společně i individuálně
získali spoustu dalších poznatků o oborech škol, akce byla
zajímavá i předváděním výrobků a dovedností studentů škol i
doprovodným kulturním programem. V rámci akce jsme
absolvovali i prohlídku odborných učeben školy se zajímavým
výkladem pedagogů.
12.12.2012 naši školu navštívila zástupkyně ÚP Plzeň, p.
Laubrová, a znovu s žáky probrala různé možnosti studia i jejich
další uplatnění ve vybraných oborech škol.
Všechny tyto akce jsou velkým přínosem zejména dosud nerozhodnutým žákům při výběru správné školy a
oboru. Budeme velmi rádi, když budoucím studentům pomohou v jejich úspěšném rozhodování o další
budoucnosti.

V.Vitoušová

V rámci EVVO na ZŠ Kaznějov na
naší škole od září proběhlo několik akcí.
Žáci šesté třídy a sedmých tříd se zúčastnili 6.
ročníku cestovatelského ekofestivalu Plaský
vandrovník, který pořádal ENVIC Plasy 5. 10. 2012.
Do Plas se žáci vydali po první vyučovací hodině pěšky
přes Rybnici a přes plochu letiště v Plasích.
V kině viděli komentovaný film o vědecké
výzkumné cestě přírodovědného oddělení Moravského
zemského muzea v Brně pod vedením zoologa,
cestovatele a fotografa Miroslava Šebely do povodí
řeky Amazonky.
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V souvislosti s udržitelností Grantového
projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky
ZŠ Kaznějov“, se v září 2012 uskutečnil pobytový
zážitkový kurz na Šumavě v oblasti Ski-areálu
Špičák. Pobytu se zúčastnilo celkem 15 žáků 9.
třídy. Navštívili vrchol Pancíř a Špičák, nově
upravený pramen řeky Úhlavy, Vodopád Bílá strž,
Černé jezero. V rámci kurzu plnili úkoly z oblasti
přírodopisu a zeměpisu.
Ve dnech 19. a 20. září 2012 se zúčastnili žáci
pátých ročníků ZŠ Kaznějov opět v rámci projektu
pobytového kurzu v Rekreačním středisku Máj v
Plasích. Ve středu vyrazili pěšky údolím

Kaznějovského potoka směrem do Nebřezin a dále
kolem řeky Střely došli až do Plas. Cestou
pozorovali rostliny a živočichy a svá pozorování do
pracovních listů. Navštívili Fantasy golf a ve čtvrtek
klášter v Plasích.
Další akce na ZŠ Kaznějov:
V pondělí 29. 10. se žáci 5. až 9. tříd zúčastnili
projekce dokumentárního filmu „Nicolas Winton –
Síla lidskosti“ režiséra Matěje Mináče.
31. 10. paní učitelka Mgr. Ilona Barbořáková
zorganizovala pro žáky 8. A a 9. třídy besedu
s pamětnicemi, které jako děti zažily II. světovou válku.
3. 12. 2012 připravila pro žáky 6. ročníku v knihovně Všeználek přednášku na téma „Archeologie a pravěk na
severním Plzeňsku“. Archeolog a historik pan Mgr. Daniel Stráník z muzea v Mariánské Týnici žáky velmi
poutavě seznámil s tímto obdobím.

Zpracovala N.Pluhařová

10. Jubilejní předvánoční výstavka výrobků
žáků ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč „Děti
pomáhají dětem“
„ Věříme, že pomáhat má smysl!“
Ve dnech 27. – 29.11.2012 v prostorách budovy ZŠ
Kaznějov a 3.12.2012 při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku před budovou MěÚ
Kaznějov probíhala již 10.tradiční výstava výrobků žáků základních škol Kaznějov a Dobříč,
jejíž výtěžek putuje každoročně na konto projektu Pomozte dětem.
Pomozte dětem je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně od roku 1998 organizuje
NROS (nadace rozvoje občanské společnosti) a ČT (neodmyslitelně spjati moderátoři Marcela
Augustová a Tomášem Hanákem, Míša Maurerová a Vojtou Kotkem, Alena Zárybnická).
Symbolem sbírky je žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem. Vzorem pro vznik
sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. Projekt
poskytuje nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v ČR.
27.11.2012 v 17.00 hod. v jídelně ZŠ proběhlo slavnostní zahájení této akce, kde přispěli svým
vystoupením naši malí prvňáčkové, Fanoušek Dobrý, žák 5.B, svou hrou na trumpetu a pěvecký sbor žáků 2.
stupně. Děkuji všem žákům za jejich vystoupení a paním učitelkám za přípravu. Dále bych ráda poděkovala
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všem žákům za vytvořené výrobky, všem svým kolegům za pomoc při přípravě výstavky a v neposlední řadě
i rodičům, kteří se již druhým rokem podílejí na výstavce tím, že společně se svými dětmi poskytují
vlastnoručně zhotovené výrobky. Děkuji vedení školy, MěÚ a místnímu hasičskému sboru za podporu při
organizování této akce.

Mgr. Radka Lavičková
organizátorka akce

Co jste, hasiči, co jste dělali…?
Současní žáci se mají ve vyučovacích hodinách seznámit s
mimořádnými událostmi, se kterými se mohou ve svém životě
setkat. Pod mimořádnými událostmi si můžeme představit různé
druhy havárií např. dopravní nehody, havárie v domech, jaderných
elektrárnách, ale také žhářství či teroristické činy, především však
různé živelné pohromy - povodně, sesuvy půdy, zemětřesení,
vichřice, velké lesní požáry, sněhové kalamity atd. Žáci - úměrně
svému věku - by se při takové události měli umět správně zachovat.
Nezačít panikařit, ale vědět, jaké základní kroky mohou jim i
ostatním zachránit život. Při mnohých mimořádných událostech se
můžeme setkat s požáry či výbuchy s následkem požárů. Všichni
víme, že děti mají rády ohýnek, ale také víme, že oheň se může stát
zlým
pánem.
Co dělat a jak se zachovat právě při takových příležitostech? To bychom měli znát všichni, děti nevyjímaje.
Proto se na začátku letošního roku ZŠ Kaznějov spojila s panem Leschem, velitelem jednotky SDH Kaznějov, a
domluvila se s ním na spolupráci.
Pro žáky I.stupně ZŠ byly uspořádány tři besedy ( 27.9.2012 pro 1. a 3. ročník, 11.10.2012 pro 2.a 4. ročník,
1.11.2012 pro 5. třídy ). Všechny besedy proběhly ve Školním studijním a informačním centru - v knihovně
Všeználek - v Základní škole Kaznějov. Na besedách k dětem hovořila lektorka kpt. Mgr. Lenka Basáková
v rámci systému Záchranný kruh. Spolu s dětmi si povídala o požárech, jejích příčinách a o tom, jak se zachovat,
když k nějakému požáru dojde. Žáci viděli konkrétní události s požáry i ve filmu a zároveň se v něm hned také
dozvěděli, co by se mělo udělat pro záchranu lidí, zvířat či majetku. Vše si procvičili také
v pracovních
listech, které pro ně byly připraveny. Seznámili se též se všemi
tísňovými linkami a s tím, jak na tísňovou linku volat a co vše stručně a věcně - při volání sdělit. Některé děti si to přímo
vyzkoušely před ostatními dětmi. Mohly si prohlédnout a zkusit si
např. i požární oblek či jiné požární pomůcky. Hlavním lákadlem
pro děti se na závěr stalo nové požární vozidlo, které jim Hasičský
záchranný sbor z Kaznějova přistavil přímo před ZŠ. Děti byly
nadšené. Nejvíce se všem líbilo sedět za volantem. Nové auto si
pořádně "prošmejdily".
Celá tato akce se velmi vydařila. Věříme, že žáci si takto lépe
zapamatovali " CO DĚLAT? ". ZŠ Kaznějov by chtěla tímto
poděkovat všem, kteří se na besedách podíleli. Děkujeme.
Mgr. Zdeňka Havlenová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAZNĚJOV, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
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Novinky ze základní školy za období srpen – prosinec 2012
•

•

•

•

•

•

•

•

V rámci projektu ŠKOLA21 (2. projekt OP VK) byla dokončena úplná rekonstrukce počítačové učebny a
inovace jazykové učebny, instalace celkem 46 nových počítačů včetně nové interaktivní tabule. Celková
rekonstrukce učebny byla zajištěna z rozpočtu zřizovatele školy, vybavení novou technikou ICT bylo
pořízeno z projektu. Na základě schválení první monitorovací zprávy a výstupů projektu škola obdržela
druhou zbývající část finančních prostředků ve výši 663 510,4 Kč, celkově škola získala 1 658 776,00
Kč. Projekt ŠKOLA21 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
V grantovém projektu Duhová škola (3. projekt OP VK) je od září 2012 zapojeno celkem
22
zaměstnanců školy. V první přípravné fázi projektu 1.6.2012 až 31.1.2013 jsou vytvářeny podmínky pro
inovaci výuky, vybavení školy novými pomůckami a literaturou, vytvoření odborných učeben a dílen.
Pilotní ověřování výuky bude zahájeno 1.2.2013. Integrace inovace do výuky matematiky,
přírodovědných předmětů a praktických činností bude pro žáky velkým přínosem, navíc bude pro žáky
otevřeno 7 nových zájmových kroužků, které mohou děti navštěvovat zdarma až do 31.12.2014.
Bezplatně jsou pro děti připraveny i návštěvy odborných
exkurzí, výstav, přednášek apod. včetně dopravy, a to v celkové hodnotě 214 000,- Kč. Při zahájení
projektu v červnu 2012 škola získala zálohovou platbu ve výši 1.482.067,67 Kč, 27.11.2012 byly škole
proplaceny uznatelné výdaje, tj. 242 298,42 Kč, celkem škola může čerpat finanční podporu ve výši
5. 928. 270,67 Kč. Projekt DUHOVÁ ŠKOLA je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR.
Grantový projekt Učení je skryté bohatství (1.projekt OP VK) je ukončen, škola plní své povinnosti tzv.
udržitelností aktivit a výstupů projektu, také připravuje ve spolupráci
se zřizovatelem školy
Naučnou stezku Kaznějov se zaměřením na ochranu životního prostředí.
Pro velký zájem rodičů byla navýšena kapacita školní družiny z 50 na 75 žáků (změna zápisu
v Rejstříku škol a školských zařízení/MŠMT), od 1.10.2012 vytvořeno 3. oddělení ŠD. Na podzim 2012
bylo modernizováno vybavení školních družin novým nábytkem. Dosavadní prostory družin byly
nevyhovující, vybaveny ještě původním nábytkem, který byl značně opotřebován. Modernizace učeben
ŠD byla provedena z rozpočtu zřizovatele školy.
16. listopadu 2012 byla s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň-sever uzavřena spolupráce o
vytvoření odloučeného pracoviště PPP Plzeň – sever na ZŠ Kaznějov, a to od 1. ledna 2013. Jedná se
o přímou práci poradenských pracovníků se žáky a rodiči, pravidelně budou poskytovány poradenské
služby přímo ve škole. Tato forma spolupráce s PPP bude pro školu, žáky i zákonné zástupce žáků
velkým přínosem.
V prosinci 2012 byla podána žádost o navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Kaznějov z důvodu
navýšení množství odebíraných obědů, a žádost o vytvoření školního klubu pro žáky 2.st. (nutná změna
zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení/MŠMT).
Děkuji všem zaměstnancům školy za výbornou spolupráci a ohromné množství práce provedené
v předcházejících měsících. Děkuji bývalému vedení školy Mgr. Jiřímu Henžlíkovi za podporu
zkvalitňování školy, za záslužnou činnost, kterou pro školu vykonal v dlouholeté roli ředitele školy.
Velké poděkování náleží zřizovateli školy Městu Kaznějov za nadstandardní mimořádnou
podporu školy, díky této podpoře je možné neustále zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání žáků,
investovat do údržby školy, provozovat školní bazén, realizovat projekty OP VK.
Jménem svým i jménem zaměstnanců ZŠ Kaznějov přeji žákům naší školy, jejich rodičům
a všem
přátelům školy radostné a klidné prožití svátků vánočních, do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho pracovních i osobních úspěchů, vše dobré v novém roce 2013.

H. Patrichiová, ředitelka školy
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zájmová činnost

Hrajeme tenis v Kaznějově
Tenisový klub Kaznějov – to není jen název občanského sdružení, které již pěknou řádku let píše svou
nezaměnitelnou historii, to není jen několik nadšenců, kteří mají rádi sport, tenisovou raketu, červenou
antuku a žluté míče.
Tenisový klub Kaznějov je občanské sdružení, jehož historie sahá až do roku 1974, kdy byl klub
v rámci sportovních aktivit tehdy ještě obce Kaznějov založen pod bývalým názvem Oddíl tenisu
Tělovýchovné jednoty Kaznějov. V době založení oddílu to byla malá skupinka nadšenců a hodně práce, na
jejímž konci byl první antukový tenisový dvorec. S postupem času však příznivců tenisu přibývalo a s tím
přišla i výstavba druhého tenisového dvorce, která proběhla v roce 1985.
Čas šel dál a v roce 1986, kdy se dospělí tenisté oddílu pravidelně účastnili soutěží družstev i
jednotlivců, přišla jasná myšlenka, že tenisový oddíl není jen uzavřená skupinka dospělých, že je nutné začít
vychovávat tenisovou drobotinu a mládež, a je celkem jedno, jak to nazveme. A stalo se. Budeme říkat, že
v oddíle začala práce s dětmi – tenisová škola. Zde nutno doplnit, že v letech 1991-92 byl postaven další, již
třetí tenisový dvorec, což byla podmínka pro účast oddílu v soutěžích družstev.
V následujících letech došlo k rozpadu TJ Kaznějov a oddíl tenisu byl transformován počínaje rokem
1999 do občanského sdružení. Poslední desetiletí bylo ve znamení svépomocné výstavby – byla postavena
provizorní klubovna, sklad nářadí, elektro a vodovodní přípojka, zbudovány betonové chodníky a nové
oplocení, centrální kurt byl osazen umělým osvětlením a prošel rekonstrukcí povrchu. Vše díky pracovité
členské základně a finanční pomoci našich sponzorů, jejichž přehled najdete na našich webových stránkách
( http://tenis.kaznejov.cz ). Převažující sportovní činností dospělých byla a je rekreační hra, bohužel bez
účasti ve svazových soutěžích. Proto, abychom soutěživosti učinili za dost, pořádáme každý rok čtyři veřejné
turnaje ve čtyřhrách.
Lze tedy říci, že tenisová škola v Kaznějově má více než dvacetiletou tradici. Jak již bylo řečeno,
svou činnost započala v první polovině osmdesátých let a úspěšně pokračovala až do poloviny let
devadesátých. Během této doby se škola úspěšně zúčastňovala soutěží jednotlivců i družstev. Bohužel pro
kaznějovský tenis nastala dlouhá odmlka v systematické práci s mládeží, kterou ukončilo znovuotevření
školy v dubnu 2005. Největší podíl na obnovení měl za podpory tenisového klubu pan Lumír Fogl, který
působil jako jeden z trenérů i v první tenisové škole Kaznějov. Podařilo se navázat na dobré výsledky
z minulých let a mladí tenisté se již třetím rokem účastní soutěží družstev, přičemž družstvo dorostu obsadilo
v loňském roce třetí místo a letos čtvrté místo. Samozřejmostí je, že mladí tenisté se účastní i soutěží
jednotlivců a reprezentují tenisový klub Kaznějov na krajských i republikových turnajích. Vraťme se však
k výchově mladých tenistů, to znamená k tenisové škole.
Cílem tenisové školy není jen výuka tenisu, ale hlavně motivace dětí a mládeže ke sportu, k
radosti z pohybu při využívání volného času. Interval tréninků v letních měsících je dvakrát týdně na
skupinovém tréninku a poté každý dle potřeb individuálně na tenisových dvorcích TK Kaznějov. V zimních
měsících pak vždy v pondělí od 17:00 do 19:00 v tělocvičně ZŠ Kaznějov. V současné době tenisová škola
má téměř 30 dětí ve věku od 7 do 13 let a věnují se jim především pánové Lumír Fogl, Jiří Seidler a Jiří
Rosol. Zde je dobré podotknout, že i ostatní členové klubu s výchovou mladých tenistů rádi pomůžou a při
jejich prvních tenisových krůčcích jim drží palce.
Každý tenisový klub ví, že jeho úspěšná budoucnost tkví v práci s dětmi a mládeží a stejný názor má
Městský úřad v Kaznějově, který tenisové škole pravidelně finančně vypomáhá. Díky této podpoře na
náklady spojené s provozem tenisové školy (tělocvična, voda, míče atd.), podpoře našich sponzorů, státní
podpoře na údržbu a bezplatné práci dospělých členů při údržbě a rozvoji areálu jsou náklady dětí minimální,
nebo spíše symbolické.
Zdá se, že všechno je tak, jak má být a že tenisový klub nic netrápí. Opak je však pravdou.
S rozrůstající se členskou základnou, s narůstajícím počtem dětí a s touhou pořádat mládežnické turnaje
chybí odpovídající a potřebné sociální zázemí klubu – toalety, šatny se sprchami. Výstavba potřebného
zázemí je tak naším prioritním rozvojovým cílem pro nastávající léta.
Co dodat na závěr, snad jen: „Přijďte se s dětmi podívat!“
Za TK Kaznějov:
Lumír Fogl, Petr Nový
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Český zahrádkářský svaz Kaznějov
uspořádal 22.9. autobusový zájezd. Prvním cílem naší cesty, byla
Svatá Hora v Příbrami. Je to významný barokní areál a poutní místo,
který tvoří obdélný komplex ambitů, uvnitř je gotický kostel Panny
Marie. Po shlédnutí většina účastníků nakoupila Sv.Krištofy, ochránce
řidičů a namířili jsme k dalšímu místu naší cesty. Bylo to zahradnictví
Lisý ve Dvoře Králové. To nás překvapilo velice hezkým
uspořádáním, množstvím květin, keřů a různého zahrádkářského
zboží. Tak hezké zahradnictví se hned tak nevidí. Dále jsme na skok
zajeli do Tetína, malé vesničky s velkou historií Českého národa. Ve
vesničce jsou tři kostely a zámeček. Pokračovali dále směr Mníšek
pod Brdy, ale cestou u Srbska nás potkal nepříjemný problém, most po
kterém jsme potřebovali projet, měl malou nosnost a tak se naše cesta
k obědu protáhla. Oběd jsme měli objednaný v Mníšku v hostinci Káji Maříka, který je stylově zařízený. Po dobrém
obědě, zašli ještě do cukrárny a už nás čekala jen prohlídka zámku. Zámek byl v držení mnoha majitelů v roce 1945
vypleněn a následovala konfiskace. Poté objekt spravovalo ministerstvo vnitra a ukládalo zde významné a politicky
citlivé archivní fondy. V roce 2000 zámek vyklizen a postoupen Národnímu památkovému ústavu, který ho od téhož
roku začal opravovat. Prohlédli jsme si 1. prohlídkový okruh / prozatím jsou dva okruhy/ a spokojeni se vydali na cestu
domů.
O zájezd byl velký zájem, proto objednán autobus na
padesát lidí, který byl zcela obsazen.
Hana Chaloupková

společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožívají v měsících říjen, listopad a prosinec
letošního roku významného životního jubilea:
80 let Műllerová Hana, Benešová Jaroslava, Třísková Emilie
81 let....Čech Václav,
82 let Kotorová Danuše
83 let Smékal Josef
84 let ChalupnáLibuše, Šperlová Věra, Műller Jiří, Vebr Bohumír, Mašek Bohuslav
85 let Vitáková Barbora, Krampolová Jiřina
87 let Chvátal Jan
91 let Motysová Ilona, Kůsová Marie, Nágrová Božena
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Farní obvody Manětín a Plasy zvou:
Pátek 21. 12. V 18 hodin předvánoční koncert sboru z Lán v Žebnici.
Sobota 22. 12. V 16.30 hodin koncert Rybova Česká mše vánoční v Březíně.
Neděle 23. 12. - 4. neděle adventní
Sv. smíření: Manětín – od 7.30 do 8.00 a po mši sv.; Křečov – od 8.45 do 9.30 a po mši svaté.
v 15 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi ve Štichovicích.

v 17 hodin v Kaznějově u kapličky - přijďte si pro „Betlémské světlo“a požehnání.

Pondělí 24. 12. Štědrý den a vigilie Narození Páně (při všech bohoslužbách možnost vyzvednout si Betlémské světlo)
V 10 hodin na faře v Plasích možnost vyzvednout si „Betlémské světlo“s požehnáním.
Mše svaté: Dobrá Voda 14 hod. – Třemošná 14 hod. – Nečtiny 16 hod. – Křečov 16 hod. – Žebnice 16 hod. – Manětín
22 hod. – Plasy (kostel) 22 hod. – Rabštejn n. Stř. 24 hod.
Úterý 25. 12. Slavnost Narození Páně
Mše svaté: Manětín 8 hod. - Křečov 9.30 hod. – Plasy (kostel) 11 hod. – Nečtiny 14 hod. – Třemošná 15 hod.
Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svaté: Manětín 8 hod. – Křečov 9.30 hod. – Plasy (kostel) 11 hod. – Březín 14 hod. – Obora 14.30 hod. - V 17.30
hodin koncert Rybova Česká mše vánoční (M. Bok) v Krsech.
Čtvrtek 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Mše svaté: Plasy (farní kaple) 9 hod. – Manětín 17 hod.
Pátek 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Mše: Žebnice 16 hod. – Manětín 17 hod mše svatá s Rybovou Českou mší vánoční (M. Bok).
Sobota 29. 12. V 18.30 Plaské chvály – večer chválové modlitby – farní kaple Plasy.
Neděle 30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Mše svaté: Manětín 8 hod. – Křečov 9.30 hod. – Plasy (farní kaple) 11 hod. – Nečtiny 14 hod. – Třemošná 15 hod.
Pondělí 31. 12. Sv. Silvestr; „Na začátku občanského roku“
Mše svaté: Třemošná 14.30 hod. - Manětín 16 hod. – Plasy (farní kaple) 17 hod.
Úterý 1. 1. 2013 Matky Boží, Panny Marie; Den modliteb za mír
Mše svaté: Manětín 8 hod. – Křečov 9.30 hod. – Plasy (v kostele) 11 hod. – Nečtiny 14 hod. – Třemošná 15 hod.

Pravidelné Mše sv.
Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná
Všední dny - Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00. Plasy: St 17,00; Čt 9,00.
Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30. Březín: 1. a 3. Po v 18,00.
Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 16,30 (od prosince).
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