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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o záměrech a plánech města
na tento rok a jejich případné návaznosti na příští období.
V prvé řadě se musím zmínit o již započatých investičních akcích jako je přestavba kina na víceúčelové kulturní zařízení a oprava břehů a hráze retenční nádrže.
Přestavba kina byla zahájena v září loňského roku a
dokončena by měla být podle uzavřeného dodatku ke
smlouvě o dílo letos v červnu. Na opravě „koupaliště“
se také intenzivně pracuje, v květnu by měly být práce
skončeny a bezprostředně po té bude nádrž napuštěna a upraveno okolí s cílem stihnout vše do zahájení letní sezony.
Největší investicí letošního roku bude zahájení přestavby bývalého kulturního domu na dům s nájemním bydlením.
Podle projektu tak vznikne 28 bytů typu garsonka, 1+1 a 2+1, dům bude bezbariérový. Zakázku vysoutěžila firma BIS,
a.s. se sídlem v Plzni a podle uzavřené smlouvy o dílo zahájí stavbu v dubnu. V letošním roce počítáme v rozpočtu s
proinvestováním 15 mil. Kč, celá akce má být dokončena v srpnu 2019.
Ani letos pak nezapomínáme na postupnou rekonstrukci místních komunikací. Ve fázi přípravy stavebního povolení
a výběrového řízení je rekonstrukce ulice Smrková a Na Důl, bude zadáno vyhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci ulice Mrtnická tak, aby mohla být realizována v příštím roce a máme naplánovanou celkovou opravu
ulice K Vodárně a cesty na koupaliště. Samozřejmostí je pak vyčlenění potřebných prostředků v rozpočtu na běžnou
údržbu komunikací.
Nezanedbatelnou akcí bude i úprava prostranství před kapličkou, která zahrnuje také rekonstrukci související komunikace. Bude tak vyřešena dopravní obslužnost v této části návsi a současně bude důstojně upraveno okolí naší
jediné kulturní památky. V souvislosti s tím bych rád připomněl, že jsme v roce 2016 kapličku s finančním přispěním
Plzeňského kraje opravili, v loňském roce jsme zrestaurovali veškerý mobiliář a letos ještě zajistíme samostatné připojení odběru elektrické energie. Kaplička byla na základě smlouvy pronajata za symbolické nájemné Římskokatolické
farnosti Plasy a bude tak plně sloužit svému účelu.
Z menších akcí plánovaných na tento rok ještě zmíním vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Drahotínská,
opravu střechy na budově Měú nebo zadání projektové přípravy na rozšíření veřejného osvětlení v ulici K Zámku až
ke křižovatce s ulicí Oborskou a projektové přípravy na novou střechu u budovy hasičské zbrojnice.
Celkem by letos mělo být proinvestováno 48,5 mil. Kč. Tato částka svědčí o dlouhodobém dobrém hospodaření města,
které umožňuje financovat tak rozsáhlé akce z vlastních zdrojů. Věřím, že se nám podaří všechny náročné úkoly stejně
jako v předchozích letech splnit.
Na závěr si Vás dovoluji jako tradičně požádat o pomoc při jarním úklidu, abychom společně připravili naše město na
vstup do nejkrásnějšího ročního období – jara. A jeho co nejpříjemnější prožití Vám srdečně přeji.
Ing. Petr Sýkora, starosta
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

provozovatel farmářských trhů požádal o souhlas s pořádáním pravidelných trhů na náměstí, vždy jedenkrát v
měsíci – 6.4., 11.5., 8.6., 6.7., 10.8., 7.9., 12.10. a 9.11.; budou nabízeny různé farmářské výrobky a gastronomické
speciality;

•

městská knihovna odepsala ze svého knihovního fondu 400 opotřebených nebo již zastaralých svazků, knihy jsou
případným zájemcům k dispozici zdarma ve zvláštním regále na chodbě v I. patře budovy Měú;

•

byla vypsána veřejná zakázka na akci„Stavební úprava- rekonstrukce obj. K.D: Kaznějov na bytový dům s nájemním bydlením“; ze 3 přihlášených firem hodnotící komise doporučila a rada města schválila uzavření smlouvy o
dílo s firmou BIS, a.s., Havířská 1117/5, Plzeň, která nabídla nejnižší cenu – 33 071 752,99 Kč bez DPH; smlouva
byla podepsána 16.3.2018;

•

rada města schválila podání žádosti o dotaci 100 000,- Kč z dotačního projektu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje
venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018“ a žádosti o dotaci ve výši 50 000,- Kč z dotačního
projektu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2018“; v případě získání
dotace provede město označení turistického naučného okruhu včetně vybudování odpočinkového místa u Modrého kříže a zadá vypracování projektové dokumentace na značení cyklotras napojujících Kaznějov na cykloturistickou síť regionu;

•

SVČ Radovánek připravil projekt, jehož výstupem má být získání finančních prostředků na instalaci workoutového
hřiště v hodnotě asi 300 000,- Kč, a požádal o souhlas s umístěním tohoto hřiště do prostoru zahrady MŠ u tov.;
hřiště má být určené jak pro kroužky Radovánku, tak po domluvě i pro sportovní kluby nebo veřejnost; město i
ředitelka MŠ se záměrem souhlasí;

•

rada schválila s platností od 1.7.2018 zvýšení nájemného u pronajatých nebytových prostorů a bytů o 2,5 %, což je
míra inflace vykázaná za rok 2017;

radou a zastupitelstvem byly projednány žádosti spolků a organizací a schváleno poskytnutí finančních příspěvků:

žadatel

účel

částka

Český svaz včelařů

Ošetření včelstev

5 000,-

Svaz tělesně postižených MO Plasy

Činnost, rehabilitace, doprava

3 000,-

Kynologický klub Kaznějov

Činnost v roce 2018, materiál

10 000,-

TK Kaznějov

Provoz tenisové školy mládeže

20 000,-

Pohyb Kaznějov

Nájemné za tělocvičnu pro dětské složky

20 000,-

TJ Sokol Kaznějov

Činnost oddílu volejbalu v roce 2018

20 000,-

Divadelní soubor Štace

Projektor, režie, scénografie, návrhy, údržba a
pořízení kostýmů a rekvizit, výroba kulis

20 000,-

Činnost v roce 2018 – energie, údržba hřiště,
materiální vybavení

310 000,-

FK Bohemia Kaznějov

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ
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Schválený rozpočet 2018
od.,§

Příjmy (v tis. Kč)

I.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1361
1341
1343
1335
1356
1381

Daňové
1. z fyz. os. ze závislé činnosti
2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.
3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.
4. z příjmů práv. osob
5. z práv. osob - město
6. z přidané hodnoty
7. z nemovitostí
8. správní poplatky
9. poplatky ze psů
10. poplatky z místa
12. odnětí lesní půdy
příjmy z úhrad za dobývání nerostů
daň z hazardních her

42745
9000
200
750
8000
2000
17000
2500
40
85
5
165
2500
500

II.

8203
486

61.71.
37.22.
37.25.
37.26.
63.20.

Nedaňové příjmy
- příjmy z vlastní činnosti
1. kino (vstupné)
2. knihovna
3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva
5. příjmy z pečovatelské služby
- příjmy z pronájmu majetku
z pronájmu BH
z pronájmu DPS
pronájem pozemků
pronájem ost. nemovitostí
pronájmy ve zdravotnickém středisku
pronájem vodovodu
pronájem kanalizace
pronájem kotelny
úroky a dividendy
koupaliště
věcná břemena
- ostatní nedaňové příjmy
ostatní příjmy MěÚ
z komunálních odpadů
EKO-KOM platby za separ.odpad
zneškodňování ostatních odpadů
pojistné náhrady

III.
36.39.
36.13.

Kapitálové příjmy
z prodeje pozemků
z prodeje ostatních nemovitostí

3103
3103

IV.
4112
4116

Přijaté dotace
neinvestiční dotace ze SR
dotacel na volbu prezidenta
dotace na pečovatelskou službu

1409,22
1149,1
90,12
170

V.
63.30.
63.30.

Převody z rozp. účtů a vl. fondů
příděl soc. fondu
převody z vlastních fondů

190
90
100

33.13.
33.14.
36.32.
10.31.
43.51.
36.12.
43.57.
36.39.
36.13.
35.11.
23.10.
23.21.
36.34.
63.10.
23.39.
61.71.

Příjmy celkem
stav účtů k 31.12.2016
Finanční prostředky celkem
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12
4
120
350
6886
4000
310
61
400
380
15
138
1550
2
11
19
831
3
530
250
30
18

55650,22
38768,43
94418,65

Schválený rozpočet 2018
od.,§

Výdaje (v tis. Kč)

I.
10.31.
10.36

Lesnictví
pěstební činnost, příspěvek SVOL
správa v lesním hospodářství

150
125
25

II.
22.12.
22.12.
22.12.
22.92.
22.19.

Doprava
1. běžná údržba komunikací
MK Smrková, Na Důl rekonstrukce,
projektová dokumentace Mrtnická
dopravní obslužnost
parkoviště sídl., plocha před kapličkou

14939,2
1720
9600
600
169,2
2850

III.
23.39.
23.21.
23.21.

Vodní hospodářství
koupaliště
plán obnovy kanalizací a vodovodů
běžná údržba, evidence

6965
5150
1800
15

IV.
31.13.
31.11.
32.31.

Školství
ZŠ
MŠ
příspěvek ZUŠ

9148
7614
1507
27

V.
33.11.
33.13.
33.14.
33.19.
33.99.
33.22.
35.11.
35.11.

Kultura
Štace
kino
knihovna
propagace města
SPOZ
kaplička elektřina
VI. Zdravotnictví
provoz zdravotního střediska

14360
120
13270
615
250
100
5
400
400

VII.
36.12.
43.57.
36.31.
36.32.
37.22.
36.34.
1.36.39.
36.39.
36.99.
37.45.
6.36.39.

Bydlení, komunální služby
BH
DPS
veřejné osvětlení, rozhlas
hřbitov
sběr a svoz komun. odpadů
kotelna
budova MěÚ
výkup pozemků
hospodářský dvůr
úklid obce, údržba obce
KD přestavba

27327
4047
495
990
50
2145
300
1180

VIII.
43.51.

Sociální
pečovatelská služba

894
894

IX.
55.12.
55.12.
55.12.

Zásahová jednotka SDH
1.provoz, hasičská zbrojnice
podíl města na pořízení DA
projekt has. zbrojnice střecha, přístřešek

1060
560
200
300

X.
34.19.
34.21
34.29.

Tělovýchova a zájmová činnost
1. příspěvek na činnost
2.dětská hřiště
příspěvky občan.sdružením

970
400
450
120

720
2400
15000
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Schválený rozpočet 2018
od.,§

Výdaje (v tis. Kč)

XI.
61.12.
61.71.
61.71.
61.71.
61.71.
61.18
63.20.
63.10.
63.99
63.30.
63.30
64.02

Veřejná správa a služby
zastupitelstvo
1.činnost místní správy
2.zaměstnanci
3. příspěvek DSO 1/27
4. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko
výdaje na volbu prezidenta
pojištění
úroky z úvěru Lipová, služby pen.ústavů
odvody DPH, daň z příjmů
1. příděl do sociálního fondu
2.převody rozp. Účtům
vratka dotace na volby do Parlamentu

Rozpočtové výdaje
splátky úvěru Lipová
Výdaje celkem

příjmy
výdaje
schodek
zůstatek na účtech
splátky úvěru Lipová
zůstatek

13387,82
1200
3700
2900
24
15,4
124,12
200
34,3
5000
90
100
8,06
89609,08
618,7
90227,78

55650,22
89609,08
33958,86
38768,43
618,7
4190,87

schváleno ZM 19.2.2018

Mateřská škola Kaznějov sídliště

M

ateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Poštovní 412, Kaznějov je oficiální
označení sloučených mateřských škol v Kaznějově. Připojením Mateřské školy Kaznějov u továrny,
Pod Továrnou 333 k Mateřské škole Kaznějov sídliště tak vznikl jeden subjekt.
V mateřské škole je v současné době zapsáno celkem 115 dětí. Školy si i po sloučení zachovávají svou osobitost, která je
tvořena především umístěním škol a působením jejich zaměstnanců. Školy mají vytvořené tradice, ve kterých pokračují,
zároveň však také dochází k plánování akcí společných. Uskutečněna bude návštěva plzeňského divadla Alfa a rodinné
farmy Moulisových v Milínově.

Ředitelka MŠ Kaznějov sídliště Bc. Blanka Meinlschmidtová pedagogicky působí v MŠ u továrny, pro rodiče je zde k
dispozici vždy v úterý a ve čtvrtek od 10.30 do 12.30 hod. V MŠ sídliště se konzultace konají v pondělí, ve středu a v pátek
ve stejném čase.
Zástupkyní ředitelky v MŠ Kaznějov sídliště je paní Petra Wolfová. Druhou zástupkyní pro MŠ Kaznějov u továrny je
paní Věra Müllerová. Obě zástupkyně jsou přítomny ve svých školách denně.
Bc. Blanka Meinlschmidtová, MŠ Kaznějov – sídliště
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Jaké aktivity máme již prožité? Dovolte krátkou
zmínku.

V

letošním školním roce 2017/2018 jsme v MŠ u továrny uspořádali celou řadu akcí pro děti a také několik akcí pro děti i s jejich rodiči. Na podzim proběhla
podzimní slavnost - zamykání zahrady, na kterou si děti
donesly z domova svého skřítka Podzimníčka, kterého si
vyrobily z přírodních materiálů společně se svými rodiči.
Dále jsme pak ve spolupráci s paní Malinovou uskutečnili
akci, během které měly děti možnost strávit dopoledne s
poníky. Někteří se poníků obávali, ale nakonec se na nich
svezl téměř každý.
Začátkem prosince navštívil MŠ u továrny čert s Mikulášskou nadílkou a každé z dětí dostalo od čertíka balíček s
nějakými těmi pamlsky. Vánoční besídka na sebe nedala
dlouho čekat. Uskutečnila se za účasti hojného počtu rodičů a prarodičů. Děti si pro ně připravily říkadla, básničky, písničky a starší děti si dokonce zahrály v malém divadelním
představení. Nechyběla ani příležitost vyrobit si nějakou vánoční dekoraci, kterou si pak děti odnesly domů.
Vyvrcholením vánočního období pak byla nadílka pod stromečkem, kde na děti čekalo plno krásných hraček.
Další z událostí, která již proběhla, je dětský karneval. Kromě toho, že si na něj děti donesly z domova všelijaké zajímavé
masky, byl pro ně připraven program plný soutěží a pohybových her. Akce byla zakončena společným fotografováním a
přehlídkou masek.
V nejbližší budoucnosti pak plánujeme slavnost vynášení zimy – Morény a oslavu Velikonoc. Více o akcích MŠ u továrny
najdete na našich webových stránkách www.mskaznejov.cz
Marie Marešová, MŠ Kaznějov u továrny

Jak se mají „Kytičky, Sluníčka a Berušky“

J

ako každý školní rok, tak i ten letošní, je pro děti zpestřován různorodými akcemi. Dětskou fantazii rozvíjí
jednou měsíčně divadelní pohádková představení pořádaná v mateřské škole, na kterých se děti setkávají s kamarády z okolních mateřských škol, Pod Továrnou a Rybnice.
Díky skvělé dostupnosti bazénu v kaznějovské základní
škole, žije celoročně naše mateřská škola projektem Seznamování dětí s vodou a počátky plavání. Stejně jako v
předchozích letech, tak i letos, je obliba tohoto projektu u
rodičů i dětí veliká. Děti se seznamují s prostředím bazénu, jsou vedeny k bezpečnému chování ve vodě, ve které
se učí pohybovat, hravou formou si osvojují základy pro
správnou techniku plavání a postupně je u nich odstraňován připadný strach z vody.

V rámci polytechnické výchovy si děti společně s rodiči užívaly hravé odpoledne, poznaly a vyzkoušely si nové konstruktivní a společenské hry, akce sklidila veliký úspěch u rodičů. Svoji recitační a pěveckou šikovnost mohly děti předvést na
podzimním Vítání občánků pod vedením paní učitelky Petry Wolfové a Ivany Šmídlové na Městském úřadě Kaznějov.
Konec kalendářního roku byl ve znamení nadělování. Na Mikulášské besídce si děti básničkami a písničkami „vykoledovaly“ sladké a ovocné dárečky. Ale nejvíce zazářila všem dětem očka při předvánočním setkání u školkového vánočního
stromečku. Po společném zpívání koled, recitaci vánočních básniček a krásném vánočním přání si děti užívaly bohatou
nadílku. Radovaly se z nových hraček, knížek a didaktických pomůcek a společně prožívaly ten krásný předvánoční čas.
Nastalo období karnevalu a jako mávnutím proutku se ve třídách objevily princezny, šašci, piráti, draci, kovbojové, čarodějnice a další pohádková stvoření. Na školkovém karnevalu se ve třídě Kytiček, Sluníček a Berušek tančilo, zpívalo a
hodovalo – ovocné koblihy byly mňam!
Březen je měsíc knihy, a tak se v brzké době podíváme do kaznějovské městské knihovny, kde nás vždy mile vítá a světem
knih provází paní knihovnice Soňa Tůmová. Nově zavítáme na divadelní představení do plzeňského městského divadla
Alfa.
S příchodem jara se už všichni těšíme na teplo, sluníčko a nově nabitou energii, kterou vložíme do přípravy zábavného
vystoupení pro seniory a besídky pro maminky. Držte nám palce, ať se vše povede!
Odměnou za celoroční snažení nám bude výlet na ekologickou farmu Moulisových.
Kateřina Mandousová, MŠ Kaznějov – sídliště
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ovoce, zelenina a mléko do škol zdarma

D

otační program Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie,
jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti
dětské obezitě. Naše škola se účastní projektu již od jeho zahájení. Cílovou skupinou byli zpočátku jen žáci prvního stupně, v letošním roce se
program rozšířil na všechny žáky základní školy. Žákům je zdarma jednou týdně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy.
Od září 2018 dostávají děti jednou týdně také polotučné mléko nebo jiné
mléčné výrobky. Cílem programu Mléko do škol je podpora zdravé výživy
a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Mgr. Eva Šimlová

Lyžařský výcvik

V

letošním roce se lyžařského a snowboardového výcviku zúčastnilo 27 žáků sedmého
ročníku. Výcvik se konal 22. - 26. 1. 2018 v Železné Rudě. Pod vedením zkušených instruktorů se žáci i žákyně naučili bezpečným způsobem zdolávat sjezdovku Samoty, zvládli jízdu
na vleku, vyzkoušeli si zvláštnosti večerního
lyžování a ovládli i běžeckou stopu. Vyvrcholením výcviku bylo porovnání sjezdové i běžecké
zdatnosti při závodech v trojkombinaci (slalom,
sjezd, běh). Letošní výcvik se bezesporu opět
vydařil a všichni se těšíme, že se budeme na horách i nadále rádi potkávat.
Mgr. Milena Mašková, vedoucí LVK

LiStOVáNí

Z

ačátkem března proběhlo na naší škole již tradiční
LiStOVáNí s hercem Lukášem Hejlíkem a jeho kolegyní Věrou Hollou. Toto divadelní představení s knihou v ruce je zvláštní druh scénického čtení, který velice
poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z
četby. Svým pojetím si klade za cíl oslovit žáky a probudit
zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem
pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za šíření čtení a čtenářství má také záštitu Ministerstva školství. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství
získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.
Žáci 1. stupně zhlédli představení Šmodrcha podle knihy
Archie Kimptona o docela obyčejném klukovi z jednoho
docela obyčejného městečka, jehož život se rázem změní
po setkání s popleteným mluvícím kocourem. A pro žáky
2. stupně bylo připraveno představení Jak být klukem/
holkou podle vřelé a inteligentní knihy učitelů Jamese Dawsona a Hayley Longové, která kluky i holky s naprostou otevřeností provede nelehkou pubertou. Žáci se výborně bavili a po představení si někteří knihy i koupili. Poznali, že četba
nemusí být jen nepříjemnou povinností, ale může být i zábavou, a to bylo smyslem celé akce. Děkujeme hercům za skvělý
zážitek (více na www.listovani.cz)
Mgr. Petra Kratochvílová
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Školní karneval

M

áme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst…

Samozřejmě máme rádi zvířata, ale i děti a hlavně děti převlečené za zvířata !
Jen nemáme rádi děti, které se jako zvířátka chovají.
V pátek 2. března bylo však všechno povoleno. Na 1. stupni
jsme totiž uspořádali ZVÍŘECÍ KARNEVAL. Každým rokem se na karneval všichni moc těšíme a opravdu jsme si
náš karnevalový rej i letos dosytosti užili. Všechny děti i
paní učitelky měly úžasné zvířecí masky a kostýmy a každá
třída se již tradičně všem představila se svým krátkým programem. Tancovalo se, soutěžilo, zpívalo, křičelo, dovádělo a co hlavně? No přece jsme se nemuseli učit a mohli jsme
si jako opravdová zvířata pořádně zařádit.
Mgr. Edita Beranová

Trocha poezie nikoho nezabije…

Ř

eklo si 30 žáků naší školy a dorazilo na konci února na
školní kolo recitační soutěže.

Pochvala patří všem soutěžícím za zájem, nadšení pro
poezii, práci navíc a pěkné výkony.
Zvítězit však mohou jen ti nejlepší, a těmi tentokrát byli:
žáci 1. ročníku
1. místo
– Andrea Hamzová
2. místo
– Mariana Skalová
3. místo
– Ema Kloudová
žáci 2. ročníku
1. místo
– Tomáš Hrabík
2. místo
– Tereza Hroncová
3. místo
– Matěj Trávníček
žáci 3. ročníku
1. místo
– Anna Bartoníčková
2. místo
– Viktorie Čermáková
3. místo
– Jana Vítovcová
žáci 5. ročníku
1. místo
– Jan Hrdina
2. místo
– Elena Herianová
3. místo
– Tereza Šlapáková

žáci 6. – 7. ročníku
2. místo
– Julie Letová
– Erika Vejvodová
– Nella Pašková
– Štěpánka Košťálová
Děkujeme žákyním 3. ročníku Anně Bartoníčkové a Viktorii Čermákové, které reprezentovaly naši školu v okresním
kole recitační soutěže v Nýřanech. Anička si z Nýřan přivezla čestné uznání a Viktorka diplom za účast.
Mgr. Eva Šimlová

Chemická olympiáda

V

úterý 6. března 2018 proběhlo na ZŠ Kaznějov okresní kolo chemické olympiády kategorie D.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 žáků z pěti škol
okresu Plzeň-sever (ZŠ Kaznějov, ZŠ Manětín, ZŠ Kralovice, ZŠ Nýřany a ZŠ Třemošná). Soutěžící změřili své
znalosti a dovednosti v teoretickém testu a praktickém
laboratorním cvičení. Obě disciplíny byly velice náročné
a to se projevilo i v celkovém hodnocení olympioniků.
Kaznějovskou ZŠ reprezentovala žákyně Zuzana Hanzlíčková z 9. ročníku, která obsadila krásné druhé místo a postoupila do krajského kola, kde se umístila na 18. místě.
Mgr. Tomáš Korelus
Více na http://zskaznejov.webnode.cz/ Příspěvky ze Základní školy zpracovala Mgr. Petra Kratochvílová
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Předškolní sportovci reprezentovali Kaznějov. Zabodovali hned dvakrát

T

aké při letošním vyhlášení vítězů sportovní soutěže
ve všestrannosti předškolních dětí ve Zruči zazněla
jména dětí z našeho města. A to dokonce hned dvakrát. V
mladší kategorii obsadil první příčku Tomáš Vlček. Bronz
patřil dalšímu Tomášovi, který reprezentoval oddíl Pohybu Kaznějov, a to Bílému. Za výborné výsledky dostali od
pořádajícího odboru Sport pro všechny ze Zruče medaile
a diplomy.
Letošní pátý ročník soutěže se uskutečnil v neděli 28.
ledna a z Kaznějova se jej zúčastnilo sedm dětí. Kromě
zmíněného zlatého a bronzového medailisty se ke sportovnímu zápolení odhodlali Ema Nekolová, sourozenci
Karolína a Ondřej Hájkovi, Matěj Krejcar a Jolanka Svobodová.

Celkově se na startovní listinu ve zručské tělocvičně zapsalo 35 dětí v kategoriích 3 až 4 roky a 5 až 7 let. Děti musely co
nejlépe zdolat deset stanovišť, například slalom s míčem okolo kuželek, kotoul, vylézt po žebřinách, běžet přes překážky
na čas nebo přejít přes pohybující se lavičku. Zkrátka zvládnout disciplíny, které předškoláci se svými rodiči každé úterý
v tělocvičně základní školy pod vedením Michaely Mudrové trénují.
Před rokem si jedničku ze všech disciplín ve starší kategorii připsala na konto Michaela Vlčková, sestra letošního vítěze
Tomáše. V mladší kategorii se dařilo Matějovi Krejcarovi. Ten sice letos na bedny vítězů nevyskočil, ale není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Za účastníky Valentýna Bílá, fotografie Petra Winkelhöferová

Výtěžek Tříkrálové sbírky překonal očekávání

L

etos se v České republice podařilo v rámci Tříkrálové sbírky vybrat více než 114 milionů korun. Z toho z
Plzeňské diecéze, kam patřily také kasičky našich koledníků, to bylo přes 5 milionů. Z Kaznějova jsme odevzdali
neuvěřitelných 25 246 korun.

Do sbírky jsme se zapojili počtvrté a jsme rádi, že se vybraná částka každým rokem zvyšuje. Letošní výtěžek ale
zcela překonal naše očekávání. Podařilo se totiž vybrat o
deset tisíc víc než v roce minulém.
V ulicích Kaznějova jste mohli první lednový víkend potkat celkem pět tříkrálových skupinek. Jeden tým králů
vyrazil už v pátek odpoledne, aby štěstí a zdraví vinšovali
místním podnikatelům. Tříkrálovou sbírku 2018 jsme zakončili nedělním koncertem v divadle Šutr v podání pěveckého souboru KonTAKTovka z Plzně. Dobrovolné vstupné bylo opět vloženo do tříkrálových kasiček.
Jen pro zajímavost, vybraných 25 246 korun vážilo celkem 4,4 kg a koledníci zpívali vánoční koledu o šesti slokách My
tři králové… dohromady téměř 170krát.
Pětašedesát procent výtěžku z Kaznějova opět putuje do Domova sv. Vavřince v Meclově, který je azylem pro lidi se zdravotním postižením. Dalších 15 procent jde ve prospěch projektů Plzeňské diecéze. Deset procent je určeno Charitě ČR,
5 procent na projekty v zahraničí a posledních 5 procent na režii Tříkrálové sbírky.
Děkujeme ještě jednou všem dárcům nejen za penízky, ale i za vlídné přijetí Melicharů, Baltazarů, Kašparů a jejich dospěláckých doprovodů. Velké poděkování patří i divadelníkům ze Štace, kteří nejenže bezplatně poskytli prostory Šutru
k uskutečnění koncertu, ale navíc na něj i finančně přispěli. Též děkujeme Městu Kaznějov za částečnou úhradu vystoupení zpěváků z KonTAKTovky.
Text Valentýna Bílá, fotografie Kateřina Jurášková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v lednu, únoru a březnu letošního roku významného životního jubilea:
Leden
Vaško Miroslav
Novák Václav
Havlínová Květoslava
Oudová Marie
Trylčová Magdalena
Kotrch Václav
Soukup Václav
Zídková Marie
Hiršlová Miluška
Holeček Luděk
Honomichlová Božena

Únor
89
89
88
88
87
84
81
81
81
80
80

Loukotová Božena
Žalmanová Marie
Králová Věra
Nováková Blažena
Fakan František
Adensam Ludvík
Volínová Jaroslava
Beran Jindřich
Růžková Blažena
Cajthámlová Danuše

Březen
95
87
87
86
84
84
83
82
81
80

Mašková Vlasta
Mikutová Jitka
Koldinský Miroslav
Němec Ladislav
Polach Vladislav
Mikloš Jozef
Valešová Květuše
Randová Jaroslava

95
94
87
85
84
84
83
80

Městský úřad vítá nové občánky :
Leden

Únor

Anna Herboltová
Barbora Vanišová

Sebastian Dosoudil
Martin Janata
Matěj Kostohryz
Kateřina Plosová

Pětadevadesátiletá Božena Loukotová prozradila recept na dlouhý život

P

řání dělat celý život práci, která vás naplňuje, se každému člověku nesplní. Božena Loukotová z Kaznějova ale takové štěstí měla. Vyučila se švadlenou a zvuk
šicího stroje se z jejího domova linul ještě řadu důchodových let. „Dělala jsem to, co
mě bavilo,“ odpověděla jubilantka na otázku, jaký recept má na dlouhý život. Třetího
února totiž oslavila 95 let.
Paní Božena se narodila spolu se dvěma sestrami v Dolním Hradišti v rodině drobných hospodářů Kondelíkových, ale péče o zvířata ji příliš nezaujala. Proto ji a další
dceru poslala maminka na vyučení do Kralovic, právě na dámskou krejčovou.
Ráda zpívala, ve škole recitovala básně, hrála v divadle. Ještě dodnes bez dlouhého přemýšlení odcituje verše, které se kdysi učila. „Navštěvovala jsem národopisný
kroužek a v něm mě zaujaly kroje. Vyšila jsem kralovický a mám na něj osvědčení, že
je opravdu odtud,“ říká oslavenkyně, která má bíle vyšívaný kroj dodnes schovaný. S
ním se také vydala například na zájezd do moravské Strážnice, kde jej všichni obdivovali. „Šli jsme v průvodu, kde bylo několik krojů z různých krajů. Vzpomínám, jak
nám říkali, že plzeňské pivo a kroj je ten nejhezčí,“ vzpomíná.
S nastávajícím manželem Václavem, původem z Obory, se paní Božena seznámila na
první taneční zábavě po válce v Břízsku. O rok později mu své ano na dlouhých 47
let řekla v kralovickém kostele. Za další rok se jim narodila první dcera Anna, o čtyři roky déle vozili v kočárku druhou
dceru Václavu.
„Manžel byl sice vyučený kovář, ale celý život pracoval na Lachemě v dílně, pak jako bezpečnostní technik. Zpočátku
jsme bydleli v Oboře, když se ale v Kaznějově postavily byty pro zaměstnance chemičky, přestěhovali jsme se. Nejprve
do menšího bytu, po pár letech do většího,“ dodává oslavenkyně a vzpomínala, jak k ní domů chodily na zkoušky šatů
zákaznice a manžel musel z pokoje vždy odejít. Kromě šití oděvů zejména pro ženy, v nichž nechyběly svatební šaty, jezdila paní Božena patnáct let po širokém okolí a učila zájemkyně šít. V bytovce pod chemičkou bydlela až do svých 88 let,
kdy ji zasáhla mozková příhoda. Až tehdy byla nucena odložit jehlu s nití.
Přestěhovala se k dceři Anně. Tam ji navštěvují čtyři vnoučata a šest pravnoučat. „Nemoc ji nezlomila. Pořád s chutí ráno
vstává. Je ráda, když jí čtu knížky, sama už ale na ně nevidí. Ráda poslouchá Šlágr,“ vyjmenovala dcera Anna Pechová.
Text Valentýna Bílá, fotografie Jaroslav Pech
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Soukromá inzerce:
Jádrové vrtání betonu, železobetonu-otvory
pro odpady, elektřinu a vodu, novostavby i
monolit stavby.
WWW.ALLMAN.CZ

tel:604 289 086
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Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a v květinářství v hospodářském dvoře.
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