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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme v polovině roku a čeká nás ještě hodně práce,
abychom splnili to, co jsme si na letošní rok stanovili.
Pokusím se proto zrekapitulovat, v jaké fázi jednotlivé úkoly jsou:
- momentálně probíhají dokončovací práce na výměně plotu před budovou městského úřadu; firma, která je provádí, by měla v dalším období opravit ještě
schodiště spojující ulice Ke Koupališti a Dlouhá
- bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „kanalizace v ulici U Studánek“, stavbu by měla
provést firma BP STAVBY CZ s.r.o.
- kaplička, jediná kulturní památka v majetku města,
je opravena a v nejbližších dnech začne navážení opraveného mobiliáře, jeho usazení a závěrečné přelakování; současně bude dokončena studie řešící celé okolí kapličky
- u našich největších akcí, které jsme si vytyčili, dochází k určitému zpoždění, přestože se na nich pilně pracuje; na
přestavbu kina bylo vydáno stavební povolení, nyní probíhá zpracování prováděcí dokumentace a následovat bude
výběrové řízení a realizace; u přestavby kulturního domu čekáme na vydání stavebního povolení a budeme pokračovat zadáním vlastní prováděcí dokumentace; časové zpoždění těchto akcí bylo mimo jiné způsobeno požadavky na
vypracování hlukové studie (hygiena) a na vyjádření Správy železniční dopravní cesty;
- pro opravu retenční nádrže (tzv. koupaliště) bylo podáno ohlášení stavebních úprav.
Vlastní realizace výše uvedených akcí bude přecházet i do roku 2018, s čímž je ale počítáno.
Potěšitelnou informací je, že bylo vydáno stavební povolení na prodejnu potravin s řeznictvím, kterou bude
provozovat firma NORMA k.s. Věřím, že se tam sejdeme v příštím roce již na velikonoční nákup. A kdyby se někdo již
nyní chtěl podívat, jak je takový obchod vybavený a zásobovaný, nechť si zajede do Nepomuka nebo do Rožmitálu pod
Třemšínem, kde NORMA otevírala podobné nákupní centrum. Já jsem byl mile překvapen.
Ale dost již práce. Začínají prázdniny a čas dovolených. Připomnělo mi to malé slavnostní setkání, které připravila základní škola, pro své žáky úspěšně reprezentující naše město ať už na poli sportovním nebo vědomostním.
Rád jsem využil pozvání na tuto akci, abych jim poděkoval a popřál hodně dalších podobných úspěchů. Dalším krokem do léta je pak i pro mě již tradiční předávání závěrečných vysvědčení žákům devátých tříd.
Závěrem svého letošního letního „slova starosty“ musím vyslovit několik poděkování. Patří oběma ředitelkám
našich mateřských škol Aleně Špačkové a Bc. Aleně Kočové a vedoucímu technického odboru Měú Kaznějov. Všichni
tři se rozhodli ukončit svoji pracovní kariéru a odejít do důchodu. Děkuji jim za dlouholetou práci a přeji hodně zdraví
a pohody v nové životní etapě.
Na místo ředitelky MŠ sídliště, která bude následně sloučena s MŠ u továrny, byl vypsán konkurs, a na jeho
základě byla do funkce ředitelky jmenována Bc. Blanka Meinlschmidtová. Tímto jí přeji hodně sil a úspěchů v této
krásné práci. Na místo vedoucího technickéh odběru Měú Kaznějov byla jmenována p. Renata Dobrá.
Další velké poděkování patří našim dobrovolným hasičům. Již jsme si zvykli, že je v Kaznějově vidíme vždy
tam, kde se něco děje, kde je potřeba pomoci. Ale oni stejně znovu překvapili. Na letošních Hasičských slavnostech v Litoměřicích, kterých se zúčastnili a se svojí technikou zastupovali a reprezentovali město Kaznějov, se někteří z nich a to
jmenovitě Zděnek Kopecký, Lukáš Kopecký, Lukáš Svášek, Pavel Sušánka, Martin Gallik, Jiří Šístek, Monika Šubrtová
a Nikola Reinwartová zapsali a rozšířili registr dárců kostní dřeně. Velice jim děkuji za tento humánní a příkladný
krok. Děkuji.
Vám všem přeji příjemné prázdniny a krásné prožití času dovolených.

Ing. Petr Sýkora, starosta města
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

rada schválila na základě žádosti občanů vybavení prostoru „u koliby“ dětskými hracími prvky; vhodnost vybavení
dětského koutku konkrétními prvky pro malé děti byla konzultována přímo na místě s dodavatelskou firmou;

•

firmě MENE INDUSTRY, s.r.o.bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro opravu ulic Na Důl a Smrková, termín k projednání dokumentace pro územní rozhodnutí je 15.10.2017, termín k projednání dokumentace pro
stavební povolení je 15.1.2018;

•

bylo rozhodnuto o úpravě prostranství kolem kapličky; firma MENE INDUSTRY byla pověřena zaměřením prostoru a vypracováním studie jeho úpravy; úpravou by měla být vytvořena klidová zóna, pokud bude prostor umožňovat, bude vybavena lavičkami;
v současné době dokončila restaurátorka MgA. Štěrbová práce na mobiliáři kapličky;

•

Severní Plzeňsko z.s.p.o. vydalo turistické mapy zachycující území členských obcí a předalo je jednotlivým obcím k
umístění dle jejich uvážení; v Kaznějově byly umístěny u autobusové zastávky směr Plasy a u kina;

•

bylo zadáno vyhotovení projektu na zateplení bytového domu č.p. 312; zateplení zahrnuje izolaci půd, stropů, sklepa a obálky domu a bude na něj požádáno o dotaci IROP;

•

kolem cesty k budově Měú (pod DPS) byl opraven drátěný plot a bude kolem něj vysázen živý plot;

•

městská knihovna využila dotační projekt Česká knihovna k doplnění knihovního fondu o 16 knih v celkové hodnotě 3 099,- Kč; tento dotační projekt je určen na obohacení veřejných knihoven o nekomerční tituly uměleckých děl
české literatury;
ze stávajícího fondu knihovny, který je průběžně doplňován, bylo vyřazeno 460 svazků zastaralých nebo opotřebených knih, knihovna je zdarma nabízí čtenářům (I. patro v budově Měú).

•

byl znepřístupněn skokanský můstek na koupališti; nemá potřebnou certifikaci a nelze ho provozovat jako na
standardním koupališti; „kaznějovské koupaliště“ je pouze retenční nádrž a město nemůže převzít odpovědnost za
provozování podobného zařízení;

•

rada jednala se zástupci firmy OMGD s.r.o. o koncepci využití areálu bývalé chemičky;
podle jejich vyjádření probíhají jednání se zájemcem o koupi zhruba 10 ha v areálu se záměrem vybudovat zde 3
skleníky pro pěstování zeleniny a kogenerační jednotku, která by zajišťovala spalováním plynu výrobu elektřiny
potřebné pro provoz těchto skleníků;

•

proběhlo výběrové řízení na stavbu kanalizace v ulici U Studánek; nejlepší nabídku podala firma BP STAVBY CZ
s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo; stavba bude zahájena v červenci, termín dokončení je srpen 2017;

•

k 30.6.2017 se vzdala z důvodu odchodu do důchodu pracovního místa ředitelka Mateřské školy Kaznějov sídliště
Alena Špačková, k 30.9.2017 ředitelka Mateřské školy Kaznějov u továrny Bc. Alena Kočová
oběma ředitelkám patří poděkování za obětavou pedagogickou a organizační práci v oblasti předškolního vzdělávání;
na základě výše uvedených rezignací bylo rozhodnuto o sloučení obou příspěvkových organizací k datu 1.10.2017
s tím, že po provedeném sloučení bude fungovat jedna škola pod názvem Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres
Plzeň-sever, příspěvková organizace;
na obsazení místa ředitelky MŠ Kaznějov sídliště byl vypsán konkurs, na jeho základě rada jmenovala do funkce s
platností od 1.7.2017 Bc. Blanku Meinlschmidtovou;

•

Zděnek Uhlíř se vzdal k 30.6.2017 z důvodu odchodu do důchodu pracovního místa vedoucí technického odboru;
bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení této pozice a rada na jeho základě jmenovala do funkce
Renatu Dobrou;
Městský úřad Kaznějov děkuje touto cestou panu Zděnku Uhlířovi za obětavou dlouholetou práci
pro město;
Ing. Eliška Bartásková
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Letem světem!

D

ětský den v Kaznějově byl tento rok v duchu cestovního ruchu … s názvem: Letem světem! Proběhl dne 17. června
na místním koupališti. Akci pro děti uspořádal již osmým rokem Pohyb Kaznějov společně s SDH. Stejně jako v

uplynulých letech nám vyšlo počasí a strávili jsme příjemné odpoledne se 147 dětmi a s jejich rodiči a prarodiči. Panovala
příjemná atmosféra, nebylo extrémní teplo a foukal osvěžující vítr.
Procházku ke koupališti měli návštěvníci zpestřenou drobnými
úkoly a zajímavostmi z našeho města. Tak jako existuje sedm divů
světa, bylo zde připraveno sedm divů Kaznějova s otázkami k zamyšlení. U koupaliště na děti čekaly dvě příjemné letušky, uvítaly
je na palubě a předaly jim cestovní pas s drobnými dárky. Pak
je vyslaly na cestu kolem světa kaznějovským lesem. Děti mohly navštívit několik stanovišť představujících různé kraje. Vyšly z
Čech přes Španělsko, Egypt, Madagaskar, Brazílii, Mexiko, USA,
Austrálii, Čínu a Rusko až došly zpátky ke koupališti. Cesta kolem
světa jim trvala přibližně hodinu chůze i s plněním úkolů, které
byly vždy spojené s danou destinací. Například v Čechách děti nosily pěnu piva do půllitrů, ve Španělsku zaháněly býčky v aréně, v
Egyptě si zahrály minigolf s Kleopatrou a v Brazílii hrály fotbal na
světové úrovni. Za to si vysloužily drobné dárky a ty sladké hned
snědly. Největší odměna je čekala v cíli, kde si každý vybral to nejhezčí v Aladinově pokladnici.
Kdo měl chuť, svezl se pirátskou loďkou po vodní hladině, vytvaroval si zvířátko z balónku, vytvořil si indiánskou čelenku a nechal
si namalovat na obličej tajemné indiánské pruhy. Mohl si také
navléknout seznamovací korálky, aby se ve světě neztratil. Zejména pro malá děvčata byla připravena krásná tanečnice, která je po
krátkém vystoupení učila různé světové tance.
Doufáme, že rodiče se svými dětmi byli i letos spokojeni. I my jsme
vždy rádi, když vidíme radost v jejich očích. Za to bychom chtěli
poděkovat všem účinkujícím, kteří vždy s nadšením prožívají své
role. Samozřejmě bychom také chtěli poděkovat všem sponzorům: MěÚ Kaznějov, BEST a.s., PAŠEK s.r.o., Květinářství
a zahradnické práce – Andrea Houbová, LB Minerals, Pekařství Malinová s.r.o., Cemos - Matějček, Pizzerie La Roccia,
Jednota Plasy, AUTO – Liška Plzeň-Slovany, Bonaparte, Textil u Kliků – Brožíková, Restaurace Modrý hrozen.
Jindřiška Adámková
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Teta Blanka má zlaté české ručičky

D

louhé čtyři roky pracovala Blanka Böhmová na obřím klubíčku z vlny. Háčkovala všude, dokonce i na dovolené, nad
megaklubkem strávila neuvěřitelných 2 318,5 hodiny. Obrovská
píle se však vyplatila. Obrklubko bylo 10. června na mezinárodním festivalu Pelhřimov – město rekordů přeměřeno a zváženo a
oceněno titulem Největší klubíčko z háčkovaného řetízku. Spolu s
jeho autorkou bude zapsáno v České knize rekordů.
Megaklubko váží 73,5 kg, na výšku měří 75 cm a jeho obvod činí
245 cm. Délka řetízku v nenapnutém stavu, ze kterého je klubko
smotáno, je 40 552 m.
„Moje maminka ráda pletla ponožky, kterými zásobovala celou
rodinu. Párala staré svetry, které nikdo nenosil, a tak po ní zůstalo na půdě hodně vlny. Bylo mi líto jí vyhodit, přemýšlela jsem, co
s ní. Původně jsem chtěla udělat největší bambuli, ale nevěděla
jsem, na co bych jí zavěsila, abych jí ostříhala do kulatého tvaru.
Rozhodla jsem se uháčkovat co nejdelší řetízek,“ popisuje Blanka
Böhmová, kterou Kaznějováci znají jako tetu Blanku ze školky na
sídlišti, jak vznikl nápad s obrklubkem.

Teta Blanka háčkovala každý den. Vlna ubývala, až nakonec rozpárala všechny svetříky po dcerách, své čepice, padl dokonce
i manželovo svetr. „Pak jsem doma našla látačky a dělala další
řetízek, došlo i na nitě. Z osmi nití jsem háčkovala dál. Ale i ty
jednoho dne došly. Napsala jsem tedy výzvu do obchodu a pár
hodných lidiček mi vlnu věnovalo a já mohla pokračovat,“ vypráví
svůj příběh kaznějovská rekordmanka. Udělala si 107 menších klubíček a z nich postupně namotala jedno veliké. „Měla
jsem strach, abych vůbec prošla dveřmi,“ přiznala s úsměvem. Obrklubko poslala do Pelhřimova a s napětím čekala, zda
se dílo povedlo.
Megaklubko z Kaznějova bylo zapsáno do České databanky rekordů a je vystaveno v pelhřimovském Muzeu rekordů
a kuriozit v expozici Zlaté české ručičky. Až vás prázdninové cesty zavedou do Pelhřimova, určitě se do muzea zajděte
podívat. Překvapí vás, že ´klubíčko´ není jediným exponátem paní Blanky. V roce 2013 zde byla umístěna její pletená
pokrývka hlavy miniaturních rozměrů (čepice má délku 6,8 mm a průměr spodní části dosahuje 5 mm) a o tři roky dříve
pár miniaturních ponožek (mají délku chodidla 7 mm a od horní části paty k vrchnímu okraji ponožky měří 6 mm).
Na vavřínech Blanka Böhmová rozhodně neusnula. „Vyrábím už další věc z vlny, ale neprozradím, co to je. Moc bych
tímto požádala hodné lidičky, kteří mají doma přebytečnou vlnu, zda by mi jí věnovali,“ vyslovila přání vítězka a nakonec
dodala, že děkuje všem, kteří jí vlnu na upletení megaklubka přinesli, stejně tak i manželovi za trpělivost a manželům
Mandousovým, kteří odvezli klubko do Pelhřimova.
Valentýna Bílá , foto Agentura Dobrý den

Rockoví fanoušci zapařili na koupališti

U

ž od ledna jsme si pohrávali s myšlenkou uspořádat na koupališti rockovou zábavu. Je nás sice ve Spolku pro Kaznějov tak málo, že ke spočítání vám postačí jedna ruka, nicméně si myslíme, že když se chce, všechno jde. A tak jsme
se do příprav, pro nás organizačně náročnější akce, pustili.
Přes počáteční potíže s nedostačujícím přívodem elektřiny a absencí pódia zbývalo jediné – objednat počasí. I to se podařilo. A tak se rocková myšlenka stala v sobotu 10. června skutečností. Úderem deváté hodiny večerní odstartoval bubeník z rakovnického bandu Rock Slaves první hitovku. Před prázdných tanečním parketem dlouho ale zpěvačka Andy
nezpívala. Hity od kapel jako Bon Jovi, Metallica, AC/DC, Deep Purple, ale i českých Kabátů či Katapultu rozproudily
rockové fanoušky natolik, že odhodili stud a nečekali, až na jejich taneční kreace nebude vidět.
Přestože v ten den bylo v okolí Kaznějova několik tanečních zábav, na Rock Slaves dorazilo 120 platících návštěvníků. Je
to velice slušné číslo, které potěšilo nejen nás, organizátory, ale i samotnou kapelu.
Na závěr chceme poděkovat Městu Kaznějov za finanční příspěvek na koncert, dále členům Vodní turistiky Kaznějov a
Jardu Hepovi za postavení provizorního pódia, které splnilo svůj účel na výbornou, a manželům Pouskovým za pomoc
u vstupu.
Valentýna Bílá
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Klapzubova jedenáctka jede na vítězné vlně

K

lapzubova jedenáctka (naše nová hra), která měla premiéru a jednu reprí
zu 17. a 18. března, pokračovala ve vítězném tažení také v měsíci květnu.
Třetí a čtvrtá repríza byla uvedena v Šutru 12. a 13.5. opět před vyprodaným a
bouřlivě aplaudujícím hledištěm.
Popáté jsme s touto hrou vystoupili v Dobříči, kde se nám dostalo vřelého přijetí, téměř jako na domácí scéně.
Další představení Klapzubovy jedenáctky budou uvedena opět v Šutru na podzim ve dnech 15. a 16. září 2017. Kromě toho budeme s touto hrou pohostinsky
vystupovat také na dalších místech našeho kraje a zúčastníme se rovněž přehlídky ochotnických souborů „Manětínský divadelní podzim“, která se uskuteční v Manětíně 24. - 26. listopadu letošního roku.
Kromě našeho souboru v našem divadelním klubu uvedl svoji hru „Dlouhý,
Široký a Krátkozraký“ DS TRUS Trnová, na který se přišli podívat diváci mající
rádi hry dvojice Svěrák-Smoljak, a své příznivce TRUS jistě pobavil.
Ještě jednou bych se chtěl vrátit k 13. národní přehlídce Divadla jednoho herce, která se v Šutru uskutečnila 8. a 9. dubna.
Úroveň této přehlídky byla opravdu vysoká, což potvrdila odborná porota, která pracovala ve složení: p. prof. František Laurin (režisér a pedagog DAMU),
p. Rudolf Felcman (režisér Severočeského divadla) a pí Marie Caltová (dramaturgyně Divadla J. K. Tyla Plzeň). Vítězem soutěže se stal Josef Horáček, člen Divadelního souboru Vrchlický z Jaroměře
s vynikajícím představením „Boxer“. Porotou byl doporučen na letošní Jiráskův Hronov.
Náš soubor zastupovala Olga Muñoz a odnesla si cenu za herecký výkon.
Jako hosté přehlídky vystoupili členové Divadelního studia D3 Karlovy Vary s večerním představením „Smíření“ a v
neděli dopoledne s „Čučudějskými pohádkami“ (tři klasické pohádky v neklasickém provedení). Zvláště dopolední pohádky měly ohromný ohlas a nabitý sál dětmi a jejich doprovodem se bavil bez rozdílu věku.
Chtěl bych také ocenit pochopení, kterého se dostalo této přehlídce představiteli našeho města. Slavnostní zahájení
provedl pan starosta Ing. Petr Sýkora a slavnostní vyhodnocení a zakončení paní Mgr. Eva Šimlová, místostarostka
Kaznějova. Také jejich zásluhou se stal divadelní klub Šutr příjemným místem pro všechny soutěžící z různých koutů
naší vlasti. Nebylo žádnou frází, když při svém loučení prohlašovali, že už se těší na další setkání u nás v Kaznějově
Antonín Adámek, DS Štace. Foto Zdeněk Hanza, Divadlo jednoho herce

Nevěrnou Nikol ztvárnila Bára Škribová

N

ikola si před pěti lety užila aférku se Štěpánem. A to i přesto, že
chodila s Tomášem. Obhajuje se tím, že škobrtnutí bylo na začátku
nového vztahu s Tomášem, kdy ještě netušila, že půjde o něco vážnějšího. Teď, když ji Tomáš požádal o ruku, se rozhodla vše říct. Údajně
proto, aby do manželství vstoupila s čistým štítem. Co myslíte, odpustí
jí Tomáš nevěru?
Aférka se veřejně propírala v televizi. Hlavní hrdinkou tohoto smyšleného příběhu ale nebyla Nikola, nýbrž Bára Škribová z Kaznějova. Devětadvacetiletá modrooká přírodní zrzka kývla na nabídku zahrát si před
televizními kamerami a jak sama řekla, taková příležitost se neodmítá.
„Ještěže jsem dostala jméno Nikola. Kdybych hrála jakousi Báru, těžko
bych lidem ve svém okolí vysvětlila, že se nejednalo o můj úlet, ale pouze
o sehraný příběh,“ s úsměvem vzpomíná na reakci okolí po odvysílání
talk show Aféry na televizi Barrandov.
Pořad ve stylu americké show, kde se ´pere špinavé prádlo´a není nouze o vulgární výrazy, moderovala Kateřina Kristelová, známá například jako vítězka soutěže o nejkrásnější nohy. Bára po jejím boku ztrávila čtyři natáčecí hodiny.
„Užila jsem si to. Ať už v maskérně, tak při samotném natáčení. V zákulisí byla sranda. Dostala jsem scénář, který jsem
se během dvou dní naučila, ale nakonec jsem slovo od slova nemusela odříkávat. Stačilo držet se předepsaného scénáře,“
upřesnila kaznějovská herečka, která trémou rozhodně netrpí. Není divu, natáčení Afér nebylo její první zkušeností ve
filmových ateliérech. Objevila se v několika reklamách, vyhrála pár pěveckých soutěží, například Dětskou portu, působila v začátcích kaznějovské kapely Meclony band, vystupovala s legendárním Brutusem a na kontě má i několik vlastních
písní. V neposlední řadě jsme ji mohli spatřit s mikrofonem v ruce v regionální televizi Plzeňská 1. Nyní se stává novou
tváří jednoho z pořadů v západočeském televizním a internetovém vysílání Plzeň TV.
A jak dopadla nevěrná Nikol? Bude svatba s podvedeným Tomášem? Odpovědi se dozvíte po zadání Aféry, 19. ledna na
Youtube.
Text Valentýna Bílá
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Rekord na pochodu nepadl, přesto byla účast velice slušná
„Kdyby blbost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako
holubička.“ Kdo by neznal slavný výrok doktora Štrosmajera z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města. Já
bych tohle přirovnání ráda věnovala osobě, která nelenila
a otočila cedulky znázorňující směr jízdy na trase pochodu
pořádaného Kynologickým klubem Kaznějov. Naštěstí na
tuto trať dlouhou 19 km vyrazili místní kolaři a turisti, kteří
zdejší lokalitu dobře znají, a tak do cíle na cvičiště dorazili
nakonec všichni, i když s několika kilometry v nohách navíc.
Trasu zpestřenou řáděním vtipálka si vybralo 33 sportovních nadšenců. Druhou trasu čítající 9 km pokořilo 139 lidí,
což v součtu ukázalo číslo 172. Nezdolali jsme sice rekord
v počtu účastníků z roku 2015, kdy se na startovní listinu
zapsalo 235 lidí, ale i tak je to vzhledem k počasí skvělé
číslo. Celý duben byl totiž značně deštivý a studený a předpovědi na sobotu 6. května, kdy se Pochod okolím Kaznějova
uskutečnil, nebyly vůbec příznivé. Naštěstí se prognózy meteorologů nepotvrdily a celý den nespadla z mraků ani kapka,
dokonce v odpoledních hodinách vykouklo slunce.
Jsme rádi, že zájem o turistiku je mezi Kaznějováky veliký a rádi se s vámi uvidíme v příštím roce na dalším, tentokrát
jubilejním 10. ročníku pochodu. Děkujeme i Městu Kaznějov za finanční příspěvek na uspořádání akce.
Za pořádající Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá

S kinem se rozloučili děti i dospělí

F

ilm skončil, opona se zatáhla a diváci odešli domů. Ještě naposledy se rozhlédli sálem. „Pro mě je kaznějovské
kino kronikou mého dětství. Jako malá jsem si koupila lístek do druhé řady, jako předpuberťák do deváté, a když se
zhaslo, přesunula jsem se o pár řad výš. A když se začaly
nosit mini, tak do 15., aby to bylo vidět. Pamatuji, jak bylo
kino narvané při dětském filmovém festivalu, sedělo se dokonce v postranních uličkách,“ nostalgicky vzpomínala na
zlatou éru kaznějovského kina jedna z místních rodaček,
která přišla v pátek 26. května do kina na poslední veřejné
promítání před jeho velkou rekonstrukcí na kulturní zařízení.
S kaznějovským biografem jsme se rozloučili romantickou
komedií Všechno nebo nic. Česká filmová novinka letošního roku přilákala do hnědých dřevěných sedadel 50 dospěláků. Promítací zařízení se roztočilo i pro dětské diváky. O dvě
hodiny dříve se sálem rozléhal smích 85 dětí. Pro ně jsme vybrali animovanou pohádku Tajný život mazlíčků.

Kdo měl zájem, mohl si naposledy prohlédnout zákulisí promítárny, kde se ukrývá srdce kina a odkud řadu let promítali
filmy různých žánrů Radek Šebesta a Jaroslav Šašek. Nebo nakouknout do výdejny lístků či kotelny. Nejedny oči se zadívaly na černobílé fotografie českých hereček sledující návštěvníky v přísálí...
Děkujeme všem, kteří na poslední akci v kině v režii Spolku pro Kaznějov dorazili a děkujeme též Městu Kaznějov za
bezplatné zapůjčení těchto prostor.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá
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Hasičské slavnosti v Litoměřicích

V

e dnech 8. až 11. června 2017 jsme se s technikou
SDH Kaznějov vypravili na sedmý ročník Hasičských slavností v Litoměřicích, abychom zde prezentovali naše město a naši hasičskou techniku a to nejen
tu novou, ale i tu historickou. Již v úvodu chceme poděkovat zejména městu Kaznějov, neboť bez jeho podpory
bychom se celé akce vůbec účastnit nemohli.
Litoměřické hasičské slavnosti, které jsou svým rozsahem největším srazem hasičstva v ČR, se konaly od 9.
do 10. června na litoměřickém výstavišti. Již 8. června
se do Litoměřic začali sjíždět účastníci s technikou a
samotné slavnosti byly zahájeny v pátek 9. června dopoledne.
Letošní hasičské slavnosti zaštítili a již tradičně se jich účastnili i nejvyšší představitelé profesionálních i dobrovolných
hasičů v ČR, ministr vnitra ČR pan Chovanec a zástupci hasičů ze Slovenska, Německa, Polska i Maďarska.
V současnosti se jedná asi o největší akci podobného druhu v České republice, v jejímž rámci měli návštěvníci možnost
shlédnout a „osahat si“ hasičskou techniku a vybavení od více než stoletých stříkaček (nejstarší vystavovaná stříkačka
byla dokonce z roku 1807) až po nejnovější techniku dobrovolných i profesionálních jednotek. Zároveň po oba dva dny
na výstavišti probíhaly praktické ukázky techniky a jednotek, ať už se jednalo o zásahy u dopravních nehod, výškovou
techniku, požární tank, nový hasičský letištní speciál z pražské Ruzyně nebo speciální techniku Záchranného útvaru
HZS, která je využívána k likvidaci následků výbuchu muničních skladů ve Vrběticích.
Nedílnou součástí slavností byl v sobotu ráno slavnostní nástup a přehlídka techniky na Mírovém náměstí
v Litoměřicích. Letos na náměstí nastoupilo přes 120
praporečníků se slavnostními prapory a dvě stovky
sborů dobrovolných hasičů. Za nezištnou práci odváděnou ve prospěch druhých nastoupeným jednotkám
poděkovala řada nejvyšších představitelů, mezi nimi i
ministr vnitra Milan Chovanec. Práci profesionálních
i dobrovolných hasičů požehnal z tribuny i kardinál
Dominik Duka. Po dekorování praporů následovalo
defilé vybraných kusů moderní a historické hasičské
techniky a pochod sborů dobrovolných hasičů zpět na
litoměřické výstaviště.
Další součástí programu bylo v sobotu večer vystoupení na řece Labi, při kterém mohli diváci sledovat ukázky hašení z
vrtulníku (nabírání a shozy z bambi vaku), dynamické ukázky hasičských motorových člunů a ukázky vysokovýkonných
čerpadel (kdy bylo z Labe čerpáno až 40 m3 za minutu). Sobotní večer pak za doprovodu hudby završila hasičská fontána
a ohňostroj.
Letošní hasičské slavnosti navštívilo skoro 27.000 návštěvníků, techniku vystavovalo 250 sborů a celkem bylo vystavováno 300 kusů techniky. Náš sbor vystavoval v soudobé technice CAS Tatra Terrno a v historické technice požární
automobil Praga RN, přičemž obě tato vozidla se účastnila i slavnostního defilé techniky. Závěrem chceme ještě jednou
poděkovat městu Kaznějov, které tuto akci podpořilo zejména tím, že umožnilo účast naší techniky a jednotky.
Za SDH Kaznějov Karel Šubrt
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pasování prvňáčků na čtenáře

N

a konci každého prvního ročníku je již na ZŠ Kaznějov zvykem a tradicí, že se všichni prvňáčkové ze
školy pasují v místní kaznějovské knihovně na čtenáře.
Dne 6. června 2017 dopoledne se žáci z 1. A a 1.B shromáždili v krásně vyzdobené knihovně v Kaznějově. Zde
je vřele přivítala paní knihovnice Soňa Tůmová a také
přivítala vedení školy paní ředitelku Mgr. Hanu Patrichiovou i paní zástupkyni Mgr. Miroslavu Vazačovou. Přivítán byl také starosta města Kaznějova Ing. Petr Sýkora.

Žáci si posedali na připravené stoličky a paní knihovnice
seznámila děti s tím, co to kniha je a jak by se k ní měly
chovat. Také se od dětí dozvěděla, jaké knihy doma mají
a od koho knihy dostávají. Poté paní knihovnice rozdala
dětem text o zvířátkách. Každý žák přečetl kousek textu – 1 až 2 věty. Čtení dětí poslouchalo i Jeho Veličenstvo pan král. Žáci po přečtení textu o zvířátkách přečetli
jednohlasně panu králi ještě i čtenářský slib, který měla
paní knihovnice vyvěšený před dětmi na nástěnce.
Potom paní knihovnice vyzvala žáky, aby si po jednom
chodili kleknout na připravený polštářek a pan král každého žáka dřevěným mečem pasoval na čtenáře. Každý
žák ještě na památku dostal od pana starosty Pamětní list
a od paní knihovnice pěknou knihu. Na závěr této hezké
akce si žáci prohlédli celé oddělení dětské knihovny.
Děkujeme paní knihovnici Tůmové a městu Kaznějov za
její zajištění.
Žáci 1. tříd a třídní učitelky.
Mgr. Havlenová Zdeňka

Dějepisná exkurze

U

příležitosti 75 let od vyhlazení obce Lidice a 70 let
od položení základního kamene k výstavbě nových
Lidic připravila paní učitelka Ilona Barbořáková pro žáky
devátých tříd dějepisnou exkurzi do Lidic.
Žáci absolvovali výchovně vzdělávací program pod názvem „Den, kdy se mi změnil život“, při kterém se formou dramatické výchovy a vstupem do rolí seznámili s
osudem dvou lidických rodin – Doležalových a Genzových. Program je připraven s velkou citlivostí a pečlivostí
a napomáhá hlubšímu pochopení tragických událostí té
doby.
Poté žáci s průvodkyněmi navštívili vlastní Památník Lidice a v závěru v Muzeu zhlédli film o Lidicích a dokument s výpověďmi svědků.
V druhé části exkurze žáci navštívili Červený zámek, který je znám pod názvem Krakovec. Pan kastelán Mgr. Jiří Sobek
zajímavým způsobem seznámil žáky s architekturou a s významem jedinečné gotické stavby na Rakovnicku.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Minikopaná

D

ne 20. 4. 2017 se v Kaznějově konal turnaj v minikopané.
I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo 10 týmů. Domácí ve složení: Michal Lopata, Václav Šimice, Jakub Fanta,
Lukáš Dobrý, Bohumil Sadílek, Lukáš Husár, Filip Fait, Matěj
Tvrdík a Adam Náhlovský obsadili 6. místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč z Dolní Bělé Lukáš Pergl a nejlepším
brankářem Bohumil Sadílek z Kaznějova.
Mgr. Štěpán Vítovec

Cyklovýlet

N

ádherné počasí vylákalo páťáky na výlet na kolech. Cílem
byl rybník v Krašovicích s novým kioskem. I když to pro některé byla nejdelší cesta na kole v jejich životě, zdolávali s nadšením (nebo spíš s minimálními protesty) kopce v okolí kaolinky.
A protože kopce museli vyjet cestou tam i zpět a přitom našlapat 19 kilometrů, zasloužili si za odměnu výborné pohoštění v
kiosku Houkala v Krašovicích a vodní osvěžení na kaznějovském
koupališti (do vody sice směli jen po kolena, ale cákání a máčení
triček povoleno).
Mgr. Eva Šimlová

Den dětí v základní škole

N

aši žáci 5. tříd připravili pro své mladší spolužáky ke
Dni dětí hravé dopoledne plné zajímavých a nápaditých atrakcí: stříleli na branku, poznávali rostliny, se
zavázanýma očima předmět nebo chuť nějaké potraviny.
Vyzkoušeli si i střelbu pistolí Nerf, slalom s míčkem na
lžíci či chůzi na chůdách. Děti se bavily a svůj sváteční
den si patřičně užily. Ve školní jídelně pro ně paní kuchařky pak připravily oběd, který v celoškolním hlasování pro tento den vyhrál.
Mgr. Libuše Sajnerová, Mgr. Iva Zelenková
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COP v Kaznějově

K

rásný areál kaznějovského koupaliště nabízí nejen
koupání, sportovní vyžití, trávení volného času pro
rodiny s dětmi nebo posezení s přáteli. Spolek Vodní
turistika Kaznějov ve spolupráci s městem tento areál
využily také jako místo pro kulturu. Pozvání s radostí
přijala plzeňská bluegrassová hudební skupina COP. To,
že oslaví příští rok 40 let od svého založení, by nikdo nevěřil… Z provizorního podia sršela jejich energie mezi diváky, kteří si s kapelou pobrukovali známé texty. Povedlo
se vše včetně počasí. Vystoupení si užili i Copáci, kteří
byli překvapeni krásným prostředím a potěšeni dlouhým
potleskem. Diváci z koncertu odcházeli nadšeni. Doufáme, že do příštího roku bude hotové zastřešení podia a
kulturní dění na koupališti bude pokračovat.
Mgr. Eva Šimlová, místostarostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v dubnu, květnu a červnu letošního roku významného životního jubilea:
Duben
Jaroslav Žalman
Libuše Šteflová
Marie Beránková
Bohumil Tesařík
Věra Bartásková
Jan Dubina

94
87
82
82
81
81

Květen
Olga Valešová
Marie Koldinská
Vlasta Majerová
Viktorie Nováková
Jindřich Matýšek
Jiřina Winkelhőferová
Jaruška Berdychová
Alena Málková
Miloslav Vyleta

98
89
88
86
85
84
80
80
80

Červen
Růžena Kožíšková
Růžena Valtrová
Božena Kroftová
Milada Kulichová
Kristýna Křížková
Václav Jakeš
Olga Knedlíková
Božena Melicharová
Milena Tesaříková
Václav Petřík
Miloslava Adensamová
Květoslava Vébrová

90
87
87
86
85
84
84
82
82
81
80
80

Vítáme nové kaznějovské občánky:
Leden
Ellen Hlavničková
Adam Müler
Lucie Brejchová
Tadeáš Nekola

Březen
Oliver Filipčík
Elizabeth Vilímová
Stanislav Pour

Květen
Martin Šrámek
Natálie Caltová
Nikola Habrychová
Vojtěch Heczko

Duben
Klára Hájková
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Informace o příjmech za nakládání s odpady
V období 1.1.- 31.3.2017 bylo do rozpočtu města Kaznějov převedeno celkem 54 886,- Kč,
z toho:
15 380,- Kč jako odměna za zajištění zpětného odběru (tj. zajištění místa zpětného odběru v hospodářském dvoře);
39 506,- Kč za využití odpadů ve složení papír 9,47 t, plast 4,87 t, sklo 6,65 t, nápojové kartony 0,11 t.
Informace jsou získány od společnosti EKO-KOM, a.s., která zpětný odběr odpadů zajišťuje.
Eliška Bartásková, tajemnice

Spolek pro Kaznějov & ČASPV Pohyb Kaznějov, z.s.
Vás srdečně zvou na běžecké závody pro děti

26. 8. 2017

v areálu Kaznějovského koupaliště
Registrace závodníků do 900–1000 hodin. 1. startovní výstřel v 1005 hodin.
Závod bude probíhat v kategoriích: 0 – 5 let, 6 – 7 let,
8 – 9 let, 10 – 11 let, 12 – 13 let, 14 – 15 let.
Možnost pečení vlastních špekáčků u táboráku.
Po dobu závodu, bude omezen vjezd do areálu koupaliště.

Pro starší a pokročilé bude zároveň připravena

„Dospělácká časovka“
Přijďte se proběhnout, než Vás známky doběhnou!
Děkujeme našim partnerům

Titulní strana :
Žáci devátých tříd ZŠ Kaznějov

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a
v květinářství v hospodářském dvoře.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 20.9.2017
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