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Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za spolupráci v roce
2013 a přeji klidné a pohodové
prožití vánočních svátků a v novém
roce hlavně hodně zdraví, štěstí,
pohody a vzájemné tolerance.
Ing. Petr Sýkora, starosta

Nikdy nepodceňuj maličké, může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká věc
/ pátá kapitola knihy proroka Micheáše /

BETLÉMSKÉ SVĚTLO A POŽEHNÁNÍ

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce , vám
přineseme

v neděli 22. prosince v 17,00 hod. do kapličky sv. Jana Křtitele
v Kaznějově
hudební doprovod pan Milan Vít
vezměte si lucerničky s sebou

Městský úřad v Kaznějově zve všechny občany
na půlnoční silvestrovský ohňostroj, který se bude
konat v prostoru před hasičskou zbrojnicí
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Rozsvícení vánočního stromu 2013
2.12.2013 – první adventní pondělí rozsvítil
starosta kaznějovský vánoční strom. Již na první
pohled bylo patrné, že prošel důkladnou inovací.
Přibyly nové žárovky, bílé LED osvětlení a také
tzv. kapající světlo a již zdaleka je tak vidět, jak
jiskřivě září. Zaznamenali jsme sice připomínky, že
není ozdobena jeho spodní část, ale vzhledem k
tomu, že je kolem dokola obklopen dalšími
dřevinami, bylo by to zbytečné.
A ještě vysvětlení, proč se celá akce nekonala
na nově vybudovaném náměstí. Prvním důvodem
je volný prostor, který je zde podle našeho názoru,
značně menší než na hřišti před Měú. Je třeba mít
dostatečné místo před podiem, kolem jednotlivých stánků i u “výdejen” svařeného vína. Druhým
důvodem je, že celá akce by byla rušena hlukem
projíždějících aut a třetím důvodem je, že z náměstí
by nevynikl efekt ohňostroje tak, jako z daleko
tmavějšího hřiště.
Program byl co do skladby tradiční, obměnili
jsme však žánr hudebního vystoupení a doufáme,
že se tato změna setkala s úspěchem. Ve snaze
zajistit v průběhu celé akce zábavu dětem jsme
požádali v letošním roce nově o spolupráci DDM
Radovánek, kterou nám jeho ředitelka paní Eva
Tischlerová velice ochotně slíbila, a připravila se
svými kolegyněmi malou adventní dílnu. Ochotu a
obětavost kaznějovských dobrovolných hasičů
vyzdvihujeme každý rok a nejinak tomu bylo i letos. Svařené víno, čaj, párky v rohlíku, postavení
stánku pro ZŠ, asistenci při ohňostroji, to vše zajišťovali právě oni a patří jim za to opět velký dík.
Poděkování patří i Mgr.
Mudrovi, učiteli ZŠ, který
připravoval pěvecké vystoupení
dětí,
a
kaznějovským
ochotníkům za Živý Betlém. A
stejně jako byl ohňostroj
vyvrcholením akce na hřišti, je
nezbytné
závěrem
této
rekapitulace
letošního
Rozsvícení vánočního stromu v
Kaznějově poděkovat panu
Josefu Mošnovi za velkolepý
zážitek, který nám všem
sponzorsky připravil.
Eliška Bartásková, tajemnice Měú
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Projekt DUHOVÁ ŠKOLA
V rámci inovace výuky v přírodovědných předmětech na 1. st. ZŠ probíhá ověřování námětů pracovních verzí
v hodinách prvouky a přírodovědy. Žáci všech ročníků si zábavnou formou rozvíjejí přírodovědné dovednosti. Tyto
praktické činnosti jsou mezi žáky velmi oblíbené.
Všechny třídy 1.st. ZŠ absolvovaly zajímavou přednášku o houbách severního Plzeňska s názornou výstavkou
jedlých i jedovatých hub. Přednáškou byli inspirováni žáci 3.
ročníku, kteří si v hodině prvouky vytvořili „výtrusogramy“ jimi
nasbíraných hub.
Žáci 1. – 3. ročníků prováděli během podzimních dní frotáž
a
otisk kůry listnatých i jehličnatých stromů v okolí školy. Noví
žáčci 1. tříd pozorovali stavbu těla žížaly a hlavně její pohyb
v půdě. Žáci 2. ročníku zaměřili své bádání na trávení v lidském
těle.
Ve 4. ročníku jsou badatelské aktivity zaměřeny na
vlastnosti vody a vzduchu. Žáci si dokázali všudypřítomnost
vzduchu, tlak a
pohyb
vzduchu,
při
svých pokusech
vyráběli také
oxid uhličitý.
V dalších
badatelských
aktivitách
budou zkoumat vlastnosti vody, např. hustotu a povrchové napětí.
V 5. ročníku žáci zkoumali magnetickou sílu a seznamovali se
s využíváním jednoduchých strojů – nakloněnou rovinou, kladkou a
kolem. Další bádání bude zaměřeno na lidské tělo a rozšíření
vědomostí o vodě a vzduchu.
Děti se pokusům věnují s velkým nadšením a díky těmto
badatelským aktivitám se u nich daří vzbudit větší zájem o
přírodovědu.
Také letošní školní rok pracuje na škole v rámci projektu „Chemicko-biologický kroužek“, který navštěvuje 10
žáků 7.a 8. ročníku. Zájemci o přírodní vědy zde mohou využívat nově zakoupené pomůcky (např. mikroskopy,
binokulární lupy atd.). Při pravidelných schůzkách žáci vytvářejí nativní mikroskopické preparáty, které následně
pozorují, zajímavými pokusy si ověřují chemické a fyzikální vlastnosti látek. Na kroužku si také žáci mohou vyzkoušet
atraktivní chemické experimenty, které budou následně sami předvádět svým mladším spolužákům.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Libuše Sajnerová, Eva Šimlová, Tomáš Korelus

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Rok s rokem se sešel a opět se blíží čas Vánoc.
Žáci naší školy společně se svými učiteli a ve
spolupráci se SRPDŠ opět připravili tradiční
předvánoční prodejní výstavku svých prací, jejíž
výdělek putuje na konto projektu NROS Pomozte
dětem. Výstavka se konala 2. 12. 2013 před MěÚ při
příležitosti rozsvícení vánočního stromku, dále pak 3. 5. 12. 2013 ve vestibulu ZŠ Kaznějov.
Děkujeme za vaši podporu 
Radka
Lavičková
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VÁNOCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
K tomu, aby předvánoční
atmosféra na naší základní škole byla
dokonalá, přispěly i ruce našich
šikovných kuchařek. Vytvořily ve školní
jídelně dokonalou a nápaditou výzdobu,
kterou obdivovali žáci i učitelé. Mezi
vytvořenými uměleckými dílky byla i
perníková mašinka, sněhuláci, rodinka
tučňáků, jelen vezoucí saně, adventní
kapřík nebo dokonce dokonalá kozí
farma. Žáci měli co dělat, aby odolali
pokušení ochutnat některý z exponátů.
Petra Kratochvílová, Hana
Patrichiová

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV
V rámci grantového projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“, reg. číslo
CZ.1.07/1.1.12/02.0029 pedagogové ZŠ Kaznějov Mgr. Naděžda Pluhařová a Mgr. Tomáš Korelus pod odborným
vedením doc. RNDr. Marie Novotné, CSc. ze ZČU v Plzni vypracovali ucelenou koncepci Naučné stezky Kaznějov.
Jejím cílem je blíže seznámit obyvatele města, jeho návštěvníky a zejména děti a mládež s historií města Kaznějova a
pozoruhodnostmi, které lze u nás vidět a uvědomit si jejich krásu a význam. Co nejsrdečněji zveme všechny
návštěvníky, přejeme jim na cestě nové pěkné zážitky a dobré počasí.
Popis realizace Naučné stezky Kaznějov
26. listopadu 2013 byla provedena firmou RAMAP instalace tabulí NS na čtyřech stanovištích, a to na stanovišti č. 1, 2,
3 a 6. Zbývající tabule NS budou instalovány v roce 2014.
Školní naučná stezka Kaznějov má celkem 8 stanovišť, která ve stručnosti podávají základní geografické
poznatky o městě, jeho historii, průmyslovém vývoji, o školství, o přírodě. Délka celé stezky je 14 km, zkrácená délka
stezky bez úseku ke kaolinovému lomu měří 7 km. Na obsahu jednotlivých tabulí se začalo pracovat v roce 2011.
V roce 2013 byly předány podklady firmě RAMAP Plzeň, která zpracovala grafický vzhled tabulí, zajistila jejich tisk a
instalaci.
Obsah tabulí byl konzultován s tajemnicí města Kaznějov Ing. Eliškou Bartáskovou, se členy Klubu historiků
Kaznějov. Odborný dohled měla Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc., která zajistila zakoupení dat potřebných k tvorbě
3D modelu Kaznějovského potoka (model na základě dat vytvořil Roman Podlena) a zakoupení dat pro mapu
Kaznějova ze Stabilního katastru z roku 1839. Historickou mapu Kaznějova poté i zpracovala. Se studentkami ZČU
v Plzni vytvořila první návrhy tabulí týkající se průmyslu, lesa a kaolinového lomu, s Mgr. N. Pluhařovou obsah
zbývajících tabulí. Vypracovala předběžný návrh mapy NS, kterou potom firma RAMAP využila k tvorbě vlastní mapy.
Před vlastní prací na tabulích se uskutečnily vycházky do terénu, odborná exkurze do lomu v Kaznějově a do
závodu Kaznějov společnosti LB MINERALS v místě zvané Kaolinka, několik pracovních schůzek se starostou města
Ing. Petrem Sýkorou, s tajemnicí Ing. E. Bartáskovou a se zástupcem technického odboru města p. Z. Uhlířem.
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Podklady k práci na jednotlivých tabulích poskytla Městská knihovna Kaznějov, MěÚ Kaznějov, L. B. Minerals a.s.,
Klub historiků Kaznějov. Některá data byla konzultována s Mgr. J.Henžlíkem, s p. I. Kornatovským, s Ing. M. Ježkovou
z firmy OMGD,s.r.o. a s firmou Pašek, s.r.o.
Fotografii MUDr. Vladimíra Kozy poskytla rodina V. Kozy, zároveň reeditovala text u fotografie. Fotografie
Kaznějova a okolí pořizovali žáci ZŠ Kaznějov, Mgr. N. Pluhařová, Mgr. T. Korelus, Václav Forejt a Mgr. Václava
Karbanová. Historické fotografie pocházejí z archivu města Kaznějov.
Všem jmenovaným patří poděkování za pomoc a výbornou spolupráci při realizaci NS Kaznějov. Je na místě
vyjádřit velké poděkování Mgr.Naděždě Pluhařové, která je duší celého projektu naučné stezky. Od zahájení prací
samostatně koordinovala vytvoření stezky a spolupracovala se všemi jmenovanými. Srdečné poděkování náleží i doc.
RNDr. Marii Novotné, CSc., která předala vyučujícím školy cenné nápady, zkušenosti a významně se podílela i na
samotné přípravě a realizaci NS Kaznějov.
Naučnou stezku Kaznějov bylo možné vytvořit za mimořádné podpory města Kaznějov, které vytvoření stanovišť
stezky i finančně zajistilo. Velké poděkování patří zejména tajemnici města Ing. Elišce Bartáskové za spolupráci s Mgr.
Naděždou Pluhařovou při zajišťování potřebných dat a materiálů, zřizovateli školy městu Kaznějov za nadstandardní
podporu školy při realizaci NS.
Závěrem přeji jménem všech, kteří se na realizaci Naučné stezky Kaznějov podíleli: Buďme v úctě, respektu a
toleranci k sobě i druhým, pro nás i pro další generace pečujme o životní prostředí a ochraňujme území, na kterém
žijeme a kterého jsme součástí.
Zprávu zpracovala podle podkladů Mgr. Naděždy Pluhařové, metodika a koordinátora EVVO a NS Kaznějov
Hana Patrichiová, ředitel ZŠ Kaznějov

Z městské knihovny
Ve středu 20. 11. 2013 uspořádala Městská knihovna Kaznějov přednášku
cestovatele, spisovatele a fotografa Petra Nazarova „Havajské ostrovy“ .
Přednáška se konala v divadelním klubu Šutr a zúčastnilo se jí 55 lidí. Slyšeli jsme
zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havajských ostrovech. Vyprávění bylo
spojeno s videoprojekcí o místních zvycích, o tanci hula hula, šamanismu a
léčitelství na Havaji, o přírodních krásách ostrovů a putování po jednotlivých
ostrovech (Oahu, Maui, Lanai, Molokai, Kauai, Big Island). Petr Nazarov nám
dokázal nevšedním způsobem přiblížit atmosféru Havajských ostrovů, život
místních obyvatel a jejich tradice. Vysvětlil nám, jak se nejlépe vyhnout
dvaceticentimetrovým stonožkám, jejichž toxické bodnutí je velmi bolestivé.
Zjistili jsme také, že kokosový ořech je možné docenit nejen za účelem
kulinářským, ale má i své praktické využití.
Své zážitky shrnul ve svém cestopise „Aloha Molokai“, který je možné si zapůjčit
v knihovně.
Soňa Tůmová

Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v měsících říjen, listopad a prosinec
letošního roku významného životního jubilea:
80
81
82
83
84
85
86
88
91
92

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Nováková Hana, Čechová Anna
Müllerová Helena, Třísková Emilie, Benešová Jaroslava
Čech Václav
Kotorová Danuše
Smékal Josef
Chalupná Libuše, Šperlová Věra, Müller Jiří, Mašek Bohuslav
Vitáková Barbora, Krampolová Jiřina
Chvátal Jan
Vích Josef
Motysová Ilona, Kůsová Marie, Nágrová Božena
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K výstavce kroužku historiků,
Která proběhla od 13. - 16. září 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Kaznějov.
Krátké zhodnocení a několik připomínek. Stále (již podurhé) se potýkáme s malou propagační činností
prováděné akce. Snad u té příští to bude podstatně lepší. Návštěvnost dospělých občanů nebyla příliš velká, ale
také nebyla malá. Účast dětí naší základní školy byla skutečně pěkná a pro některé děti ( rovněž pro některé
dospělé) byla skutečně zajímavá, o čemž svědčilo poměrně velké množství dotazů a připomínek přímo na
výstavě. Jsme velice rádi, když se najdou jednotlivci, kteří mají připomínky k vystaveným materiálům a
poukazují na některé (jim se jevící) nedostatky ve vystavených materiálech ( pohlednicích, obrazech nebo v
dalších vystavených materiálech) . Rádi- skutečně jsme rádi za každou připomínku ukazující na nedostatky v
uvedených materiálech, je však třeba o nich nejen hovořit, ale ( a to je velice důležité) své námitky také
dokladovat , a tak dáváme všem zájemcům na vědomí, že se pravidelně scházíme v zasedací místnosti městského
úřadu každou středu od 14.00 – 17.00 hodin. Prosíme , přijďte, pohovoříme a vzniklé chyby určitě opravímekaždý je u nás vítán.
Proto také děkujeme vedení města za ochotu s jakou nám vyšli vstříc a pomohli uskutečnit tuto malou ,
snad i zajímavou výstavku.
za kroužek historiků Novák Václav

Občané, odpady a životní prostředí
I nadále se město chce starat o potřeby svých občanů, a to se týká také likvidace odpadů v naší obci, ať jde
o odpad komunální, tak i nebezpečný a separovaný. Snažíme se hledat výhody, které přinášejí nejen to, že se
nevytváří skládky kolem našeho města, ale i finanční úsporu.
Fungující prověřené firmy vychází našemu městu, a hlavně občanům vstříc a pro následující rok, a poté i 2
následující, nabídly finanční úspory.
Již několik let spolupracuje město s firmou Becker Bohemia s.r.o.. Tato firma rozšiřuje své služby a díky
tomu pro následující období zlevnila poplatky za likvidaci odpadu. Týká se to vývozu komunálního i
separovaného, a nemalou část tvoří i tzv. bioodpad.
Věříme, že tím, že město dosáhlo tak významné úspory, bude ze strany občanů znát, že i jim záleží na
kvalitě likvidace a třídění odpadů a bude samozřejmostí, že každý z nás bude nízké poplatky hradit. Tím, že
jednotlivé druhy odpadů budeme třídit, vrátí se městu ještě část nákladů . Výtěžnost plastů, skla a papíru v našem
městě je podprůměrná a proto jsme se rozhodli touto cestou vyzvat všechny občany k poctivému a důslednému
zacházení s odpady. Je pouze na nás, zda se produkce tříděného odpadu zvýší, zda budeme mít odpady tam, kam
patří.
K ukládání odpadu, který ale není směsným odpadem, slouží stanoviště velkoobjemových kontejnerů v
hospodářském dvoře. V letním kině se shromažďuje bioodpad. Pracovní doba je uvedena na webových stránkách
města Kaznějov (veškeré informace Vám také rádi sdělí pracovníci městského úřadu).
Zde jsou roční ceny, které budeme hradit od roku 2014 až do roku 2016:
(vycházíme vstříct i požadavkům občanů - lze zakoupit známku na celý rok)
nádoba 120 litrů
vývoz 1x týdně ( 52 vývozů )

bez DPH
1250,- Kč

vývoz kombinovaný ( 41 vývozů )

červená

1020,- Kč

zelená

vývoz 1x za 14 dní ( 26 vývozů )

690,- Kč

žlutá

vývoz 1x měsíčně ( 12 vývozů )

345,- Kč

modrá

jednorázová známka ( dle potřeby )

30,- Kč

bílý pásek

Pytel 90 litrů

29,- Kč

černý s logem firmy

nádoba 240 litrů
vývoz 1 x týdně ( 52 vývozů )
vývoz 1 x za 14 dní ( 26 vývozů )
−
−

2190,-Kč

kontejner 1100 litrů
vývoz 1x týdně

6990,- Kč

1095,-Kč

vývoz 1x za 14 dní

3500,- Kč

vývozním dnem je pátek, u vývozu 1x za 14 dní jsou to liché pátky, uměsíčního vývozu je to první
pátek lichý v měsíci
jednorázový vývoz se provádí v liché pátky
Hodně zdraví a spokojenosti do nového roku přeje Zuzana Matúšková
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Farní obvody Manětín a Plasy
+ Dobrá Voda a Třemošná
Sobota 21.12. Mše svatá v Oboře v 14.30
Neděle 22.12. 4. neděle adventní
17.00 Kaznějov (kaplička)-„Betlémské světlo“ a požehnání
Pondělí 23. 12. – Betlémské světlo: Manětín 18.00, Stvolny 19,00
VÁNOČNÍ SVÁTKY 2013
Úterý 24.12. Štědrý den a vigilie Narození Páně
(při všech bohoslužbách možnost vyzvednout si „Betlémské světlo“)
10.00 – „Betlémské světlo“s požehnáním Plasy (kaple na faře)
Mše svaté: 14.00 Dobrá Voda, 14.00 Třemošná, 16.00 Nečtiny, 16.00 Křečov, 16.00 Žebnice,
!!! 22.00 Manětín, 22.00 Plasy (kostel), 24.00 Rabštejn n. Stř.
Středa 25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny, 15.00 Třemošná
Čtvrtek 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Obora, 14.00 Březín,
Pátek 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
16.00 Žebnice – mše svatá
Sobota 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Neděle 29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny, 15.00 Třemošná
Úterý 31.12. sv. Silvestra I., Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Mše svaté: 16.00 Manětín, 18.00 Plasy
Středa 1.1. 2014 Slavnost MATKY BOŽÍ, Panny Marie
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny, 15.00 Třemošná
Koncerty v našich kostelích:
Sobota 21.12. - Březín (kostel sv. Bartoloměje) 17.00 – Rybova mše vánoční (Rezonance
z Plzně)
Čtvrtek 26.12. - Žebnice (kostel sv. Jakuba st.) 16.00 – Vánoční koncert (Chorus laneum,
smíšený pěvecký sbor pod vedením sbormistra V. Doležala)
Krsy 18.00 – Rybova mše vánoční (M. Bok)
Sobota 28.12. - Manětín 17.00 (při mši sv.) – Rybova mše vánoční (M. Bok)
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 v 14,30. Nečtiny (regionální muzeum): 1. a 3. Po v
18,00.
Kaznějov: 3. Út v 17,00. Štichovice (meditační místnost): 1. Pá v 16,00.
Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
www. farnostplasy.cz
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