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870 let města Kaznějov
oslava na náměstí a v přilehlém parku
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledním zpravodaji jsem se s Vámi loučil s
přáním příjemně strávené dovolené a letních měsíců. To jsem ale netušil, že letošní prázdniny budou patřit k jedněm z nejtepleších a nejsušších,
jaké pamatuji. Letošní srpnové teploty trhaly rekordy, nepršelo, a důsledkem toho došlo na celém území naší republiky k mnohým rozsáhlým
požárům. Ty se nevyhnuly ani našemu bezprostřednímu okolí, kde patrně nejrozsáhlejší byl
požár lesa a pole s obilím v katastru obce Horní
Hradiště ve dnech 10. - 13. 8. Zastavení šíření a
likvidace tohoto požáru se zúčastnilo 55 jednotek
požární ochrany a mezi nimi významnou pomoc
poskytla i výjezdová jednotka SDH Kaznějov se
svojí technikou. O tom, že její účast nebyla jen
symbolická, svědčí dva děkovné dopisy, které byly doručeny na město Kaznějov. Jeden poslala Kralovická
zemědělská a.s., druhý ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Ing. Pavlas. Velmi rád jsem
s jejich obsahem seznámil zastupitelstvo města na jeho jednání a jménem celého zastupitelstva jsem pak
poděkoval členům kaznějovské jednotky prostřednictvím jejich velitele Martina Lesche. Těším se však na
příležitost, kdy se s nimi setkám osobně a slova uznání jim budu moci sdělit i méně formální cestou.
Prázdniny utekly a rok se rychle přehoupl do posledního čtvrtletí. Na bilancování je dost času, máme před
sebou ještě několik úkolů, které musíme dokončit. Právě v těchto dnech končí oprava střechy na budově
městského úřadu, finišuje výměna veřejného osvětlení při hlavní silnici I/27 a připravuje se podzimní údržba
veřejné zeleně. Pokračují i zadané projektové práce, konkrétně zpracování projektu rekonstrukce ulice Ke
Koupališti a projektu opravy kapličky, a tvorba nového územního plánu. Že byly dokončeny opravy pravé
části Staré návsi a hřbitovní zdi, jste si již jistě všimli.
V současné době se začal provádět předběžný geotechnický průzkum pro stavbu obchvatu Kaznějova. V jeho
rámci bude vypracována odborná studie geologických, hydrogeologických a klimatických poměrů. Je to další
krok k realizaci pro naše město tak potřebné stavby.
A pokud zmiňuji potřebnost pro město, nesmím zapomenout na obchodní centrum. Zatím Vás mohu informovat, že investor provádí podle harmonogramu přípravné práce, a věřím, že vše bude podle plánu pokračovat až k přestřižení pásky.
Vážení spoluobčané, jistě jste všichni zaznamenali, a mnozí se určitě i zúčastnili, oslavy 870. výročí založení
Kaznějova, na jejichž organizaci se město podílelo. Počasí vyšlo, program byl zajímavý a zejména děti si jistě
tento den užily. Nevím, zda bude tradice oslav v budoucnu pokračovat, případně v jakém časovém intervalu
(naposledy jsme oslavili 850. let v roce 1995), ale myslím, že bychom si měli udělat trochu pořádek v datech:
encyklopedie Wikipedie říká – Kaznějov je poprvé zmiňován již roku 1144, kdy jej český kníže Vladislav II.
daroval jím založenému cisterciáckému klášteru v Plasích;
v Kronice města Kaznějov, I. díl se píše- první listinná připomínka je z roku 1146 v zakládací listině kláštěra
plaského;
a na www.stránkách města uvádíme – klášter vznikl v roce 1145 s příchodem mnichů a s tímto datem souvisí
i historická existence Kaznějova.
Přeji příjemné prožívání podzimních dní a snad ještě nějaké houby, které k podzimu u nás neodmyslitelně
patří.

S pozdravem Ing. Petr Sýkora
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„Rychlé informace“
•

firma AQUATEST a.s. byla požádána o posouzení
možnosti zajistit nový vodní zdroj pro retenční nádrž
(koupaliště)

•

bylo provedeno poptávkové řízení na dodávky elektřiny pro odběrná místa města Kaznějov; jako nejlepší
byla vyhodnocena nabídka firmy ČEZ, se kterou byla
uzavřena smlouva na rok 2016.

•

na žádost stavebníka rodinného domu bylo projednáno prodloužení kanalizace v ulici K Doubravě, na
základě poptávkového řízení byla provedením stavby
pověřena firma EKOLEVEL Zruč.
bylo rozhodnuto, že při připravované opravě kapličky
bude vybudováno pro kapličku vlastní odběrné místo
a odběr elektrické energie na něm bude hradit město.

•

•

starosta obdržel od HZS Plzeňského kraje a od Kralovické zemědělské, a.s. poděkování za účast JSDH
Kaznějov při likvidaci rozsáhlého požáru pole a lesa v
katastru obce Horní Hradiště ve dnech 10. - 13. 8.2015.

•

divadelní soubor Štace požádal o finanční příspěvek
na činnost v roce 2015; byla uzavřena veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 19 000,- Kč.

•

město uzavřelo Smlouvu o zabezpečení stravování s
firmou Plzeňské stravování s.r.o., nástupcem firmy
ZRTAS s.r.o., která svoji činnost ukončila

•

zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtového
opatření č. 3 a rozhodlo o vyjmutí částky určené na
stavbu garáže u budovy MěÚ z rozpočtu na rok 2015;
důvodem je vysoká cena stavby, která podle nejnižší
nabídky z výběrového řízení činí 1 194 611,54 Kč.

•

byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 567/17
a záměr prodeje části lesního pozemku p.č. 344/7 o
výměře 2 000 m2; oba záměry budou zveřejněny a zastupitelstvo na svém příštím jednání rozhodne o ceně
a kupujícím.

•

dosavadní nájemce garáže u č.p. 312 vypověděl k
31.8. 2015 nájemní smlouvu; záměr nového pronájmu
byl zveřejněn a na základě podaných žádostí bude uzavřena nová smlouva s cenou nájemného 3 700,- Kč bez
DPH za garáž a 42,- za pozemek pod garáží.

zastupitelstvo schválilo optimalizaci trasy obchvatu
Kaznějova, která mění původně plánované umístění
mezi tzv. „betonkou“ a hájovnou „U Staňka“ tak, že
nově bude obchvat veden před hájovnou směrem ke
Kaznějovu; souhlas byl vydán s podmínkou, že bude
vyřešen přístup z č.p. 29 (hájovna) do Kaznějova.

•

byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem pozemku
p.č. st.1078; jedná se o pozemek pod garáží, jejíž vlastník odmítl jeho odkup.

v trase připravovaného obchvatu I/27 – Kaznějov
bude zahájen předběžný geotechnický průzkum, město k němu vydalo souhlasné stanovisko.

•

zastupitelstvu bude předložen k projednání návrh
na prodej bytů v č.p. 312, kde jsou v současné době 3
volné byty; v případě, že záměr bude zastupitelstvem
schválen, bude nabídka prodeje zveřejněna.

•

byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Hanstav s.r.o.,
která provede odvlhčení domu č.p. 142 (Olejna).

•

při prováděných rekonstrukcích bytů byly vyřazeny
2 kotle na pevná paliva, oba z roku 2009; město je nabízí k prodeji za zůstatkovou cenu, bližší informace na
tel. č. 373332115, p. Matúšková.

•

na základě zveřejněného záměru a podané žádosti byla
uzavřena nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.č. 556/33; nájemné bylo stanoveno v obvyklé výši
20,- Kč/m2/rok.

•

•

•

kterým byla městu výše uvedená částka v plné výši přiznána.

byla projednána žádost o řešení bezpečného přecházení komunikace I/27 v úseku Plzeňská,u kovomatu;
částečným řešením by bylo vybudování chodníku kolem kovomatu do parčíku (byla by zúžena I/27); pokud by ŘSD vydalo kladné stanovisko a následně byl
městem vyhotoven projekt, bylo by možné jednat o
vlastní realizaci.

•

ředitelka ZŠ informovala o neustálém nepořádku v
bezprostřední blízkosti školy a o různých formách výtržnictví mladistvých, kteří se zde scházejí; stížnost
bude projednána s vedením kaznějovského obvodního oddělení policie.

•

proběhlo odvolací soudní řízení o zaplacení částky
221 420,- Kč s příslušenstvím; tato částka představuje
dlužné nájemné za užívání nebytových prostor Rock-pubu v kulturním domě; rozsudek Krajského soudu v
Plzni potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever,

Ing. Eliška Bartásková
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Kaznějovu je 870 let a my jsme slavili s ním
Stejně jako je vznik nedalekých Plas spojován se založením plaského kláštera roku 1145, tak i první prokazatelná zmínka
o Kaznějovu je stejného data. Byl by hřích tak krásné kulaté narozeniny 870 let nechat bez povšimnutí, proto jsme jubileum našeho města jaksepatří oslavili. Dnem plným zábavy, her, hudby, dobrého jídla a pití byla sobota 26. září. A kde
jinde, než na náměstí a v přilehlém parku u hasičské zbrojnice.
Na své si přišli všichni přítomní bez rozdílu věku. Před pódium jako první usedly děti, pro které si Štěpánka Kašparová a Lucie Fiona Šternová
z divadla Dráček připravily moderně pojatou pohádku Míček Flíček. Zasloužený potlesk a obdiv nad sportovními výkony si právem zasloužila
skupina Pilsen Jaguars trénující pod Střediskem volného času RADOVÁNEK a plzeňští taneční mistři ve street dance Spider Dance Company. O hudební zpestření se postarala čistecká kapela Šlapeton.
Kdo vydržel až do konce oslav, rozhodně nepřišel zkrátka. Na pódiu se
během dvou hodin vystřídaly a vlastně poprvé v historii Kaznějova vystoupily takové hvězdy jako Richard Müller, Karel Gott, Vojta Dyk, Luděk Sobota, Václav Neckář, Michal Malátný a řada dalších. Stalo se tak
díky imitátoru a skvělému zpěváku Janu Roušarovi, který k nám dorazil
spolu s pianistou Václavem Tobrmanem v rámci show Živý Jukebox.
Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet jízdu na elektrokolech, poučné byly
ukázky sebeobrany v podání policistů z Městské policie v Horní Bříze nebo opilecké, únavové a drogové brýle z BESIPu. Děti se vyřádily na skákacím hradu, motokárách, šlapadlech, vyrobily si řadu podzimních dekorací v dílničkách
Střediska volného času RADOVÁNEK. Jak se během několika desetiletí změnila různá zákoutí Kaznějova, si návštěvníci mohli prohlédnout na výstavce historických a současných snímků města.

Oslavy finančně podpořilo Město Kaznějov, organizačně zajistilo Středisko volného času RADOVÁNEK ve spolupráci
se Spolkem pro Kaznějov a místostarostkou Evou Šimlovou. Poděkování patří všem účinkujícím a také Jaroslavě Šustové z obchůdku Zahrada & domov za květinovou výzdobu, SDH Kaznějov za zapůjčení stolů.
Text Valentýna Bílá,
foto Dušan Bělohradský,
Spolek pro Kaznějov.
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Informace z města
Kynologové oslavili 10 let
Kynologický klub Kaznějov oslavil poslední srpnovou sobotu deset let existence. Přáli jsme si, aby nepršelo, a to se
nám také splnilo. Na druhou stranu jsme se ale všichni,
včetně našich čtyřnohých kamarádů, pořádně zapotili,
protože bylo obrovské horko. Rtuť teploměru se nezastavila ani na 30 stupních Celsia. I přesto jsme během ukázek
výcviku poslušnosti a agility podávali maximální výkony.
Stejně tak i řada dalších účinkujících, kteří k nám do
Kaznějova přijeli a pochlubili se tím, co všechno s pejsky
umí. Například kynologové z Plas, Plzně-Čechurova a záchranáři z Líní.
Parno neodradilo ani Kateřinu Kurakovou z Rybnice, která dorazila se smečkou sibiřských husky, ani mistra České
republiky v závodech psích spřežení Vojtu Němce z Újezda nade Mží a jeho miláčky samojedy. Na slovo poslouchajícího mysliveckého psa přivedl Roman Knedlhans z
Kaznějova. Poslední ukázky práce s pejsky byly ve znamení
sportu zvaného agility v podání týmů z Plzně-Doubravky.
Jejich špičkově vycvičení čtyřnozí parťáci si právem zasloužili potlesk.

Kromě toho se na cvičišti u hřbitova prolétli ptáci z plzeňské zoologické zahrady, požární útok předvedli mladí hasiči z SDH Kaznějov, zapomenout nesmíme ani na seskok
tří parašutistů přímo do středu areálu. Sobotní odpoledne
zpestřila dětem i Jitka Stoklasová z Nečtin, která ke svým
barvičkám na obličej zasedla ve 14 hodin a až do konce
oslav se u ní střídal jeden zájemce za druhým. S obrázky,
ale tentokrát na plátně, se pochlubil kynolog, malíř, vinař
a historik Václav Šafr.
Děkujeme účinkujícím, kaznějovským hasičům za skvělé
občerstvení a především všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly a finančně podpořili oslavy – Město
Kaznějov, LB Minerals, Fest HB, Auto Hornát, Norwest a
WDS plus.
Za Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá

U diváků zabodoval padouch a Čtyřlístek
Po čtyři srpnové čtvrtky se dveře kaznějovského kina otevřely dětským divákům. Město Kaznějov ve spolupráci se
Spolkem pro Kaznějov uspořádalo výjimečné promítání
pohádek. Přestože se na plátně neodehrávaly příběhy, které jsou úplnými filmovými novinkami, zájem byl velký.
Dohromady vás přišlo 331. Největší úspěch si připsala komedie Já, padouch 2, kdy se na boj se zlem ruku v ruce se
žlutými Mimoni přišlo podívat 96 dětských i dospělých diváků. Pouze o jednoho méně zaznamenala legendární
čtveřice kamarádů ze Čtyřlístku. Sedmdesát návštěvníků
zavítalo na představení Lorax a Škatuláci.
Jsme rádi, že jsme dětem mohli udělat radost a zpříjemnit
jim prázdninový čas. Výtěžek z promítání putoval do městské pokladny a bude použit na další kulturní akce.
Text a foto Valentýna Bílá, Spolek pro Kaznějov.
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Informace z města
Slavnostní kolaudace šaten tenisového klubu Kaznějov
Příspěvky kraje a města byly čerpány postupně v průběhu
posledních tří let, celkový přehled financování:
Náklady:
Kanalizace
WC a pisoár mimo šatny

Ve středu 7. října bylo pro tento rok netypické deštivé a
pošmourné odpoledne. Na kurtech tenisového klubu však
panovala dobrá nálada. Po dlouhých letech čekání jsme
se dočkali! Do provozu jsme totiž za účasti zástupců spoluinvestorů a pozvaných hostů uvedli nové šatny. Pásku
přestřihli náměstek hejtmana Plzeňského kraje pan Ivo
Grüner, náš starosta Ing. Petr Sýkora a předseda klubu Ing. Petr Nový. Pozvání přijali i někteří zastupitelé a
zaměstnanci města včetně paní místostarostky Mgr. Evy
Šimlové.

260 tis.
24 tis.

Šatny:

688 tis.

Náklady celkem:

972 tis.

Investoři:
Město Kaznějov

430 tis.

Plzeňský kraj

330 tis.

Tenisový klub

212 tis.

Tímto aktem vyvrcholila několikaletá práce členů klubu.
Od stanovení si cíle přes shánění finanční podpory, koupě
pozemku, projektovou přípravu až po samotnou realizaci
díla. Výstavba probíhala ve dvou základních etapách.
V roce 2014 byly svépomocí připraveny přípojky ( EP,
voda) prodloužením stávajících sítí v areálu. Firmou DYBS
byla vybudována kanalizace, podloží a patky pod dvěma
kontejnery dámských šaten. Kanalizace je kombinovaná,
začátek je gravitační do sběrné jímky a odtud je výstup tlakovou kanalizací do řádu. Jen pro zajímavost, délka tlakové větve kanalizace je téměř 100 metrů. Dále byla externě
přestavěna venkovní chemická toaleta na WC, instalován
venkovní pisoár a v dámských šatnách provedena instalace
WC a sprchového koutu. Dámské šatny byly dokončeny v
červenci loňského roku.
Tento rok byly přikoupeny čtyři kontejnery pro pánské
šatny, externě připraveno podloží s patkami, vybudováno
WC a sprchy v sanitárním kontejneru. Stěhování a vnitřní úpravy kontejnerů vyjma instalatérských a zednických
prací probíhalo vždy svépomocí. Kvůli vzhledu celé stavby
a i s ohledem na stav střech použitých kontejnerů byla firmou M+R celá stavba přikryta pultovou střechou a horní
část venkovních stěn obložena palubkami.
A výsledek? Připojení areálu na kanalizaci a šatny s užitnou plochou 6 x 15 m s kompletním sociálním zázemím.

A využití investice? V sezóně víceméně každodenně členy
klubu, mládeží při tenisové škole, při akcích navíc hosty a
veřejností. Například letos jsme byli 11 x domácím klubem
v soutěžích družstev (z toho 6 x mládež), uspořádali jsme
čtyři veřejné turnaje ve čtyřhrách a tradiční nohejbalový
turnaj. A nám konečně není stydno v situacích, kdy jsme
byli návštěvníky kurtů dotazováni na možnost vykonání
potřeby či hygieny.
Závěrem musíme poděkovat za finanční podporu našemu
městu a Plzeňskému kraji, bez které bychom nebyli schopni vytvořit důstojné zázemí pro chod klubu.
Tenisu zdar
Ing. Petr Nový, předseda spolku
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Informace z města
Středisko volného času RADOVÁNEK
Středisko volného času RADOVÁNEK je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a
dospělých. Sídlo a správa této příspěvkové organizace je
v Pallově ulici 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň.
Tato organizace vznikla sloučením dvou subjektů v lednu
2015, a to SVČ v Plzni a DDM RADOVÁNEK v Kaznějově.
Statutárním zástupcem Střediska volného času RADOVÁNEK je ředitelka, paní Bc. Eva Tischlerová. SVČ RADOVÁNEK registruje ve své pravidelné činnosti více než 3000
účastníků zájmového vzdělávání. Zájmové vzdělávání a
jiné aktivity zajišťuje odborný a pedagogicky připravený
tým v počtu 30 pedagogických a ostatních pracovníků interních a téměř 220 externích.
Středisko volného času RADOVÁNEK organizuje
svoji bohatou činnost v devíti budovách v šesti městech
a obcích Plzeňského kraje. Svou činností naplňuje zájmy
dětí, žáků, mládeže i dospělých.
Kde se nacházejí naše pracoviště?
Okres Plzeň – sever: Kaznějov, Manětín, Nečtiny, Kozolupy, Kyšice
Okres Plzeň – město: ul. Pallova, Ledecká, Komenského, Petřínská, sady Pětatřicátníků
Chloubou SVČ je taneční studio Spider dance company
působící již 20 let. V Plzni se studio zapojuje pravidelně
do spousty komerčních i charitativních akcí. Ve školním
roce 2014/2015 navštěvovalo toto studio 300 tanečníků
ve věku od 3 – 45 let. Mezi největší úspěchy Spiderů patří například titul 2. vícemistra světa na Mistrovství světa
PRAGUE DANCE SHOW 2014 v kategorii seniorů nebo
dvojnásobný titul Mistra Čech 2015. Spider respektive hip
hopové duo juniorek se letos v červnu nominovalo na Mistrovství Evropy v Kielcích v Polsku.
Další chloubou RADOVÁNKU je Sportovní skupina Jaguars Pilsen Cheerleaders. Cheerleaders můžeme volně
přeložit jako roztleskávačky, v kategorii sportovní cheerleading se však roztleskávání pojí s prvky, jako jsou lidské
pyramidy, výhozy a akrobacie.

V oblasti horolezectví nás na soutěžích v rámci republiky reprezentuje Jiří Churavý, který je mistrem ČR v
této disciplíně. Jiří trénuje několikrát týdně na vnitřní a
venkovní horolezecké stěně na pracovišti v Kaznějově, kde
je motivací účastníkům kroužků horolezectví pod vedením
Petra Šuchmana a Lukáše Sokola.
Své úspěchy má SVČ také v oblasti technických činností
jako je plastikové modelářství, které se může v oblasti
zájmového vzdělávání v Kaznějově chlubit již 35letou tradicí. Modeláři reprezentovali SVČ na soutěžích nejen v České
republice, ale také v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku či
v Belgii, odkud si vždy odváželi medailová umístění. V září
2015 se plastikoví modeláři zúčastnili Mistrovství České
republiky v Praze, odkud si Martin Černý odvezl stříbrnou a Jiří Tenk dokonce zlatou medaili.
Dále se může středisko volného času chlubit úspěchy v
oblasti robotiky a leteckého modelářství. Středisko má
vlastní Junior Tv, tvoří animační programy, má kroužky
programování, či úpravu digitálních fotografií. SVČ svým
klientům nabízí profesionály z řad Zumby, Indoor Cyclingu, moderní gymnastiky nebo skákání na trampolínách.
Také v oblasti cizích jazyků, přírodních věd nebo kreativních dovedností, výtvarnictví a práce s keramickou hlínou
máme již mnoho let co nabízet. Již pátým rokem organizujeme přebory v deskových hrách a vysíláme žáky z Plzeňského kraje na Mistrovství ČR v Praze, kde mají každoročně četné úspěchy.
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Informace z města
Volné kroužky SVČ Radovánek
Sportovní klub pro dívky

trampolíny, bosu, aerobic, cvičení na míčích
úterý 16.00 – 17.00, Marta Vavříková

Malované příběhy

FOR FUN!

vé

no

výtvarná činnost na motivy pohádek pro děti od 5 let,
které se nevešly na Paletku a na Ferdovu dílničku
středa 16.00 – 17.00, Monika Kučerová
vé

Basic Dance School

no

taneční škola pod vedením Dominiky Divišové ze Spider
Dance Company Plzeň
pondělí 17.00 – 18.30
vé

no

taneční víkend
1 x za měsíc 6. – 8. 11. 2015, Monika Kučerová a Marta
Vavříková

NITKA

výtvarný kroužek ve školní družině – poslední volná místa
úterý 14.00 – 15.00, Monika Kučerová

ARTMIX

keramické a výtvarné sobotní tvoření
1 x za měsíc – 17. 10. a 21. 11. 2015, Lenka Mazuchová

Hra na kytaru, Mažoretky, Stolní tenis žáci
stále není naplněná kapacita
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Ze základní školy
Jazykový kurz v Brightonu s návštěvou Londýna ve dnech 13. 9. – 18. 9. 2015
uskutečněný v rámci projektu „Evropská škola“, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2547
Jedná se již o čtvrtý projekt v rámci strukturálních fondů EU operačního programu OP VK, který Základní škola Kaznějov realizuje v časovém období posledních pěti let díky tvůrčímu, aktivnímu kolektivu pedagogů a za mimořádné podpory zřizovatele školy města Kaznějov.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
1. den - cesta autobusem Kaznějov – Londýn, trajekt Calais (Francie) – Dover (Velká Británie).
2. den - Londýn : Greenwich (nultý poledník), Tower Bridge (jízda loďkou po řece Temži),
the Tower (hrad, korunovační klenoty, zbrojnice,…), St Paul´s Cathedral, London Eye.
3.- 5.den - dopolední výuka – Lancing School, Battle Abbey, Bodiam Castle, Portsmouth,
Spinnaker Tower, Brighton – Sea Life Centre.

Zájezdu se zúčastnili žáci z 8.a 9.ročníku, kteří mohli zúročit své jazykové znalosti nejen při výuce ve škole, ale i v
ubytovaných rodinách. Nejenže získali nové poznatky o zemi, jejíž jazyk se učí, našli si i nové přátele, poznali zajímavá
místa měst jižní Anglie a Londýna, setkali se i s historií dané země.
Po skvělém týdnu si všichni žáci odnesli na památku za své úsilí a snahu při výuce CERTIFIKÁT.

Mgr.Radka Lavičková
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Ze základní školy
Adaptační pobyt
Dne 14. a 15. 9. 2015 se uskutečnil adaptační pobyt pro
žáky 6.tříd. Tentokrát byl zvláštní tím, že proběhl v samotné základní škole a v okolí Kaznějova. Program připravily třídní učitelky Mgr. Ilona Barbořáková a Mgr.
Vladimíra Houbová za podpory metodika primární prevence Pedagogicko psychologické poradny Plzeň Mgr.
Milana Žižky. Mottem pobytu bylo heslo „Patříme k sobě,
mějme se rádi“. Neboť nám to počasí umožnilo, děti plnily různé aktivity v okolním lese, užily si legraci, ale i chvilky napětí. V podvečer si všichni společně připravili ohniště na zahradě školy a opekli si klobásky a vuřty. Po dobré
večeři si děti zazpívaly pěkné písničky a k tomu jim hrála
na kytaru p. učitelka Barbořáková. Noc děti trávily spolu
se svými třídními učitelkami ve škole ve svých třídách.
Tam společně shrnuly dění za celý den a na dobrou noc si
pustily film Vzhůru do oblak. Někteří žáci už byli dost
unavení, a tak film ani nedokoukali a šli spát. Jiní zas nemohli usnout ani po skončení filmu a paní učitelky je musely tišit dlouho po půlnoci. Druhý den děti v aktivitách
pokračovaly už jen ve svých třídách a pak hodnotily oba
dva dny spolu s dospělými. Adaptační pobyt v nich určitě

zanechal pozitivní dojmy a z ohlasů v následujících dnech
bylo poznat, že měl pro jednotlivé kolektivy smysl.
Mgr. Vladimíra Houbová

Pobytový zážitkový kurz Šumava – Špičák - 8. 9. - 10. 9. 2015
V rámci environmentální výchovy na ZŠ Kaznějov a v
souvislosti s udržitelností grantového projektu
„Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“,
reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029, se opět uskutečnil pobytový zážitkový kurz na Šumavě v oblasti Ski-areálu Špičák. Pobytu se zúčastnilo celkem 20 žáků 9. tříd
s učiteli Mgr. N. Pluhařovou a Mgr. Š. Vítovcem. První
den pobytu žáci lanovkou vyjeli na vrchol hory Špičák,
kde vystoupili na rozhlednu. Poté se pěšky vydali k Rozvodí a k Čertovu jezeru a odtud po žluté turistické značce
do Železné Rudy. Večer hráli hry v tělocvičně. Ve středu
se uskutečnil celodenní turistický pochod v oblasti NP
Šumava. Z Železné Rudy žáci autobusem dojeli do zastávky Nová Hůrka, odkud pěšky za stálého stoupání došli do
oblasti bývalé sklářské vesnice Stará Hůrka. Seznámili se
s historií místa, s projektem „nouzových nocovišť“ v oblasti Šumavy. U jezera Laka a po celou cestu přes Polom
byli žáci velice překvapeni, jak smutně může krajina vypadat při zasažení kůrovcem.
Poté sešli do Železné Rudy. Viděli také těžbu smrků v
okolí Zámeckého lesa. Podél této trasy je vedena také
NS Tetřeví stezka a kolem Debrníku NS Utajená obrana
železné opony. Po návratu do Skiareálu žáci pracovali s
mapou, buzolou, určovali přírodniny, hráli přírodovědně

zaměřené hry. Ve čtvrtek dopoledne vyjeli lanovkou na
třetí nejvyšší vrchol na české straně Šumavy - na Pancíř a
při zpáteční cestě sestoupili k prameni řeky Úhlavy, který
byl letos téměř bez vody. Po zelené značce se žáci vrátili
do oblasti Skiareálu. Pobytový zážitkový kurz splnil svůj
výchovně vzdělávací účel.
Mgr. Naděžda Pluhařová

Více na: http://zskaznejov.webnode.cz/
Omlouváme se za tiskové chyby v části „Ze základní školy“ v minulém vydání Kaznějovského zpravodaje , které však
nebyly způsobeny naší vinou. Děkujeme za pochopení.
Připravila Mgr. Petra Kratochvílová
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v červenci, srpnu a září letošního roku významného životního jubilea:
92 let - Jiřina Mašková
90 let - Ján Bratek, Vladimír Hanzlíček, Eliška Dušková
88 let - Ludvík Toušek, Václav Vlček
86 let - Karel Koldinský
85 let - Josef Honomichl, František Liška, Rudolf Müller, Jarmila Prokopová
84 let - Zdeňka Hanzlíčková, Věra Špačková
83 let - Ludmila Patrichi
82 let - Karel Vondráček, Josef Růžek, Jaroslava Kotrchová, Milouš Němec
81 let - Anna Klímová, Václav Kaprál, Jaroslav Kučera, Miloslava Semelková, Zdeňka Baborová
80 let - Vratislav Jícha, Karel Karban

Nejlepší děda je z Parlamentu
Trička s nápisem Nejlepší děda mělo na sobě téměř šedesát hostů oslavy devadesátin pana Jana Bratka. Kulaté narozeniny oslavil v den svého narození
4. července. „Popřát mi přišla rodina, kamarádi a známí z Kaznějova,“ listuje
jubilant v nové fotoknize ze zahradní párty.
Pan Bratek se narodil nedaleko Žiliny a do Čech přišel za prací v 19 letech.
„Po válce sháněli pracovníky na opravu Stalinových závodů u Mostu, a tak
jsem se přihlásil. Během roku práce skončila a já byl přeřazen do Kaznějova
do Lachemy, kde jsem pracoval na výrobě kyseliny citronové až do důchodu,“
vzpomíná. „Zpočátku jsem bydlel na svobodárně, po svatbě, to mi bylo 28
let, jsme se s manželkou Janou přestěhovali do ´Parlamentu´, kde bydlím
dodnes.“ Rod Bratků se záhy rozšířil o dva syny – dnes už 62letého Vladimíra
a o rok mladšího Jaroslava. Nejlepší děda má dva vnuky, tři vnučky a jednu
pravnučku. Sám pochází z početné rodiny osmi sourozenců. Kromě genetických dispozic má podle oslavence zásluhu na vysokém věku další důležitá
věc: „Každé ráno si dám štamprdli slivovice. A někdy i večer. A pokud jde
o dobrou náladu, tu mi vždy zaručí kromě rodiny také mí ´kamarádi Parlamenťáci´.“
Vzpomínky pana Bratka na mládí jsou spojené s tanečními zábavami. „Nechyběl jsem na žádné zábavě v Kaznějově a okolí,“ prozradil na sebe devadesátník. I přesto, že ho trápí bolesti kyčlí, kolena a prodělal tři infarkty, si na
své oslavě ještě s radostí zatančil. K jeho zálibám patřila zahrádka, kterou mu
záviděl kdejaký zahradník.

Janu Bratkovi bylo 4. července 90 let. Na památku má z
oslavy knihu fotografií, kde jsou všichni jeho gratulanti.

Vladimír Hanzlíček žije v Kaznějově už 90 let
Do pamětní knihy kaznějovských jubilantů se 28. července
zapsal další oslavenec. Právě v tento den si připomněl devadesáté narozeniny pan Vladimír Hanzlíček. „Rodiče se do
Kaznějova přistěhovali ze Chříče v roce 1925 a pak jsem se
narodil. Celý život jsem prožil tady,“ vysvětlil na úvod kaznějovský rodák. Vyrůstal s o dva roky mladší sestrou Miladou
a s bratrem Miloslavem, který byl naopak o dva roky starší.
„Po vystudování obchodní akademie a absolvování vojny
jsem v roce 1951 nastoupil jako ekonom do Lachemy, kde
jsem zůstal až do důchodu.“
Se svojí životní láskou Zdeňkou (84 let) je pan Vladimír
ženatý 62 let. „Znal jsem jí už jako malou holku. Bydlela v
domě na Staré návsi, v dnešním květinářství. Po svatbě jsme
tři roky bydleli tam, pak si koupili dům, opravili ho a bydlíme v něm dodnes,“ vypráví jubilant, který v rodinném domě
v Drahotínské ulici žije od roku 1959. V něm také vyrůstal
Zdeňka a Vladimír Hanzlíčkovi.
syn Vladimír. Manželům Hanzlíčkovým dělají radost dvě
vnoučata, tři pravnučky a jeden pravnuk.
A jaký recept na dlouhověkost má devadesátník? „To je zásluha manželky,“ s úsměvem prozradil na paní Zdeňku. „Byl
jsem sice členem tělovýchovné jednoty, ale nesportoval. Působil jsem jako hospodář a rád hrál šachy.“
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Plánované akce
 Čtvrtek 29. 10. 
Halloweenská party od 8 h do 19 h v Radovánku

 Pátek 30. 10. v 17.30 h 
Setkání u naší kapličky spojené s modlitbou a poté putování s
lampionky na hřbitov tak jako v minulých letech.Každý může
donést světlo svým drahým zesnulým.

 Pátek – neděle 6. - 8. 11. 
FOR FUN! – víkend plný tance v Radovánku

 Úterý 17. 11. 
Lampionový průvod, SVČ RADOVÁNEK

 Sobota 21. 11. 
Artmix – keramika a výtvarné tvoření v Radovánku

 Pátek – sobota 4. - 5. 12. 
Mikulášská disco s nadílkou + Vánoce naruby - pobytová akce v
Radovánku

 Pondělí 30. 11. v 17 h 
Rozsvícení vánočního stromu před MěÚ a živý betlém v divadelním klubu ŠUTR

 Sobota 12. 12. 
Vánoční jarmark na náměstí, SVČ RADOVÁNEK

 Sobota 12. 12. 
Komedie A je to v pytli! (divadelní soubor Osada Horní Bříza) v
divadelním klubu ŠUTR

 Neděle 13. 12. v 15 h 
Vánoční koncert Žihelského pěveckého smíšeného sboru v kině

 Čtvrtek 31. 12.
Silvestrovský ohňostroj
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 31.12.2015

Upozorňujeme všechny zájemce o zasílání hlášení městského rozhlasu SMS zprávami, že je stále možné se přihlásit telefonicky
(373332142) nebo na e-mailové adrese matrika@kaznejov.cz do databáze uživatelů této
služby.
Město Kaznějov
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
IČ 00257893 pov. MK ČR R 12284

Vydává :

cena výtisku : 2.-Kč
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