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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlel, co a jak
napíši do svého příspěveku pro
toto
vydání
zpravodaje.
Aktuální téma, které hýbe
celým Kaznějovem je jasné, ale
jakou formou popsat všechno
zklamání a rozčarování z
přístupu odpovědných orgánů k
tak závažnému ekologickému
problému jako je bývalá
kaznějovská chemička?
Záměr vybudování Zařízení ke
sběru,
výkupu,
úpravě,
skladování a shromažďování
odpadů
NEOAQUA s.r.o.
považuje město od samého počátku za nepřijatelný, ovšem je v tomto názoru zcela osamoceno.
Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, a odbor
životního prostředí Měú Kralovice dospěly k závěru, že uvedený záměr „nemá významný vliv na
životní prostředí“ a Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje s tímto
konstatováním uzavřel zjišťovací řízení podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb.
Co bylo dál? Město podalo Odboru dozoru, kontroly a stížností KÚ stížnost na postup při
vypracování Závěru zjišťovacího řízení, v těchto dnech jsme obrželi odpověď, že krajský úřad
považuje stížnost za nedůvodnou.
Zastupitelstvo celou záležitost projednalo 25.6, vyslovilo se záměrem jednoznačný nesouhlas a
rozhodlo informovat hejtmana Plzeňského kraje (kopii dopisu si můžete přečíst na další stránce),
reakci zatím očekáváme. Vše, v co nejširším kontextu, jsme popsali v dopise řediteli České
inspekce životního prostředí se žádostí o prověření stavu areálu bývalé chemické továrny (kopii
také naleznete v tomto zpravodaji), reakci rovněž zatím očekáváme.
Ještě jen pro upřesnění, závěr zjišťovacího řízení vydaný krajským úřadem není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se tedy proti němi odvolat. Jsme ale připraveni podávat
odvolání do všech rozhodnutí správních úřadů, které budou v této věci následovně vydány.
Poslední možností obrany, kterou město má, je pak již jen soudní spor. I o této variantě
zastupitelstvo jednalo a odsouhlasilo ji.
Popsal jsem ve zkratce všechny kroky, které jsme – zastupitelstvo, městský úřad a já – učinili
ve snaze zabránit všemi dostupnými prostředky realizaci záměru. Nesmím však zapomenout na
aktivitu Vás, občanů, které si nesmírně vážím. 1 086 podpisů pod peticí odmítající vybudování
skladu odpadů je, jak doufám, silným argumentem, kterým se budou muset kompetentní orgány
zabývat. Rád bych proto poděkoval zejména Ing. Pavlu Stehlíkovi, který je iniciátorem a
organizátorem petiční akce. A dále patří poděkování třem mladým ženám – Mirce Bartoníčkové,
Valentýně Bílé a Daně Bělohradské, za jejich společné odmítavé vyjádření k záměru, které se
stalo součástí dokumentace zjišťovacího řízení.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám na závěr, bez ohledu na víceméně negativní a
pesimistické předchozí řádky, popřál krásné letní dny, příjemně prožitou dovolenou a prázdniny a
vyslovil přesvědčení, že se nám společným úsilím nakonec problém přece jenom podaří vyřešit
ku prospěchu Kaznějova.
Ing. Petr Sýkora
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Kaznějov 1.7.2014

Vážený pane hejtmane,
dovoluji si obrátit se na Vás ve věci, která je pro mé spoluobčany a tím tedy i pro mě jako
starostu města Kaznějov velmi citlivá.
Město Kaznějov historicky patřilo a stále patří k nejprůmyslovějším obcím severního Plzeňska.
Vždy to s sebou přinášelo určitá pozitiva i negativa a my, zde trvale žijící, to takto chápeme. Naše
město na průmyslu vyrostlo a rozvíjelo se, na druhé straně bylo vyhlášené nepříjemný zápachem z
místní chemické továrny a jak jsme teprve vcelku nedávno zjistili, bylo postižené poměrně
rozsáhlou kontaminací spodních vod. Chemická výroba v Kaznějově byla koncem minulého
desetiletí ukončena a od té doby rozsáhlý areál chátrá.
21.5.2014 bylo městu doručeno Oznámení záměru podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, záměrem je vybudování Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, skladování
a shromažďování odpadů NEOAQUA s.r.o. a Odborem životního prostředí Krajského úřadu
Plzeňského kraje nám bylo oznámeno, že uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Rada města Kaznějov záměr neprodleně projednala, vyslovila s ním nesouhlas a požádala, aby
bylo svoláno šetření všech dotčených účastníků řízení na místě samém.
25.6. 2014 nám bylo zasláno oznámení o závěru zjišťovacího řízení, kde je konstatováno, že
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Vzhledem k
tomu, že závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proti
němu odvolat. S výsledkem zjištovacího řízení bylo 25.6. seznámeno na svém jednání
Zastupitelstvo města Kaznějov, které vyslovilo zásadní nesouhlas se záměrem a rozhodlo bránit
jeho realizaci i cestou soudního sporu.
Stanovisko zastupitelů je podpořeno i občanskou iniciativou odmítnout tento záměr formou
petice,
pod kterou bylo ve velmi krátké době shromážděno 1086 podpisů a která byla dne 26.6.2014
předána
Krajskému
úřadu
Plzeňského
kraje.
Vážený pane hejtmane, ostrý a jednoznačný odpor nás zastupitelů i ostatních občanů k
chystanému vybudování skladu v Kaznějově pramení z obavy, že pro nás zcela cizí firma
NEOAQUA s.r.o.(má sídlo v Praze, její jednatelé jsou zároveň jednateli mnoha dalších firem)
nebude schopná a ani náležitě motivovaná zajistit, aby sklad splňoval všechny podmínky pro fázi
provozu, které jim jsou uloženy v závěru zjišťovacího řízení. Jsme přesvědčeni, že záměr všemi
svými parametry odporuje snahám města prosadit, aby s ekologicky tak zatíženou lokalitou bylo
nakládáno s co největší opatrností a zodpovědností. Dovoluji si Vás proto, vážený pane hejtmane,
požádat, abyste z titulu své funkce pomohl kaznějovským zastupitelům i občanům v této jejich
snaze.
Děkuji za pochopení. S pozdravem
Ing. Petr Sýkora, starosta
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Česká inspekce životního prostředí
ředitel OI ČIŽP Ing. Zbyněk Sevelka
Klatovská 48
301 22 Plzeň

Věc: Řešení ekologické zátěže v areálu bývalé chemické továrny v Kaznějově
Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás se žádostí o vyjádření k problémům, které v posledních dnech silně rozjitřily
náladu kaznějovských občanů a které já, jako starosta, neumím a nemohu řešit jinak než tím, že se
obrátím na kompetentní orgán, kterým je Česká životní inspekce.
21.5.2014 bylo městu doručeno Oznámení záměru podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, záměrem je vybudování Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, skladování
a shromažďování odpadů NEOAQUA s.r.o. a Odborem životního prostředí Krajského úřadu
Plzeňského kraje nám bylo oznámeno, že uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Rada města Kaznějov záměr neprodleně projednala, vyslovila s ním nesouhlas a požádala, aby
bylo svoláno šetření všech dotčených účastníků řízení na místě samém.
25.6. 2014 nám bylo zasláno oznámení o závěru zjišťovacího řízení, kde je konstatováno, že
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. K záměru se
vyjadřovala i ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzeň.
V souvislosti s výše uvedeným se na mne, zastupitele a zaměstnance městského úřadu obracejí
občané s dotazy, připomínkami a upozorněními týkajícími se stavu areálu bývalé chemické
továrny.
Za vše pak hovoří krátké video, které se mi náhodně dostalo do ruky a je volně přístupné na
internetu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=HAO-BIREyZU. Po jeho shlédnutí se
všichni ptáme, jakým způsobem je nakládáno se zbytky chemikálií, existuje jejich evidence,
existují záznamy o jejich likvidaci? Je prováděna kontrola nakládání s materiálem po demolicích
objektů, které v areálu neustále probíhají? Jak je možné, že jsou objekty bourány, aniž by byly
vyklizeny?
V posledním týdnu začal opět po delší době obyvatele Kaznějova obtěžovat neuvěřitelný
zápach. Neznáme jeho zdroj, klademe si otázku, jak je to možné, když veškerá výroba byla již
dávno zastavena. Majitel areálu ani jeho zaměstnanci s městem nekomunikují, veškeré naše
informace mají hodnotu pouhých dohadů.
Nedůvěru kaznějovských občanů ke stavu bývalé chemičky dále prohlubuje i vícemnéně
náhodné zjištění rozsáhlé kontaminace spodních vod, ke kterému došlo v roce 2008 při vyhloubení
vrtu za účelem zajištění zdroje vody pro doplňování přírodního koupaliště. Na základě tohoto
zjištění byla vypracována v roce 2010 Analýza rizik pro lokalitu Kaznějov, která upozornila na
znečištění
podzemních
vod,
povrchových
vod
a
sedimentů
těžkými
kovy.
Vážený pane řediteli, na základě všech výše uvedených skutečností Vás žádám o prověření
stavu areálu bývalé chemické továrny v Kaznějově a o sdělení stanoviska Oblastního inspektorátu
ČIŽP k nastíněným problémům.
Děkuji za spolupráci. S pozdravem
Ing. Petr Sýkora, starosta
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Informační servis

V rámci zkvalitňování výuky tělesné výchovy a volnočasových aktivit žáků i občanů našeho města a na základě
dohody se základní školou, se Zastupitelstvo města Kaznějov
rozhodlo vybudovat u základní školy víceúčelové
hřiště. Do veřejné zakázky se přihlásily čtyři firmy a výběrová komise provedla vyhodnocení zakázek dle zadaného
kritéria, kterým byla nejnižší cena. Výběrové řízení vyhrála firma VYSSPA Sports Technology, s.r.o. za cenu
1 463 872,- Kč bez DPH.
Dále pak projednalo žádost základní školy o rekonstrukci běžecké dráhy a doskočiště v areálu školy a souhlasilo s ní.
Nejnižší nabídku podala také firma VYSSPA. Cena 714 326,- Kč s DPH. Na víceúčelové hřiště získalo město dar
700 000,-Kč od Nadace ČEZ z grantu Oranžové hřiště.
Město obdrželo od firmy LB MINERALS, s.r.o. věcný dar na tělovýchovné, sportovní a ekologické účely, konkrétně
písek na dětská hřiště a pískoviště a kameniva na zimní posyp v celkovém množství 300 t.
Na základě poptávkového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na opravu chodníků na sídlišti s firmou Kazpar -Martin
Kotva, Rybnice. Tato oprava se již začala realizovat a bude ukončena k 31. srpnu 2014. Celková hodnota oprav činí
487 000,- Kč včetně DPH.
Rekonstrukci ulice Prokopovka provede firma EUROVIA CS, a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku „ Rekonstrukce komunikace Prokopovka v Kaznějově“ . Cena 3 434 137,- Kč bez DPH. K zajištění
úkonů technického dozoru na této stavbě byl vybrán pan Karel Kotrc, který předložil příkazní smlouvu, podle které
bude tyto činnosti na stavbě provádět. Cena za provedení investorsko-inženýrských činností činí 34 000,- Kč.
Firma MENE INDUSTRY, s.r.o. vypracuje projektovou dokumentaci na opravu komunikace na Staré návsi, protože je
zde ve velmi špatném stavu kanalizace a není možné celkovou opravu provést bez projektu.
Město přispělo částkou 2000,-Kč na velmi zdařilý dětský den pořádaný na koupališti Pohybem Kaznějov.
Město stále zkvalitňuje vybavení dětských hřišť a oddechové zóny na koupališti dětskými prvky. Nově je na
koupališti vybudovaná lanovka, která má nosnost do 130 kg. Věříme, že tímto přispějeme ke zvýšení dětské obratnosti
a šikovnosti a tyto herní prvky nebudou cílem vandalů.
Realizaci vodovodní přípojky K Cementárně vyhrála firma Vodárna Plzeň a.s., která v rámci poptávky nabídla cenu
za provedení zakázky v částce 367 198,-Kč.
Byla upravena směrnice na přidělování městských bytů. Zastupitelstvo města se směrnicí souhlasí. Každý zájemce o
přidělení městského bytu se s ní může seznámit.
V červenci a srpnu probíhá celková rekonstrukce umýváren v mateřské škole na sídlišti. Rekonstrukci provádí na
základě poptávkového řízení firma JIPS .
Alena Špačková místostarostka

Kontakty na orgány ochrany životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň
oddělení ochrany ovzduší
377 236 782
oddělení odpadového hospodářství
377 236 975
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí
vedoucí odboru
377 195 332
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Z městské knihovny
Městská knihovna Kaznějov opět připravila slavnostní akci PASOVÁNÍ PRŇÁČKŮ. Akce se konala 27. 5. 2014, v
dětském oddělení knihovny. Knihovnu navštívila třída 1.A s paní učitelkou Mgr. Šteflovou a třída 1.B s paní učitelkou
Mgr. Sajnerovou a nechyběla zde ani paní ředitelka ZŠ Kaznějova Mgr. Patrichiová a starosta města Kaznějova p. Ing.
Sýkora. Žáci přišli vzorně připraveni a všem ukázali, co se za rok ve škole naučili. Po zkoušce ze čtení, jsme mezi
sebe přívitali krále Knihoslava, který je pasoval na rytíře Řádu čtenářského. Na památku děti dostaly diplom a knihu.
Dobrá nálada vládla i u hraní pexesa a poté při prohlížení nových knih. Na celé akci pomáhaly praktikantky ze střední
školy SOŠ profesora Švejcara, Plzeň.

Ve čtvrtek 22. 5. 2014 byly uspořádany dvě besedy pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ Kaznějov. Besedy proběhly ve Školním
studijním a informačním centru – v knihovně Všeználek – v ZŠ Kaznějov. Pro děti byla připravena prezentace na téma
Večerníček. Připomněli jsme si tradiční pořad na dobrou noc, který provází již několikátou generaci dětí. Vyprávění
bylo zakončeno ukázkou pohádkových knih a vymalováním obrázku Večerníčka.
Soňa Tůmová

společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v měsících duben, květen a červen
letošního roku významného životního jubilea:
81 let - Winkelhöferová Jiřina, Jakeš Václav, Knedlíková Olga,
82 let – Matýšek Jindřich, Křížková Kristýna
83 let – Kinclová Eliška, Novák Jindřich, Nováková Viktorie, Kulichová Milada
84 let – Šteflová Libuše, Škoulová Eva, Radová Judita, Valtrová Růžena, Kroftová Božena,
Koura Karel
85 let – Majerová Vlasta, Šubrtová Olga, Bruhová Helena
86 let – Pešková Marie, Koldinská Marie
87 let – Kožíšková Růžena
91 let – Žalman Jaroslav, Šteflová Květuše
94 let – Motys Jaromír, Hanzová Zděnka
95 let – Valešová Olga

Červenec 2014

Kaznějovský zpravodaj

strana 6/12

ZE ŠKOLSTVÍ…
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK
Naše škola využila nabídky z projektu Západočeské
univerzity „Systematická podpora popularizace výzkumu
a vývoje ZČU“, CZ.1.07/2.3.00/35.0014, který nabízel
realizaci přednášek a kroužků na základních a středních
školách. Vybrali jsme si řadu zajímavých přednášek pro
děti a také kroužek digitální fotografie, který vedl PhDr.
Jan Mašek Ph.D.
Žáci se seznámili se základy
fotografování, kompozice, čili se kolem sebe dívat a
vnímat okolí očima fotografa. Vyzkoušeli si i práci
s profesionálním fotoaparátem, fotografování v improvizovaném ateliéru i v terénu.
Vytvořené obrázky upravovali pomocí dostupných programů ve školní
počítačové učebně.
ZÁJEZD DO FRANCIE
V měsíci květnu se žáci naší školy s Mgr. Radkou Lavičkovou zúčastnili
naučně poznávacího zájezdu do Francie. Navštívili mimo jiné hlavní
město Paříž a její nejslavnější památky. Velkým zážitkem pro děti byla
Normandie, zde spatřili pláž spojenou s „Dnem D“ - Omaha Beach,
vojenský hřbitov a památník s 9387 hroby v blízkosti městečka Colevillesur-Mer. Zájezd byl zakončen návštěvou zábavního parku Disneyland
Paris.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KAZNĚJOVSKÉM
KINĚ
Jak přiblížit dětem knížky? Jak to „zaonačit“, aby více četly?
Kaznějovská škola pozvala do našeho kina tři skvělé herce:
Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a Lenku Janíkovou.
Výjimečným způsobem přiblížili větším dětem knihu Mikaela
Olliviera Život k sežrání a menším dětem knihu Petry
Braunové Ztraceni v čase. Žáci se výborně bavili a někteří si
po zhlédnutí divadelního představení knihu i přečetli.
EXKURZE 6. ROČNÍK
V rámci projektu Duhová škola, reg.č. CZ.1.07/1.1.30/01.0021 se žáci VI. tříd
zúčastnili tematické exkurze Technické památky Šumavy, během které navštívili
Muzeum Šumavy v Sušici (viz obrázek), sklárnu v Anníně, hradlový most Rechle
a prošli se kolem řeky Vydry. I přes nepřízeň počasí se exkurze velmi vydařila.
NOC KOSTELŮ (29. 5. 2014)
Také naše škola se přidala k známé akci Noc kostelů. Děti vytvořily při hodinách
výtvarné výchovy nápadité výkresy a výrobky a společně s paní Palmovou, která akci nadšeně připravovala,
nachystaly výstavu všech prací v prostorách divadla Štace. Připravili si také s paní učitelkou Barbořákovou pásmo
písní. Noc kostelů se i letos vydařila a již se těšíme na příští rok.
KNÍŽKOSPANÍ
Na konci školního roku si děti z 2. B sbalily spacák, karimatku, svačinu a přestěhovaly
se do kaznějovského divadla Šutr, kde se konala akce „Knížkospaní“. Užily si čtení
knížek, a to až do úplného usnutí. Knížky dětem četli herci z divadelního spolku Štace.
Děti mohly dokonce získat zlatý kupón, který byl jakousi vstupenkou do skladu
kostýmů. Kouzelným výtahem odjely pak do divadelního podzemí, což bylo opravdu
tajemné a strašidelné. Před spaním nemohla chybět hudební chvilka při kytaře a pak už
se každý zavrtal do svého spacáku. Snídani dětem poskytla jako sponzorský dar paní
Malinová. Velký dík patří také paní Hepové, která celou akci vymyslela, a také všem
„Štacákům“, kteří se do realizace akce nadšeně zapojili.
Vypracovala: Petra Kratochvílová
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PROJEKTY ZŠ KAZNĚJOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
V letošním roce se v rámci třetího období udržitelnosti aktivit projektu s názvem „Učení je skryté bohatství“, reg.č.
CZ.1.07/1.1.12/02.0029 využívaly ve výuce nově vytvořené učební materiály, na 1.st. proběhly projekty zaměřené na
významné dny v roce, na 2. st. projekty v hodinách anglického jazyka. V jarních měsících 2014 se uskutečnila školní
kola ŽOČ (soutěž Žákovská odborná činnost pro žáky 2.st.) v hodinách zeměpisu, přírodopisu, angličtiny a
matematiky. Žáci se také mohli zapojit do soutěží školního inform.centra „Všeználek“. Pro všechny ročníky školy
byly připraveny v rámci EVVO zajímavé přednášky spisovatele, námořníka a kuchaře pana Jiřího Franka z Kralovic
na téma „Karibik a Československá námořní plavba“, které zaznamenaly veliký ohlas. Žáci všech tříd se na
vycházkách seznámili s prvními stanovišti Naučné stezky o Kaznějově.

Na webových stránkách školy http://zskaznejov.webnode.cz/ si každý může najít vydávaný školní časopis ZKAZKY
v elektronické podobě, který přináší o dění ve škole další zajímavé informace.
Projekt „Duhová škola“ pokračuje na ZŠ druhým rokem. V odborných studiích je doloženo, že když dítě v šesti
letech vstupuje do základní školy, má asi 95 % vrozené tvořivosti. Když opouští vysokou školu, zůstává mu cca 13-20
% tvořivosti. Ve škole si uvědomujeme nutnost vytvoření podmínek, které podpoří rozvoj tvůrčích schopností dětí.
I proto realizujeme výjimečný projekt s reg.číslem CZ.1.07/1.1.30/01.0021 pod názvem „Duhová škola“, do kterého
jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy a který je zaměřený zejména na činnostní učení, badatelské aktivity a
rozvoj tvořivosti všech žáků školy.
V rámci tohoto projektu bylo dokončeno zakoupení vybavení dílen,
inovativních didaktických pomůcek, logických her a odborné literatury
v celkové hodnotě cca 950 000,- Kč. Jedná se o nadstandardní vybavení školy
moderními pomůckami v oblasti matematiky, v přírodně a technicky
zaměřených oborech. Zlepšením podmínek se výrazně zvýšila kvalita výuky
školy, která umožňuje nové metody a formy práce žáků. Také probíhalo
ověřování vytvořených námětů pedagogy školy, od září 2013 se žáci opět mohli
zapojit do činnosti kroužků: „Kroužek mladých přírodovědců“, „Chemickobiologický kroužek a badatelské aktivity“, „Matematika hravě“, „Zábavná
matematika“, „Keramický kroužek“, „Kroužek mladého technika“, kroužek
„Terénní výzkum se sledováním počasí“. Pro žáky byla připravena přednáška o
používání senzorů PASCO v kroužku terénního výzkumu, také žáci absolvovali řadu odborných exkurzí.
Žáci 3. roč. navštívili Národní technické muzeum Praha a expozici Mořský svět, žáci 5. roč. Národní technické
muzeum, ZOO Praha a 3D Planetárium v Plzni, 6. třídy se v rámci exkurze seznámili s technickými památkami
Šumavy (hradlový most Rechle, Betlém v Muzeu Šumavy v Sušici, poznali řemesla na Šumavě, navštívili sklárnu
v Anníně) a prošli údolí řeky Vydry. Žáci 8. tříd navštívili některé technické památky Prahy, např. lanovku a
rozhlednu Petřín, bludiště na Petříně, Zlatou uličku na Pražském hradě, při další exkurzi kavárnu pro nevidomé a
výstavu dinosaurů.
Žáci 9. tříd poznali na Šumavě na Lipně Stezku korunami stromů, vodní elektrárnu Lipno, navštívili Veletrh středních
škol v Plzni, SOU stavební v Plzni, plzeňský pivovar Prazdroj a 3D Planetárium. Žáci 6., 7. a 8. tříd letos navštívili
také Science centrum Techmánia a 3D Planetárium v Plzni, kde vždy viděli zajímavý film v 3D Planetáriu, show „Nad
zvukem“, „Tekutý dusík“ a s velkým zaujetím si vyzkoušeli řadu technicky zaměřených interaktivních expozic.
Všechny uvedené aktivity výrazně inovují výuku v přírodovědných a technických oborech vzdělávání, náklady na
realizaci aktivit projektu byly hrazeny Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše ZŠ se zapojila i do projektu s názvem „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
kraji“ ,CZ.1.07/1.1.00/44.0002, který realizuje Střední škola Horní Bříza. Několik našich žáků pravidelně od února
2014 navštěvovalo kroužky v SŠ Horní Bříza a 2 žáci se zúčastnili první týden v červenci 2014 Příměstského tábora
v Horní Bříze.
Vypracovala: Naděžda Pluhařová
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Dětský den „Hurá na safari!“

Jak jsme prožili dětský den v Kaznějově?… Už pravidelně slavíme s dětmi
tento den v příjemném okolí místního koupaliště. Tentokrát jsme se sešli
v sobotu 31. května v odpoledních hodinách. Účast byla hojná, kromě dětí a
rodičů z Kaznějova přišlo i mnoho přespolních. Malých účastníků bylo
neuvěřitelných 245. Každý rok je tato akce zaměřena na určité téma.
V minulých letech děti navštívily dětské dny s názvy, jako např.:
„Pohádkový les“, „Pojďte s námi do minulosti“, „Čím chci být“. Letošní
pátý ročník se nesl v duchu výpravy na safari.
V Kaznějově se tak na jeden den objevilo několik pozoruhodných a velmi
hravých kočkovitých šelem, sudo- i lichokopytníků, plazů, ptáků, primátů a
dokonce i jeden zcela neznámý
domorodý kmen. A protože se po
safari nemohou pohybovat osoby
neznalé zákonů divočiny a
pravidel přežití v ní, museli malí
návštěvníci
nejprve
projít
výcvikem lovce Pampaliniho. Ti
starší z nás si určitě vybaví
animovanou pohádku o fousatém lovci nešikovi s velkým nosem a s
pěkným tropickým kloboukem. Alej ke koupališti se tak proměnila ve
výcvikovou trasu, na které děti musely plnit rozmanité úkoly, a zároveň se
dozvěděli řadu zajímavých informací ze života zvířat. Po zdárném splnění
všech úkolů pak získaly klobouček podobný klobouku slavného lovce.
Takto připravení malí lovci mohli vyrazit na dobrodružnou výpravu po
safari. Jednotlivá zvířecí stanoviště byla ukryta v lese. Na první zastávce
potkaly děti levhartice. Ti nejmenší si od nich půjčili ocásky a společně si
zaběhali, ti starší pak protáhli svoje nohy při skákání v pytlích. Na dalším
stanovišti pak číhali tygři, před kterými skoro všichni raději vylezli na
žebřík nebo se schovali do dlouhé nory. Jak už to tak bývá, na safari nesmí chybět ani žirafy. Aby si děti vyzkoušely,
jak je obtížné utrhnout s dlouhým žirafím krkem lístek ze stromu, dostaly do ruky dlouhou tyčku a pomocí ní „trhaly“
lístky se zmrzlinkou. Další zastávkou bylo stanoviště hadů. Tady si děti pěkně užívaly plazení skrz hadí dráhu. Když
se dostaly do poloviny výpravy, potkaly promrzlou rodinku afrického kmene „Fury“. Aby je trochu zahřály, připravily
jim ohniště. Na dalším stanovišti číhali pštrosi, kteří naučili děti chodit na chůdách. U dvojice divokých lvů museli
všichni válet sudy a u sympatických zeber si děti malovaly a probíhaly zebří dráhu. Na předposlední zastávce si pak
malí dobrodruzi zadováděli s opicemi na lanech (liány bohužel v kaznějovských lesích nerostou). Na posledním
stanovišti děti potkaly slony. Zde si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se asi žije s chobotem. Přenášely snopky trávy a
vodou z chobotu (přenosný hasicí přístroj) stříkaly na plechovky. Cesta po safari však nebyla plná jen úkolů, ale na
každém stanovišti děti dostaly nějaký pamlsek či drobnost a malou samolepku zvířátka jako trofej na svůj lovecký
klobouček. Každý, kdo splnil cestou všechny úkoly, si pak mohl v cíli vyzvednout odměnu na památku.
Procházkou po safari ovšem dětský den nekončil. V areálu koupaliště byly připraveny kreativní stoly, kde si děti
mohly vyrobit například dalekohled lovce Pampaliniho z roliček toaletního papíru. (Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na sběru roliček podíleli. Nevěřili byste, kolik se jich dá posbírat od Kaznějováků v posledním týdnu
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před akcí. Celkem jsme jich měli 450!). Dále si také mohly vytvořit různá zvířátka, ať už malováním na papírový talíř
nebo vléváním barev do plastového přívěšku. Samozřejmě ani letos nechybělo malování na obličej zaměřené, jak
jinak, na téma safari. Takže v okolí koupaliště přibývalo stále více a více malých tygrů, zeber, leopardů a jiných
zvířátek. Děti si to opravdu užívaly. A kdo měl ještě chuť, mohl se nechat povozit na lodičce kolem nilskéhokaznějovského krokodýla, který číhal uprostřed koupaliště, nebo si mohl v klidu opéct vuřty u táboráku.

Tento ročník jsme uspořádali společně s místním Sborem dobrovolných hasičů. Velice oceňujeme jejich
nadšení a zapálení pro věc. Naše spolupráce byla výborná a doufáme, že nám vydrží i v příštích letech. Nebýt jejich
pomoci, pomoci děvčat ze cvičení tělovýchovné organizace Pohyb Kaznějov (odbor ČASPV) a ostatních
dobrovolníků, nebyl by dětský den takový, jaký byl. Je velmi příjemné zjistit, že i dnes lidé umí udělat něco jen tak
pro radost druhých. Děkujeme moc všem aktivním účastníkům, manželům Motysovým za příjemné zázemí na
koupališti, zástupcům Městského úřadu a všem sponzorům, kteří se na akci podíleli (BEST a.s., AUTO-PAŠEK, MěÚ
Kaznějov, LB-Minerals, AUTO HELUS s.r.o., Pekařství-Malinová, CEMOS-Matějček, Ovoce a zelenina-Růžková,
Auto-Liška, Textil u Kliků, Jednota Plasy, Pizzeria La Roccia, Hobby Kohout, OZP, Bonaparte-Martin Trik, Plzeňská
teplárenská a.s.).
Letos jsme se zaměřili hlavně na ty nejmenší, na naše děti. Ale co kdyby příští rok nepřišli zkrátka ani
rodiče? Vymyslíme zajímavé úkoly i pro ně? Připravte se a vezměte si s sebou sportovní oděv a obuv.
Jindřiška Adámková, Michaela Mudrová, Lenka Novotňáková a Pavla Divišová
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Kaznějovští zahrádkáři informují......
Zahrádkáři Kaznějov 24.5.uspořádali zá jezd do Tábora a Sezimova Ústí. V Táboře jsme měli zajištěnou prohlídku
města s průvodkyní, takže jsme se obdivovali kráse Tábora a dozvěděli se spoustu zajímavostí z historie. Další
zajištěnou prohlídku jsme měli v botanické zahradě v Táboře, která je druhá nejstarší v naší republice. Pak jsme
přejeli do Sezimova Ústí, kde byl oběd. Poté jsme šli na prohlídku vily manželů Hany a Edvarda Benešových,
rozděleni do skupin po patnácti lidech. Tato prohlídka stála spoustu úsilí, protože vila je přístupná jen několikrát do
roka. Vila byla vystavěná v letech 1930 až 1931 podle projektu architekta Petra Kropáčka. Vila měla připomínat
venkovské stavení na jihu Francie. Od té doby prošla různými přestavbami a současné době je zde rezidence vlády.
Zahradní kompozice vychází ze zásad anglického krajinářského parku. Vila a park do nás vnesl spoustu pozitivní
energie. Poslední navštívené místo bylo poutní místo Klokoty, které nás nadchly svojí krásnou architekturou.
Podzimní zájezd je plánován na 20.9. s tímto
programem. Bečov relikviář Svatého Maura, málo známý
zámeček Mostov, kde bude oběd a dále Františkovy Lázně
nebo přírodní rezervace SOS a jako poslední Motýlí farma.
Placení zájezdu proběhne ve dnech 19.8. úterý a 21.9. ve
čtvrtek. Prosím dodržte den a hodinu, budou ještě vyvěšeny
plakáty. Děkujeme Vám za vaši účast.
za zahrádkáře Hana Chaloupková

Vzpomínka na Mistra Jana Husa
narozeného v r. 1371 v Husinci u Prachatic – upálen 6. července 1415 v jihoněmecké Kostnici.
Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor, studoval na pražské univerzitě, kde získal v r. 1396 titul mistra
svobodných umění. V r. 1398 začal přednášet. Zapsal se na teologickou fakultu a nechal se vysvětit za kněze. Od r.
1402 kázal v Betlémské kapli, kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal tím obdiv
široké vrstvy pražské společnosti. Husovým vzorem byl Viklef, jehož učení proniklo do Čech koncem 14. století. Hus
veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost. V r. 1408 se arcibiskup Zbyněk Zajíc
postavil proti každému, kdo uznával Viklifa a dal v r. 1410 spálit Viklifovy spisy jako kacířské a na Husa uvalil
klatbu. Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní obřady - Hus však papežův příkaz nebral vážně a odvolával se
na Kristovo učení , opustil Prahu a usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách a v r. 1414 byl na Krakovci, kde
kázal venkovskému lidu a psal česká díla.
Císař Zikmund vyzva Husa, aby se omluvil za své kacířství před církevním konciklem a žádal jeho podřízení se
autoritě církve.
Dne 11. října 1414 odchází Mistr Jan Hus do Kostnice, kde doufá, že na církevním koncilu obhájí své učení a najde
spravedlnost. Přes Zikmundův "Ochranný list" byl Mistr Jan Hus papažem Janem XXIII. V Kostnici uvězněn. Hus
věděl, že jako kněz – kacíř- může dostat doživotního žaláře pokud se omluví nebo bude upálen, pokud omluvu
odmítne.
Církev ho obvinila i z názorů, které nikdy nehlásal. Ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a psychickém tlaku
Hus neustoupil ze svých názorů a tak byl 6. července 1415 před hradbami Kostnice upálen a to na místě, kde
zahrábávali koně. Kati Husův popel vyhrabali a hodili ho do Rýna, aby z Husa jako kacíře nic nezůstalo, aby jeho
příznivci nemohli uctívat jeho ostatky.
Husovo učení dalo vzniknout husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o proměnu církve. Zasloužil se o vydání
Dekretu kutnohorského.
Jeho díla: - O církvi- 1431, kde Hus zveřejňuje názory na poslání církve, pokud podle něj nežije ani papež v souladu
se zásadami křesťanství , nemohou se pokládat za členy církve a nezaslouží si úctu.(důvod Husovy obžaloby); Výklad
viery, Desatera a Páteře ( modlitby Věřím v Boha, Desateo a Otčenáš ( r. 1412) Knížky a svatokupectví r. 1413,
kde odsuzuje obsazování církve za úplatu; Postila tj. výklad svatých čtení nedělních po oněch slovech, r. 1413
Zpracoval Václav Novák
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Výborná pracovní nabídka! Zajímavé ohodnocení!

Operátor montážní linky
Personálně - poradenská agentura Randstad hledá vhodné kandidáty na pozice Operátorů
montážních linek ve výrobě (finální montáž, lakovna, logistika, kvalita atd.) ve společnosti

Vaší náplní práce bude:
-

co Vám můžeme nabídnout:

práce na výrobní lince při výrobě
automobilů
úseky: finální montáž, kvalita, lisovna,
svařovna, logistika, lakovna

co od Vás očekáváme:
- fyzickou zdatnost, manuální zručnost
(fyzické testy)
- výborný zdravotní stav
(vstupní zdravotní prohlídka)
- ochotu pracovat ve směnném režimu
na 11ti hodinové směny
- týmovost a respekt k pravidlům
- čistý trestní rejstřík

-

platové ohodnocení 18.000-24.000 Kč
smlouva na dobu určitou (na ½ roku
s výhledem prodloužení)
příspěvek na ubytování
nadstandardní zdravotní péče

benefity a mzda:
- mzda: nástupní 18.000 Kč/měsíc,
od 4. měsíce 20.570 Kč za měsíc
- bonusový systém za docházku – až 1.650
Kč/měsíc
- příplatek za výkon – až 2.680 Kč/měsíc
- zákonné příplatky
- firemní bonus

v případě zájmu nám, prosím, zašlete Váš životopis s kontakty na adresu:
jana.rackova@randstad.cz | tel.: +420 724 065 372
Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Foto titulní strana :
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne 15.7.2014
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