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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití vánočních
svátků, mnoho milých překvapení a hezkých
setkání. V novém roce Vám pak přeji štěstí,
zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Petr Sýkora, starosta města

Rozsvícení vánočního stromečku
Když se na adventním věnci rozsvítí první svíčka, znamená to, že se kvapem blíží Vánoce. V tomto
čase začínáme shánět dárky, plánujeme velký úklid a přemýšlíme, jaké druhy vánočního cukroví letos upečeme. Obyvatelé naší obce, kteří se chtěli naladit na tu správnou vánoční atmosféru, se sešli
v pondělí 30.11. na hřišti před městským úřadem na již tradičním rozsvícení vánočního stromečku.
Akci zahájili žáci základní školy, kteří s panem učitelem Mudrou nacvičili pásmo vánočních koled.
Známé melodie si pobrukovali s dětmi i ostatní přítomní. Po slovu starosty Ing. Petra Sýkory se
za potlesku dětí rozzářil do tmy krásně nazdobený vánoční stromeček. Lidé si zahřívali ruce kelímkem se svařákem,
podupávali v sychravém počasí, ale s nadšením se zaposlouchali do méně známých vánočních koled v podání skupiny
III. míza. Během celého programu si přítomní mohli zakoupit výrobky žáků základní školy a přispět tím na charitativní projekt Pomozte dětem. Vyvrcholením celého večera byl
ohňostroj, který rozzářil večerní oblohu do dalekého okolí. A
po ohňostroji mnozí z nás zavítali do divadla ŠUTR, kde nás
tradičně čekal živý betlém v podání souboru Štace.
I když rozsvícení stromečku neprovázelo zrovna vánoční
počasí, doufám, že jste strávili pár příjemných chvil v předvánočním shonu, mezi svými přáteli, a že na vás dýchla ta
pravá vánoční atmosféra.
Chtěla bych Vám popřát příjemné a klidné Vánoce plné radosti a sváteční pohody v přítomnosti Vašich blízkých. A
do nového roku 2016 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí,
dobré nálady, životního optimismu a spokojenosti.
Eva Šimlová, místostarostka
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„Rychlé informace“
•

na základě žádosti majitele nemovitosti č.p. 130 bylo
rozhodnuto, že do návrhu rozpočtu na rok 2016 bude
zařazeno prodloužení vodovodního řadu k nemovitostem č.p. 129 a 130 v lokalitě u bývalé chemické továrny;

•

byla akceptována žádost dopravce Autobusy KAVKA
a.s. k udělení licence k provozování veřejné linkové
dopravy na lince Most-Žatec-Podbořany- Kralovice-Plzeň.

•

byla uzavřena nájemní smlouva na garáž a pozemek
pod garáží u č.p. 312; záměr pronájmu byl zveřejněn,
přihlásili se dva zájemci.

•

v měsíci prosinci a lednu proběhne na Měú podle
schváleného Plánu inventur na rok 2016 řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků.

•

v rámci připravované rekonstrukce kapličky byla uzavřena smlouva s firmou ČEZ Distribuce o připojení nového odběrného místa – kapličky k distribuční soustavě; z důvodu omezení manipulace při opravě krovu a
zvonice kapličky a z důvodu trasy drenáže byla schválena přeložka zde stojícího sloupu elektrického vedení.

•

probíhá příprava návrhu zadání územního plánu, jeho
zpracovatel Ing. Arch. Ladislav Beneš byl přítomen
jednání rady, kde informoval o postupu prací a vysvětlil jednotlivé fáze tvorby územního plánu.

•

provozovatel zmrzlinového stánku požádal o novou
nájemní smlouvu na pozemek pod stánkem; stávající
smlouvu měl uzavřenu na dobu určitou a její platnost
končí k 31.12.2015

•

bylo ukončeno soudní jednání mezi městem a M.J. o
zaplacení nájemného a bezdůvodného obohacení za
užívání nebytových prostor Rock pubu v kulturním
domě vydáním rozsudku ve prospěch města; dále
je vedeno proti M.J. řízení o zaplacení za užívání restaurace, řízení o zaplacení bezdůvodného obohacení
proti společnosti FIRENZE a řízení ve věci žaloby společnosti FIRENZE, kdy je po městu vymáhána úhrada vložených investic do objektu KD v období 1999 –
2003

•

rada vyslovila souhlas s prováděním plánovaných geologických prací pro stavbu I/27 – Kaznějov - obchvat.

•

byla podána žádost o bezúplatný převod osobního automobilu Volswagen Caravelle z majetku HZS hlavního města Prahy; auto by v případě realizace převodu
bylo určeno pro činnost JSDH Kaznějov.

•

příspěvkové organizace MŠ a ZŠ sestavily přehled finančních požadavků na uspokojení potřeb v oblasti
dostupnosti a kvality výchovy a vzdělávání, polytechnického vzdělávání a na podporu spolupráce mezi školami; tyto požadavky budou zapracovány do místního
akčního plánu ORP Kralovice, který bude směrodatný
pro podávání žádostí o dotace.

•

bylo podepsáno Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Dětské kluby RADOVÁNEK“. cílem
projektu je poskytnout službu rodičům žáků 1. stupně
ZŠ vytvořením odpoledního dětského klubu ve šk. roce
2016/2017 a 2017/2018

•

SVJ Kaznějov č.p. 404 a 405 podalo žádost o opravu
chodníku za bytovým domem; oprava bude zařazena
do návrhu rozpočtu na rok 2016.

•

se Zemědělským družstvem Dobříč byla uzavřena Pachtovní smlouva na pozemky k provozování zemědělské činnosti v celkové výměře 20 708 m2.

•

na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky plynu do odběrných míst města
Kaznějov byla uzavřena na rok 2016 a 2017 smlouva s
firmou RWE Energie s.r.o.; firma předložila ze 7 uchazečů přihlášených v řádném termínu nejlepší cenovou
nabídku.

•

na základě poptávkového řízení bylo odsouhlaseno
uzavření smlouvy na poskytování služeb mobilního operátora pro potřeby městského úřadu s firmou
T-Mobile.

Ing. Eliška Bartásková
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Informace z města
Z činnosti mladých hasičů SDH Kaznějov

V kolektivu mladých hasičů, který pracuje při Sboru dobrovolných hasičů v Kaznějově, vstoupilo do roku 2015 více
než 20 dětí. Aktivita mladých hasičů je už dlouhodobě zaměřena do různých oblastí a rozhodně nejde říci, že „hasičina“ je jedinou činností, kterou se děti při pravidelných
schůzkách snažíme naučit.
Při vyslovení pojmu „mladí hasiči“ si většina nezúčastněných zpravidla vybaví hasičskou teorii a pak praxi zejména v podobě klasických disciplín požárního sportu, jako
jsou požární útok, závod jednotlivců nebo štafety. Ve skutečnosti je ale činnost během roku mnohem více pestrá a
různorodá.
Co všechno by tedy vlastně měl správný mladý hasič v našem kolektivu postupně zvládnout?
Samozřejmě se nemůže vyhnout základům hasičské teorie, takže se učí poznat a určit základní věcné prostředky,
vhodné prostředky k hašení různých látek a vedle toho se
učí i prakticky základy zdravovědy. Pokud tyto základy
zvládne, může zkusit splnit některý z odznaků odbornosti
mladých hasičů, jako jsou třeba preventista, strojník, velitel apod.
Dále na mladé hasiče čekají různé disciplíny hasičského
sportu, při kterých musí prokázat jak manuální zručnost,
tak obratnost, ale i rychlost a sílu. Některé z disciplín mají
blíže k atletice (např. štafety nebo závody jednotlivců),
požární útok pak všechny děti láká, protože je nejvíce akční, a navíc s vodou. Při štafetě požárních dvojic jsou zase
trestné vteřiny za jakoukoliv improvizaci proti stanovenému postupu a při požárním útoku CTIF i za každé promluvení. Naprostá většina disciplín požárního sportu ale má
společné to, že učí děti týmové spolupráci, odpovědnosti,
ale i toleranci, protože výsledek většinou závisí na sehranosti celého družstva.
Mimo hasičského soutěžení, při kterém jsme postupně
procestovali snad všechny kouty okresu Plzeň-sever, naši
mladí hasiči pomohli při zdobení májky (předtím pomohli uklidit okolí hasičské zbrojnice) a také se už poněkolikáté podíleli na každoroční charitativní sbírce – prodeji
kytiček ve prospěch Ligy proti rakovině. V květnu 2015
se našim mladým hasičům podařilo v Kaznějově vybrat
10.357,- Kč, které byly kompletně odvedeny na účet Ligy
proti rakovině, za což patří díky nejen dětem, ale zejména
všem dárcům z řad občanů i zaměstnanců kaznějovských
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firem. Stejně tak se děti účastnily výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Na konci prázdnin děti mimo
soutěž předvedly požární útok na oslavě výročí kaznějovského kynologického klubu. Závěr roku s sebou pak tradičně přinesl účast na lampionovém průvodu, v prosinci
mikulášskou nadílku v hasičské zbrojnici a také společné
zdobení vánočního stromečku.
A co za rok 2015 považujeme za nejvýznamnější? Z mimohasičských aktivit určitě úspěch při „kytičkové“ charitativní sbírce. V požárním sportu jsme pak v kategorii
mladších v celoročním hodnocení okresního kola poháru skončili těsně za první desítkou, přičemž některé časy
požárních útoků už byly velice potěšující. V létě se nám
podařilo obhájit prvenství na soutěži v požárním útoku a
štafetě v Městě Touškově. Na prosincové ledecké střelbě
se pak několika našim zástupcům podařily velmi pěkné výsledky v jednotlivcích ve střelbě z luku i foukačky.
V kategorii starších se naše činnost nesla spíše v duchu
přípravy, ale věříme, že v roce 2016 bychom i v této kategorii mohli dosáhnout nějakých zajímavých individuálních výsledků, pokud se vše podaří dostatečně natrénovat.
Co se týče materiálního vybavení, podařilo se nám získat
novou základnu na požární útok a díky vstřícnosti firmy
STEKOM mohou děti využívat na soutěžích nový stan.
Konkurence v požárním sportu mladých hasičů je na našem okrese velice tvrdá, o čemž svědčí i to, že již několik
let po sobě družstva starších právě z našeho okresu pravidelně vítězí na úrovni Plzeňského kraje a bojují o stupně
vítězů i na republikovém mistrovství. Na druhou stranu
díky tomu mají naši závodníci i na okresních soutěžích
možnost porovnat svoje výsledky s opravdu špičkovými
týmy.
Samozřejmě nemůžeme opomenout podporu, které se
nám dostává nejen z řad ostatních členů samotného sboru
dobrovolných hasičů a velitele výjezdové jednotky, velké
poděkování patří i rodičům našich mladých hasičů, a to
jak za pochopení, podporu a spolupráci při přípravě, dopravě na soutěže i při samotných soutěžích, tak za pomoc
při teoretické i praktické přípravě, kterou někdy dostávají
děti (a tím chtě-nechtě i rodiče) jako domácí úkol.
Po bilancování obvykle následuje předsevzetí – my věříme, že i v roce 2016 se nám podaří zachovat stejně dobře
fungující spolupráci a za vedoucí i instruktory můžeme
slíbit, že i nadále se budeme snažit děti nejen zabavit, ale
také je něco naučit a dovést je tak k menším nebo i větším úspěchům. Ze strany vedoucích, instruktorů i sboru
se budeme snažit dál zlepšovat i materiální podmínky pro
trénink požárního sportu, kde máme proti řadě ostatních
sborů co dohánět.
Za SDH Kaznějov - Karel a Monika Šubrtovi

Informace z města
JAKÝ BYL PODZIM VE FOTBALOVÉM KLUBU BOHEMIA
Již delší dobu u nás v Kaznějově zažíváme boom ve fotbalovém klubu. Jsme tomu samozřejmě velice rádi a snažíme se, aby tento trend nejenže neskončil, ale aby co nejdéle pokračoval. I do sezóny 2015 – 16 jsme přihlásili do
soutěží celkem 7 mužstev, z toho pět mládežnických.
A jak jsme si vedli v první polovině sezóny?

Michal Tichý, nejlepší střelec krajské soutěže a velký
talent kaznějovského fotbalu

Mladší přípravka – hráči do 8 let
Naše nejmladší mužstvo se představilo pod vedením trenérské dvojice Petr Lausecker – Marek Hůla v okresním
přeboru mladších přípravek. A vedli si opravdu skvěle.
Po podzimní části jsou na první příčce, když pouze jednou
prohráli a osmkrát zvítězili při celkovém skóre 95 : 36. V
týmu je velké množství budoucích jistě skvělých plejerů,
mezi kterými vynikají střelci Theo Lausecker, Jakub Hůla
a Daniel Havlík. Ale i ostatní hráči předváděli kvalitní výkony a je na nich vidět fotbalový růst.
Starší přípravka – hráči 8 – 10 let
I družstvo starší přípravky hraje okresní přebor své kategorie. Tento tým pod vedením Miloše Vaňourka si vedl výborně a po podzimu okupuje druhou příčku, když zaznamenal sedm výher, jednu remízu a jednu prohru při skóre
11 : 34. V podzimní části bojoval na hřišti velmi úzký kádr,
neboť mužstvo postihla spousta zranění a nemocí, a kluci
se celý podzim museli obejít i bez pomoci svého kapitána
Filipa Vaňourka, kterého měl dlouhodobé zranění. I přesto mužstvo bojovalo a předvádělo velmi kvalitní výkony.
Z jednotlivců na sebe upozornili ostrostřelec Filip Fait a
Adam Náhlovský. Klukům přejeme hlavně co nejrychlejší
uzdravení.
Mladší žáci – hráči 10 – 12 let
Družstvo mladších žáků nastupuje pod vedením Jiřího
Lopaty a Petra Brauna v okresním přeboru za účasti sedmi
mužstev. Pro menší účast mužstev se soutěž v podzimní
části hrála dvoukolově. Po podzimní části soutěže si družstvo ml. žáků připsalo 22 bodů a umístilo se na druhém
místě tabulky se ztrátou 8 bodů na SK Horní Bříza a s
náskokem 2 bodů před třetím Tatranem Třemošná. Šest
domácích zápasů skončilo pětkrát vítězstvím a jednou

porážkou. Při zápasech na hřišti soupeřů má tým bilanci
vyrovnanou - 3 vítězství a 3 porážky. S výkony hráčů v zápasech i přístupem k tréninku jsou trenéři vcelku spokojeni, i když stále je co zlepšovat, zejména fyzická kondice.
Doufejme,že mladší žáci FK Bohemia Kaznějov přistoupí
k jarní části soutěže alespoň jako k té podzimní.
Starší žáci – hráči 12 – 15 let
Tým starších žáků si loni suverénně vybojoval postup do
vyšší soutěže, a tak na podzim vedl trenér Martin Polívka
mužstvo do bojů v krajské soutěži. A kluci si vedli nad
očekávání. Po polovině soutěže jsou na druhém místě,
pouhý bod za prvním týmem ZD Meclov. Žáci devětkrát
vyhráli, pouze dvakrát odešli poraženi a podzim zakončili s impozantním skóre 61 : 14. Kluci předváděli opravdu
velice kvalitní výkony a byli největším a nejpříjemnějším
překvapením krajských soutěží. Mužstvo předvádělo kolektivní výkony, hráči bojovali jako jeden tým, přesto jeden hráč vynikal. Tím tahounem je nejlepší střelec krajské
soutěže ( 25 branek ) Michal Tichý, hráč který náš klub
reprezentoval v krajských výběrech a hráč, který pokud
nepoleví ve svých výkonech, se jistě brzy objeví i v našem
A mužstvu. Doufáme, že nejenom on, ale i další hráči neusnou na vavřínech a budou na sobě nadále pracovat.
Dorost
Změny v dorosteneckých soutěžích plzeňského kraje přinesly do aktuálního ročníku 2015/16 jednu významnou
novinku. Došlo ke sloučení okresních přeborů dorostu s
krajskými soutěžemi dorostu a vznikla pouze jediná soutěž na úrovni kraje. Dorost tak pod vedením dvojice Karel
Vondráček a Jiří Beránek na podzim nastoupil do krajské
soutěže. Nové pojetí soutěže ve výsledku znamenalo zvýšení kvality a konkurence, a to byla pro dorostence a realizační tým FK Bohemia Kaznějov nová výzva. Bylo nutné
se připravit na týmy Košutky, Kožlan nebo Kralovic, které proti týmu Kaznějova hráli vyšší soutěže a představovali pro nás atraktivní soupeře. Začátek soutěže byl jako
na houpačce, domácí zápasy se nám výsledkově nedařily
a body jsme vozili z venkovních zápasů. Díky tomu jsme
ztráceli v zápasech, ve kterých jsme byli lepším týmem,
ale štěstí nám nepřálo. Na kluky to ale nemělo dopad, stále si věřili a počáteční neúspěchy a zklamání z proher je
naopak posílily. To se projevilo v další fázi soutěže, kdy se
naše hra postupně zlepšovala a pokud jsme ztratili body,
pak to bylo v zápasech, kdy byl soupeř lepším týmem. Po
polovině soutěže se nám podařilo s dorostem vybojovat 18
bodů a v zimní přestávce jsme se usadili na 6. místě z 12
týmů. Na další místa v tabulce ztrácíme 1 bod na 5. místo
a 2 body na 4. místo. Do jarní části soutěže proto vstupujeme s cílem poskočit výš a ve výsledku obsadit alespoň
4. místo v tabulce, se kterým jsme v těsném kontaktu. V
týmu dorostu panuje dobrá nálada, kluci si věří, pomáhají
si a cítí, že mají kvalitu na to, aby se posunuli v tabulce výš.
Předvádějí útočný fotbal, který je atraktivní a divákům se
musí líbit. Přijďte nás proto v jarní části soutěže povzbudit, každý fanoušek je pro nás důležitý a dává klukům motivaci a sílu.
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Informace z města
Jaký byl podzim ve fotbalovém klubu BOHEMIA
B mužstvo
Naše rezerva předvedla podzim skoro z říše snů. Béčko pod vedením Lukáše Kopeckého a Jakuba Mullera předvádělo
opravdu kvalitní výkony, a nebýt posledního podzimního duelu, dostali by na vysvědčení jedničku s hvězdičkou, takhle
to je pouze jednička. Bé tým je po podzimu na 1. místě ve III. třídě, když získal 32 bodů a pouze dvakrát prohrál. V týmu
se podařilo skloubit zkušenost i nadějné mládí, kádr se rozrostl, a tím se zvýšila konkurence, což mělo pozitivní dopad
na výkony jednotlivců i celého týmu. Podzimní sezóna se béčku vydařila především jako týmu, přesto jedno jméno stojí
za připomenutí. Je jím nestárnoucí kanonýr Tomáš Hrabík, který se 17 brankami vévodí střelcům celé soutěže.
A mužstvo
Naše první mužstvo vstupovalo do dalšího ročníku I. B třídy pod vedením Vladimíra Pitlíka a Václava Macháčka s velkými očekáváními a velkými cíli. Těmi měla být snaha o postup do vyšší soutěže. Přes vcelku vyvedený začátek se nám však
podzimní sezóna moc nevyvedla. Hlavně nás hodně mrzí poslední tři kola, ve kterých jsme neuspěli s relativně snadnými
soupeři, a mužstva z čela tabulky nám odskočila. Po 13 kolech jsme na 7. místě a náš odstup na postupové pozice je 9
bodů. Naše výkony byly jako na houpačce, a to jak výkony týmu, tak i výkony jednotlivců. Někdy jsme předváděli super
výkony, podruhé to zas bylo velice špatné. Bohužel těch špatných bylo více. Celkově tak pohled na mužstvo v podzimní
části je spíše negativní. Pozitivem jsou střelecké výkony našich dvou kanonýrů, Jaroslava Uhra a Daniela Vinklera( 13
a 9 branek). Do jarních bojů půjdeme s cílem pokusit se co nejdříve stáhnout bodový náskok soupeřů. V silách našeho
Áčka to jistě je.
Taková byla podzimní sezóna v našem klubu. A jaká bude ta jarní? Uvidíme… A vidět to můžete i vy, přijďte osobně do
našeho areálu podpořit naše plejery, ať ty úplně nejmladší, nebo i ty již starší kmety…
A závěrem …………..
Sportu zdar a kaznějovskému fotbalu zvlášť!
Vladimír Pitlík, Sekretář FK Bohemia Kaznějov

Cestovatel už nechce smoking a
Žihelským se u nás dobře zpívalo
Během listopadu a prosince jsme dveře kaznějovského
kina otevřeli veřejnosti celkem třikrát. Návštěvníky jsme
lákali na dokumentární film, cestovatelské promítání a
vánoční koncert.
Ten nejčerstvější zážitek se váže k neděli 13. prosince. Právě v tento den, kdy jsme na adventním věnci rozsvítili třetí
svíčku, k nám do Kaznějova přijeli muzikanti a zpěváci ze
Žihelského pěveckého smíšeného sboru. Naše počáteční
obavy, ale i samotných účinkujících, ze slabé účasti posluchačů ještě patnáct minut před začátkem koncertu se
naštěstí během dalších minut zcela vytratily. Návštěvníci zaplnili kino téměř do posledního sedadla, což potěšilo
nejen nás, ale především Žihelské. Odměnou nám všem
byl pak téměř hodinový koncert vánočních písní a koled.
Další akcí, tentokrát z úplně jiného ´soudku´, bylo cestovatelské povídání Honzy Brotánka koncem listopadu.
Cestovatel, dobrodruh a běžec si pro nás připravil poutavé vyprávění z cest po nejkrásnějším pohoří na světě
– Andách. Honza, který žije ve Třemošné a v Kaznějově
navštěvoval základní školu, byl úspěšným manažerem v
nadnárodní společnosti. Jednoho dne si koupil letenku do
Jižní Ameriky a vyrazil na výlet. Cesta se protáhla na dva
roky a do kanceláře ve smokingu se už nikdy nevrátil. Do
Kaznějova si přivezl nejen úžasné snímky z Jižní Ameriky,
ale také ´obchůdek´ s originálním zbožím. Honzovi se u
nás líbilo, o čemž svědčí jeho reakce
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Honza Brotánek (vpravo) se svým obchůdkem originálních výrobků z
Jižní Ameriky. Foto: Ing. Zdeněk Bartoníček

na facebookové stránce: výborná návštěvnost a fajn lidi.
V krátkosti se zmíníme o listopadovém promítání dokumentárního filmu HOME. Vznikal během patnácti let a
zachycuje nejen krásy naší planety, ale zároveň i ta nejponičenější místa, která máme na svědomí my – lidé.
Na závěr děkujeme Městu Kaznějov za bezplatné zapůjčení kina během těchto akcí a za finanční příspěvek na vánoční koncert.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Informace z města
Svíčky jako symbol
naděje věčného života

zachyceno naše město v jeho současné podobě. Zájem veřejnosti nás velice mile potěšil a opět se nám potvrdilo,
že dobrá fotografie ´na papíře´ má stále své obdivovatele.
Po letech si tak každý bude moci porovnat aktuální stav
města s jeho minulostí.
Nejen kaznějovští, ale i hosté odjinud kladně hodnotili
úroveň vystavených snímků, stejně jako velmi kulturní
prostředí klubovny, kde byla výstava instalována.
Zájemci o fotografování mohou mezi nás do klubovny nezávazně přijít každý první a třetí čtvrtek v měsíci a také
naši činnost sledovat na vývěsce u obecního domu.
Za Fotoklub Kaznějov Jaroslav Pech

Divadelní sezóna 2015/16 ve Štaci je v
plném proudu
Stejně jako si lidé v celé zemi připomínají 2. listopadu
Svátek zesnulých neboli Dušičky, tak i v Kaznějově jsme
zavzpomínali na všechny věrné zemřelé.
Setkání u kapličky se uskutečnilo v pátek 30. října v podvečer. Po modlitbě za zemřelé otec Martin Sedloň požehnal dětem světlo v lampionech a vysvětlil nám smysl tohoto svátku. Za zvuku zvonku na kapličce jsme se vydali
s lampiony na hřbitov, kde jsme zavzpomínali na své příbuzné a známé a zapálili svíčky na hrobech jako symbol
naděje věčného života a poděkování. Nezapomněli jsme
ani na hroby, na kterých již nikdo svíčky nezapaluje.
Valentýna Bílá

Členové Fotoklubu zachytili dnešní
Kaznějov

V pořadí již druhou letošní výstavu svých fotografií mají za
sebou členové kaznějovského Fotoklubu. Expozice nazvaná Kaznějov 2015 byla veřejnosti přístupná od 26. listopadu až do 8. prosince v 1. patře Městského úřadu Kaznějov.
Jak název výstavy napovídá, na téměř 70 fotografiích bylo

Divadelní sezóna nám začíná v září stejně jako dětem školní rok. Hned v září jsme měli naplánovaná dvě představení - v pořadí již šestou kaznějovskou reprízu naší aktuální
hry Past na myši od Agathy Christie a krátké představení
Obrazy ze života Metternichů v rámci městského slavnostního dne v Plasích. Představení z doby Metternichů jsme
odehráli dvakrát, přesto příprava na něj byla náročná stejně jako u každé jiné hry. Historické kostýmy jsme si částečně půjčili a částečně nám posloužil náš vlastní fundus.
Samotný kníže Metternich dostal na zakázku ušitý oděv
podle dobových obrazů.
V říjnu jsme s hrou Past na myši vyjeli do Radobyčic u Plzně, v listopadu ji sehráli dokonce dvakrát. Poprvé v Mýtě
u Rokycan v rámci nesoutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů Mýtský divadelní podzim, podruhé u
našich sousedů v Oboře.
Také letos jsme v rámci slavnostního rozsvěcení vánočního stromku odehráli před zcela zaplněným hledištěm Živý
Betlém.
Prosincové pozvání do našeho klubu Šutr přijal divadelní
spolek Osada z Horní Břízy s bláznivou komedií A je to
v pytli. Kolegy z Horní Břízy přivítáme v Kaznějově ještě
v lednu. Na prknech, která znamenají svět, se tentokrát
představí mladý soubor Mladá sada s komponovaným
představením dvou her Máj a Romeo a Julie. Další možná
představení zatím vyjednáváme.
Počet repríz hry Past na myši se bude nadále zvyšovat i v
roce 2016. Dobré jméno města Kaznějov budeme počátkem nového roku šířit například v České Bříze a v březnu se s touto hrou ukážeme na krajské soutěžní divadelní
přehlídce vyspělých amatérských souborů v Horažďovicích, kde si na našem výkonu ´smlsne´ kromě diváků také
odborná porota.
S nástupem nového roku nás všechny čeká zkoušení nové
hry. Prozradíme, že to bude komedie a na premiéru se
můžete těšit na podzim roku 2016.
Děkujeme všem divákům, sponzorům a městu Kaznějov
za dlouhodobou přízeň a těšíme se na vás v našem divadelním klubu Šutr.
Za divadelní soubor Štace Štěpán Svoboda
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Informace z města
Uskutečněné akce SVČ RADOVÁNEK
Halloweenská párty 29. 10. 2016

Děti se převlékly do strašidelných kostýmů a přišly se do
RADOVÁNKU pobavit, zatančit si a zasoutěžit. Součástí
akce bylo už tradičně rozbíjení piňáty plné dobrot a vyhodnocení nejlepší strašidelné masky. Na památku si také
všichni příchozí mohli vyrobit malého dýňáka z papíru.
Lampionový průvod 17. 11.

jsme již tradičně měli připravené dílničky s vánočními de
koracemi a nejen pro dospělé pak stánky s občerstvením a
malými dárečky pod stromeček.

Plánované akce SVČ RADOVÁNEK
Dětský karneval 24. 1. 2016
• tradiční maškarní rej pro malé i velké v tělocvičně SVČ
• nebudou chybět tanečky, soutěže a samozřejmě vyhlášení nejlepší masky
Pololetní prázdniny 1. – 5. 2. 2016
• pobytová akce v SVČ RADOVÁNEK
• možno přihlásit se na jednotlivé dny či na celý týden
• každý den jiný program: sport, výtvarná činnost, výlety
Masopust 13. 2. 2016
• již tradiční průvod masek Kaznějovem
• zakončení na náměstí, hudba, tanec a občerstvení

Lampionový průvod se již tradičně konal na svátek Dne
boje za svobodu a demokracii. Účastníci se svými lampiony prošli Kaznějovem od místní ZŠ až na náměstí, kde bylo
pro všechny připravené občerstvení, tombola a pro naše
nejmenší také zábava, soutěže a nějaké ty tanečky. Akce se
zúčastnilo více než 300 Kaznějováků, což byl vzhledem k
deštivému počasí více než úspěch.
Vánoční jarmark 12. 12.
Druhý ročník Vánočního jarmarku se konal na náměstí a
v parku u hasičské zbrojnice. Stejně jako na lampionovém
průvodu nám počasí nepřálo, naštěstí se po obědě déšť
umoudřil a účast našich občanů tak byla hojná. Pro děti
byla v parku připravena stezka plná úkolů na téma pohádky Ledové království, za úspěšné splnění si všichni zúčastnění odnesli malou sladkou odměnu. Na náměstí
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Program plánovaných akcí bude upřesněn na plakátech a
také na našich webových stránkách www.radovanek.cz

Ze základní školy
Den otevřených dveří

Kroužek terénního výzkumu

V úterý 1.12.2015 se již podruhé v novodobé historii naší
školy uskutečnil Den otevřených dveří, během kterého si
široká veřejnost prohlédla budovu školy, nově vybavené
učebny. Někteří si v době od 15.00 do 17.00 hodin mohli
v keramické dílně, v kuchyňce nebo v učebně výtvarné výchovy vyrobit výrobek, nebo se mohli podívat v učebně
chemie a fyziky a také ve třídě 5.B na zajímavé pokusy.
V tento den byla také ve vestibulu školy oficiálně zahájena
akce „Kuře“ - Pomozte dětem.

V letošním školním roce se žáci naší školy mohli přihlásit
do několika zájmových kroužků. Jedním z nich je i kroužek terénního výzkumu. Na podzim se uskutečnily celkem tři schůzky, ze kterých nejzajímavější byla odborná
exkurze 16.10.2015 do kaznějovského kaolinového lomu.
Ještě jednou chceme poděkovat panu inženýru Janu Sutnarovi, který se nám věnoval v pátečních odpoledních hodinách, za vstřícnost při zajišťování exkurze.
Mgr. Naděžda Pluhařová

Mgr. Naděžda Pluhařová

Dravci

Charitativní akce

Dne 13. 10. 2015 se v rámci enviromentální výchovy usku
tečnila na naší škole přednáška o dravcích společnosti
Zayferus, které se zúčastnily všechny ročníky, dokonce i
děti z mateřských škol.

Během adventu se na naší škole koná každým rokem
řada charitativních akcí. A tak se i letos ukutečnila před
vánoční výstavka Děti pomáhají dětem, jejíž výtěžek je již
tradičně zasílán na konto „Kuře“ – Pomozte dětem. Akce
proběhla během rozsvícení vánočního stromečku před
městským úřadem a v následujících dnech ve vestibulu
ZŠ Kaznějov. Dalšími tradičními akcemi jsou - vánoční
„Krabice od bot“, což je je sbírková akce na pomoc dětem
bez domova, srdíčkové dny „Život dětem“ a sbírka na rehabilitaci s koňmi – hiporehabilitaci. Všem, kteří přispěli
na dobrou věc děkujeme.

Mgr. Naděžda Pluhařová
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Ze základní školy
Odborná exkurze žáků 5. tříd do třídírny
odpadů v Černošíně

Ve středu 23.9.2015 se žáci 5.A pod vedením Mgr. Mileny
Maškové a žáci 5.B pod vedením Mgr. Vladimíra Mudry v rámci udržitelnosti Grantového projektu „Učení je
skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov“ v oblasti
EVVO zúčastnili odborné exkurze do třídírny odpadů v
Černošíně.
Žáci se na ní dozvěděli, proč je nutné třídit odpad, co
všechno lze z vytříděného odpadu vyrábět, navštívili halu
s dotřiďovací linkou a prohlédli si areál skládky netříděného odpadu.
Na závěr se vyfotili před sochou Šrotonátora sestaveného
výhradně z kovového odpadu a odjížděli s chvályhodným
předsevzetím, že budou třídit odpad, protože to má smysl.

I letos byla účast SŠ hojná, své obory přijelo představit 12
zástupců.
Ze škol plzeňských: VOŠ a SPŠ elektrotechnická, SPŠ
strojnická a SOŠ prof. Švejcara, SPŠ dopravní, SPŠ stavební, SŠ informatiky a finančních služeb, Hotelová škola, ISŠ živnostenská, SOU stavební. Z našeho blízkého
okolí se účastnili zástupci G a SOŠ Plasy a SŠ Kralovice.
Ze vzdálenějších škol přijeli zástupci G a SOŠ a SOU Podbořany a CSOŠ Spálené Poříčí. Všichni zástupci představili své školy i zajímavosti oborů, které studentům nabízí.

Mgr. Milena Mašková

Schůzka s představiteli středních škol
Hojná byla též účast ze strany žáků a jejich rodičů. Ti se
mohli individuálně informovat o všem, co je na studiu
jednotlivých škol zajímá.
Myslím, že se akce podařila ke spokojenosti všech zúčastněných. Teď už zbývá jen popřát budoucím studentům
štěstí v přijímacím řízení a spokojenost při jejich výběru.

Dne 3. 11. 2015 proběhla na ZŠ Kaznějov již tradiční
schůzka vycházejících žáků s představiteli středních škol.

Mgr.Václava Vitoušová, výchovný poradce

Více na: http://zskaznejov.webnode.cz/
Připravila Mgr. Petra Kratochvílová
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v říjnu, listopadu a prosinci letošního roku významného životního jubilea:
Říjen
Ilona Motysová
Marie Kůsová
Jan Chvátal
Barbora Vitáková
Věra Šperlová
Jiří Múller
Josef Smékal
Helena Múllerová
Eliška Vašíčková

94 let
94 let
90 let
88 let
87 let
87 let
86 let
83 let
80 let

Listopad
Jiřina Krampolová
Václav Čech
Hana Nováková
František Dobrý
Antonie Kučerová

88 let
84 let
82 let
81 let
81 let

Prosinec
Bohuslav Mašek
Jaroslava Benešová
Emilie Třísková
Václav Valeš
Ludmila Soukupová
Anna Čechová
Stanislav Sebránek
Eva Kleinová
Helena Kouřilová
Jiří Macháček
Marie Matyšková

87 let
83 let
83 let
83 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Do Kaznějova to Elišku Duškovou vždy táhlo
Další kaznějovskou rodačkou, která v letošním roce
oslavila devadesáté narozeniny, je paní
Eliška Dušková.
Od svého narození 25. srpna 1925 žila s rodiči, o tři
roky starším bratrem Jaroslavem a prarodiči na Staré
návsi. „Později si rodiče postavili dům v dnešní Plaské ulici. Pamatuji si, jak kolem nás nebyla žádná jiná
stavba, jen naše. Pak začal s budováním domku můj
strýc a přibývali další,“ vzpomíná. Přestože se po svatbě z Kaznějova odstěhovala, do rodného města se ráda
a často vracela. „Manžel Jindřich by povoláním voják,
sloužil na hranicích, a tak jsme se několikrát stěhovali. Ale do Kaznějova mě to vždycky táhlo,“ přiznala jubilantka, která dodnes žije v domě svých rodičů.

Eliška Dušková oslavila devadesáté narozeniny

Paní Eliška se za muže v uniformě vdala ve 22 letech a ze šťastného manželství je dcera Eliška a syn Jindřich.
Kromě nich jí dělají radost ještě tři vnuci a čtyři pravnoučata. Celý život se živila jako švadlena a šití, pletení
a vyšívání se stalo i jejím velkým koníčkem. „Hrozně mě to bavilo. Šila jsem často a dlouho do noci a možná i
proto dnes hodně špatně vidím. Na televizi už nevidím, místo toho poslouchám rádio,“ dodala devadesátnice.
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Plánované akce
 Čtvrtek 31. 12.
Silvestrovský ohňostroj

 Neděle 24.1.
Dětský karneval

 Sobota 13. 2.
Masopust

Město Kaznějov
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
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