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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s aktuálním
děním v našem městě.
20. 9. 2017 se konalo 16. zasedání zastupitelstva, kterému předcházelo veřejné projednání návrhu územního plánu města. Přítomen byl tvůrce územního plánu Ing. arch. Bareš a za pořizovatele územního plánu
Ing. Šapovalová z Odboru regionálního rozvoje a
územního plánu Městského úřadu Kralovice. Zastupitelé i přítomní občané byli seznámeni s průběhem
pořizování územního plánu a s jeho obsahem a byly
zodpovězeny jejich dotazy. Ing. Šapovalová pak informovala o dalším postupu, konkrétně o 7denní lhůtě běžící ode dne veřejného projednání, ve které lze
zaslat na adresu Měú Kralovice připomínky nebo podat námitky, po jejich vypořádání by mělo následovat vlastní
schválení, k čemuž by mělo podle našich předpokladů dojít na prosincovém jednání zastupitelstva.
V současné době zahajujeme dvě největší investiční akce tohoto roku, u obou je plánováno dokončení v květnu r. 2018.
První z nich je přestavba kina na víceúčelové kulturní zařízení v hodnotě 13 393 251,- Kč, realizátorem je na základě
výběrového řízení JIPS stavební firma s.r.o. se sídlem Nad Týncem 646/31, Plzeň, druhou investicí je celková oprava
hráze a břehů retenční nádrže (tzv. koupaliště) nákladem 5 437 540,- Kč, provádět ji bude firma STAVMONTA spol s
r.o.
Z akcí, které právě teď akutálně probíhají, bych rád zmínil zateplování bytového domu č.p. 312 financované s využitím
dotace IROP a dokončování stavby kanalizace v ulici U Studánek.
Zároveň dokončujeme přípravu dalších investičních akcí, konkrétně přestavbu budovy kulturního domu na bytový
dům (dokončuje se realizační projekt) a rekonstrukci místních komunikací Na Důl a Smrková (na schůzce s vlastníky
nemovitostí dotčených touto stavbou byl projednán projekt).
Často jsme dotazováni na výstavbu prodejny potravin, kterou bude provozovat NORMA. I tady mohu říci, že vlastní
realizaci po vyřízení stavebního povolení na úpravu přechodu přes silnici I/27 již nic nebrání .
Doufám, že všechny výše jmenované akce se podaří zrealizovat ke spokojenosti nás všech a budou přínosem k úrovni
bydlení v našem městě. Je tu ale ještě něco, co máme my všichni ve své každodenní moci a co by také výrazně přispělo
ke zlepšení našich životních podmínek. Jsou to dva nešvary, které sice všechny dráždí, ale pro jejichž odstranění ne
každý z nás něco dělá. Je to problém likvidace odpadů a potom rychlá jízda a špatné parkování . Stále se potýkáme s
černými skládkami a to i přesto, že město provozuje sběrný dvůr, kam mohou občané bezplatně odvážet jakýkoliv odpad a prakticky v každé části města jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad. Tyto služby občanům stojí zhruba
1 300 tis. Kč ročně. Stejně tak se nemalými náklady město snaží vytvořit bezpečnější podmínky pro chodce i řidiče (v
rámci rekonstrukcí komunikací byly vybudovány nové chodníky jako např. v ulici Ke Škále nebo Ke Koupališti). Pokud
ale nebude každý z nás respektovat dopravní vyhlášky a značení, bezpečný pohyb po městě nezajistíme.
Mám ve zvyku ve svém příspěvku vždy někomu poděkovat. Tentokrát bych tedy rád poděkoval všem, kteří se chovají
slušně a ohleduplně k ostatním, ať už při likvidaci svého odpadu nebo při motorizovaném či pěším pohybu po našem
městě. Myslím, že i toto málo, co může každý z nás udělat, výrazně pomůže vyřešit problémy, na které si všichni stále
stěžujeme.
Přeji Vám všem příjemné dny
Ing. Petr Sýkora, starosta města
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

v letních měsících byla vypsána 3 výběrová řízení na investiční akce:
„Oprava retenční nádrže Kaznějov“ - byly podány 2 nabídky, dle kritéria nejnižší nabídková cena byla vybrána k
realizaci firma STAVMONTA spol. s r.o.
„Stavební úprava stávajícího kina“ - byly podány 2 nabídky, dle kritéria nejnižší nabídková cena byla vybrána k
realizaci firma JIPS stavební firma s.r.o.
„Kaznějov BD 312“ (zateplení bytového domu č.p. 312) – byly podány 4 nabídky, jedna firma byla z hodnocení
vyloučena z důvodu nepodepsaného návrhu smlouvy o dílo, podle kritéria nejnižší nabídková cena byla vybrána k
realizaci firma STAKOM spol. s r.o.;

•

k 15. 8. 2017 ukončila firma Enwox Energy z důvodu svých finančních problémů dodávky elektřiny do odběrných
míst města; v reakci na tuto skutečnost byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění dodávek elektřiny do konce roku 2017;
do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem oprávněných k dodávkám elektřiny;
po posouzení předložených nabídek byly z dalšího posuzování vyloučeny 2 firmy; nejnižší cenovou nabídku podala
firma Conte spol. s r.o. se kterou byla uzavřena smlouva o dodávkách do 31. 12. 2017; pro zajištění dodavatele na
další období bude vypsáno nové výběrové řízení;

•

firmě MENE INDUSTRY, s.r.o. bylo zadáno vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení na úpravu prostranství kolem kapličky, které musí být komplexně dopravně vyřešeno podle
požadavků dopravního inspektorátu;

•

Správa železniční dopravní cesty nabídla městu pro jeho aktivity možnost využití volných prostor ve výpravní
budově v Kaznějově; v současné době SŽDC projektově připravuje rekonstrukci této budovy; rada města nabídku
nepřijala;
v případě zájmu podnikatelských subjektů o obdobnou nabídku je možné kontaktovat SŽDC, Správu osobních
nádraží Plzeň;

•

majitelé nemovitostí v ulici Oborská požádali o rekonstrukci vodovodního řadu v této ulici z důvodu opakujících se
havárií potrubí a o dobudování bezbariérového chodníku ve spodní části ulice Oborská (od I/27);
rada žádost vzala na vědomí s tím, že požadavek na opravu vodovodního řadu je třeba řešit v souvislosti s již odsouhlaseným převodem celého vodohospodářského majetku společnosti VAK a.s.;
při tomto převodu budou novému majiteli předány všechny požadavky na opravy předávaného majetku;
požadované vybudování bezbariérového chodníku ve spodní části ulice naráží na majetkoprávní vztahy v této lokalitě, fakticky zde není místo, kde chodník vybudovat;

•

od 1. 9. 2017 nastoupil na pracovní pozici referent technického odboru pan Zdeněk Pokorný;

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice Měú
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Jak ukládat tříděný odpad

M

ožná, že mnohým zní titulek podivně, ale prakticky každodenní zkušenost nás na městském úřadě přesvědčuje
o tom, že ne všichni občané ví, že nestačí odpad jen roztřídit a dopravit k nádobě k jeho uložení určené, ale že je
nutné také ho do této nádoby uložit. Zaměstnanci firmy zajišťující odvoz odpadu z kontejnerů nemají v povinnostech
nakládat to, co je kolem, ale pouze mechanicky vyprázdní kontejner a odjíždí. A tak zůstává na městě, konkrétně na
pracovnících hospodářského dvora, aby neustále objížděli a kontrolovali všechna místa, kde jsou kontejnery umístěné a
vše douklízeli. To je samozřejmě zdržuje od jiné práce a často pak slyší kritiku, kde všude ještě není posekáno, shrabáno
nebo zameteno a tak podobně. Snažíme se proto vypátrat, kdo všechno je původcem tohoto nepořádku, v několika připadech se nám to již podařilo a budeme v postihování tohoto nešvaru pokračovat. Myslím, že je zbytečné vystavovat se
nepříjemným rozhovorům nebo přestupkovým řízením, když stačí tak málo – objemné krabice roztrhat nebo rozřezat,
PET lahve sešlapat apod. a vše vhodit do patřičného kontejneru.
Jako názorný příklad toho, jak to pravidelně kolem nádob na tříděný odpad vypadá, přikládám namátkově dvě fotografie.

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice Měú
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Na Kaznějovském doBěhu překonal traťový rekord z loňského roku Michal Vinkler

K

dyž už se jednou rozhodnete, že uspořádáte sportovní
nebo kulturní akci, doufáte ve dvě věci: že vyjde počasí a přijdou lidi. Obojí nám v případě druhého ročníku
Kaznějovského doBěhu vyšlo.
Sice ještě v devět hodin ráno pršelo, ale o hodinu déle se
na startu první dětské kategorie neobjevila ani kapka.
Jediné kapky, které se za celé dopoledne na koupališti vyskytly, byly ty tvrdě vydřené. A to nejen na čelech sportovců. Někteří v zápalu boje tak moc propotili trička, že jsme
si mysleli, že je na trase dlouhé 4,2 km přece jen zastihla
průtrž mračen.
Ručičky na časomíře dospělácké časovky se rozeběhly dohromady sedmnáctkrát. Tolik bylo sportovců od 16 let.
Mezi dětmi se na startovních čárách postupně seřadilo 44
kluků a holek. Opět jsme je rozdělili do pěti věkových skupin a každá z nich zdolávala trať jinak dlouhou. Čím větší
byly děti, tím delší měly běžeckou dráhu. Nutno dodat, že všichni brali sportovní zápolení s vážností a snažili se, aby se
mohli chlubit zlatem, stříbrem nebo bronzem.
Závodníci si za své běžecké výkony odnesli diplom a malou drobnost. Ti, kteří doběhli až na stupně vítězů, se pyšnili medailemi. Zvláštní cenu jsme udělili Michalu Vinklerovi, který nejenže získal mezi muži zlato, ale překonal traťový rekord
z loňského roku. Stopky se v jeho případě zastavily na čase 19 minut a 8 vteřin.
Akce se uskutečnila za velké pomoci členek Pohybu Kaznějov, za kterou jim patří poděkování. Nejinak je tomu i v případě našich sponzorů. Děkujeme Městu Kaznějov, Plzeňskému kraji, firmám Agaricus, Pekařství Malinová a Petr Matějček
- Cemos.
Výsledky: první místa - děti: Barbora Šteflová (kategorie 0 – 5 let), Josef Danihelka (kategorie 6 – 7 let), Elena Herianová (kategorie 8 – 9 let), Kryštof Fišera (kategorie 10 – 11 let), Klára Stezková (kat. 12 – 13 let)
dospěláci: muži Michal Vinkler, ženy Šárka Müllerová
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá, foto Petr Hrdina

Buřtování se sousedy bylo především o setkání

N

ápad pozvat sousedy k přátelskému posezení u ohně
se zrodil v hlavě jedné Kaznějovandy už v loňském
roce. Myšlenka se nám zdála být dobrá, a tak jsme ji proměnili ve skutečnost.
Odpolední akci v neděli 17. září jsme nazvali Buřtování se
sousedy a pojali ji jako neorganizované setkání lidí z našeho města. Zkrátka záleželo na každém, zda si chce nejprve opéct buřta, poslouchat písně v podání kytarového
tria, s dětmi absolvovat soutěžní disciplíny nebo jen tak
klábosit s lidmi, které znáte.
Přestože se některé děti ptaly rodičů, proč tu nejsou jejich
sousedé, dorazilo na koupaliště lidí dost. Přesné počty
neznáme, nepočítali jsme vás. Ale sto buřtů, které jsme
díky sponzorství Města Kaznějov pro vás měli nachystané, zmizely téměř do jednoho.
Děkujeme Míše Mudrové z Pohybu Kaznějov. Dala dohromady další ochotné ženy, které připravily pro nejmladší účastníky buřtování několik soutěžních úkolů. Díky tomu se
nikdo nenudil, a když jsou spokojené děti, jsou spokojení i rodiče.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá
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Kaznějovští kynologové obhájili první tři místa
Členové Kynologického klubu Kaznějov zorganizovali v
sobotu 23. září soutěž v poslušnosti nazvanou Memoriál
Jaroslava Vavříka. Aby měli s kým soupeřit, pozvali kolegy z Plas.
Z domácího týmu se na seznam soutěžících zapsalo šest
psovodů, z Plas dorazilo devět. Menší účast domácích
byla způsobená tím, že řada členů má štěňata, která zatím
nemohou konkurovat starším psům.
Tradičně se soutěžilo ve zvládání základních povelů,
aportu a chování psa za ztížených podmínek. Vše pozorně
sledovala rozhodčí Hana Kremlová. Od ní si psovodi vyslechli řadu užitečných rad, jak správně učit čtyřnohého
miláčka poslušnosti.
Po téměř čtyřhodinovém zápolení byli po součtu nasbíraných bodů známi vítězové. Na prvních třech příčkách
se postavili kaznějovští kynologové a obhájili tak tituly z
loňského klání. První místo vybojovala Jitka Kovářová s fenou křížence Chelsee, druhé místo patří Františku Drahotovi
s německým ovčákem Axem a bronzová medaile je Veroniky Široké a její fenky Ťapiny.
Valentýna Bílá, členka Kynologického klubu Kaznějov

Výstava o historii big-beatu
Pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici připravují na rok 2018 na letní měsíce výstavu
o historii big-beatu na okrese Plzeň-sever od šedesátých
do devadesátých let 20. století. Chceme výstavou připomenout historii kapel v jednotlivých městech a obcích.
Prosíme, pokud někdo má nějaké fotografie, plakáty,
trička, nebo jiné předměty, které mají souvislost s touto
problematikou, zda by nás mohl kontaktovat a případně
předměty zapůjčit. Jedná se o hudební skupiny, které
hrály a vznikly na našem okrese: Zrcadlo, Nemesis, Racionál beat a Burma Jones ve Zruči, Semtex ve Vejprnicích,
Výprodej, Tom Sayer, Kraken, Experiment a Mahagon v
Třemošné, Fleret v Chotíkově, Tybys v Manětíně, Tartan
ve Hvozdě, Teslar v Nýřanech, Sifon v Kozolupech, Expres, Blok v Plasích, Satisfakce a Expandr v Kaznějově,
Korpus a Elektron v Žihli, Skelet v Ledcích, V Druztové
Weeping Spectres, v Kralovicích Silvr, Oxfords a Valijomi, případně další, o kterých máte nějaké informace.
Kontakt: dienstpierova@marianskatynice.cz, nebo kriz@marianskatynice.cz, telefon: pevná linka do muzea: 373396410.
Předem Vám děkujeme za případné informace, které nám pomohou při mapování historie big-beatu na Plzni-severu.
Za Muzeum v Mariánské Týnici:
Jana Potřebová Dienstpierová a Jiří Kříž
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Radovánek - Přehled zájmových kroužků | školní rok 2017/ 2018
SPORTOVNÍ
Název

Určeno pro věk

Lektor

Den konání

Čas konání

Cena za rok

Sporťáček
Cvičení pro žáky s prvky JÓGY
Střelecký kroužek
PREDATOR Workout
Kruhový trénink
Indoor cycling dopo
Mažoretky
NERFliga
Let’s dance
GJG Danza Amigos
Indoor cycling
Stolní tenis muži
Florbal (ZŠ Kaznějov)
Míčovky
Horolezecký I.
BOSU / Trampolíny
Piti Piti Pa I.
Piti Piti Pa II.
Taekwon-do začátečníci
Taekwon-do pokročilí
Indoor cycling
Horolezecký II.
Fitness

5 - 7 let
6 - 9 let
8 - 15 let
od 8 let *
od 15 let
od 15 let
6 - 10 let
8 - 13 let
12 - 15 let
od 15 let
od 15 let
od 15 let
8 - 15 let
8 - 15 let
8 - 15 let
od 15 let
5 - 6 let
7 - 12 let
od 7 let
od 7 let
od 15 let
8 - 15 let
od 15 let

M. Tischler
M. Vavříková
M. Tischler

PO
PO
PO
PO
PO
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT
ÚT, ČT
ST
ST
ST
ST
ČT
ČT
ČT
ČT
ČT
PÁ
PO - ČT

15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:30
10:00 - 11:00
15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
16:30 - 17:30
17:30 - 19:00
17:30 - 18:30
19:00 - 21:00
15:00 - 16:30
16:00 - 17:00
17:30 -18:30
18:30 - 19:30
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
17:30 - 18:30
18:00 - 19:00
8:00 - 19:00

1000,1100,1100,1200,70,-/ lekce
70,-/ lekce
1000,1100,1200,1200,70,-/ lekce
2800,1200,1100,1200,70,-/ lekce
1000,1000,1200,1200,70,-/ lekce
1200,30,-/ 60,-

PÁ

8:00 - 12:00

200,-/ 300,-

Den konání

Čas konání

Cena za rok

M. Kučerová
L. Mazuchová
L. Mazuchová

PO
ÚT
*
ST
ST

15:30 - 17:00
16:00 - 17:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

M. Vavříková
M. Vavříková
M. Vavříková
M. Tischler
J. Galliková
J. Galliková
M. Vavříková
R. Holota
M. Tischler
*
P. Šuchman
M. Vavříková
M. Vavříková
M. Vavříková
J. Kaše
J. Kaše
M. Vavříková
L. Sokol
M. Tischler

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ ČINNOSTI
Název

Určeno pro věk

Lektor

Paletka (malířský)

od 6 let

M. Kučerová
L. Mazuchová

Mňam!
Nitka (ZŠ družina)
Patláček
Spektrum

od 7 let *
od 6 let
5 - 8 let
od 9 let

1100,1200,1000,1100,1100,-

POČÍTAČOVÉ A TECHNICKÉ
Název

Určeno pro věk

Lektor

Den konání

Čas konání

Plastikoví modeláři
Plastikoví modeláři
Merkur (stavebnice)
LEGO přípravka
LEGOrobotika

9 - 14 let
od 15 let
od 7 let
5 - 8 let
9 - 12 let

B. Bílek
V. Šuma
*
*
*

PO
PÁ
ÚT
ST
ST

16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 17:00
15:30 - 16:30
16:30 - 18:00

Cena za rok

1200,1600,1200,1200,1200,-

SPOLEČENSKÉ A DRAMATICKÉ
Název

Určeno pro věk

Lektor

Den konání

Čas konání

Deskohraní
Výtvarně - čtenářský klubík
Veselá angličtina
Šupáci - org. klub
Šuplík - org. klub

od 6 let
od 5 let
od 6 let
od 13 let
od 15 let

M. Kučerová
L. Mazuchová
M. Kučerová
M. Kučerová
M. Kučerová

*
ÚT
ČT
ČT
ČT

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
14:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Cena za rok

1000,1000,1000,zdarma
zdarma
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
14. 10. 2017
13.-15. 10. 2017
27.-29. 10. 2017
11. 11. 2017
16. 11. 2017
24.-26. 11. 2017
3. 12. 2017
10. 12. 2017
15.-17. 12. 2017
19. - 25. 2. 2018
10. 2. 2018
25. 3. 2018
10. 6. 2018
11. 6. 2018
12. 6. 2018

- výtvarně keramická sobota ARTMIX
- Praha patří dětem
- Podzimní halloweenská párty + Halloweenský FOR FUN!
- výtvarně keramická sobota ARTMIX
- tradiční Lampionový průvod Kaznějovem
- Mikulášská disco s nadílkou + Mikulášský FOR FUN!
- Mikulášská diskotéka s nadílkou
- Vánoční Jarmark
- Vánoční FOR FUN!
- Jarní pobytovka
- Masopust
- Velikonoční jarmark
- Radovánkohraní pro veřejnost
- Radovánkohraní pro ZŠ
- Radovánkohraní pro MŠ

Termíny akcí mohou být upraveny, plánované akce budou měsíc před konáním vyvěšeny na našem webu a na vývěskách.
DÁLE NABÍZÍME
Výukové programy:
- Drumbeny - relaxační bubny a Orﬀovy nástroje
- Výukový den (kreativní a sportovní činnosti dle domluvy)
- Výukový program Envýk (voda, vzduch, zemědělství a jiné)
- Keramika, výroba sádrových odlitků - Smaltování, Enkaustika
- Odlévání svíček
- Malování na textil
- Tematicky zaměřené výukové programy, např. Den matek, Vánoce, Velikonoce
* - informace budou upřesněny v průběhu září
Více informací k jednotlivým kroužkům naleznete na www.radovanek.cz.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Historie školství v Kaznějově

Š

kolství v českých zemích má bohatou a dlouholetou tradici. Jeho počátky kladou historikové do 13. století. První
školy byly zřizovány při klášterech, vyučovalo se latinsky. Nebylo ani zdaleka možné, aby všechny děti byly soustavně
vzdělávány…
Základy školní docházky byly položeny za vlády Marie Terezie, povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský
školský zákon z roku 1869.
Děti z Kaznějova navštěvovaly až do roku 1875 farskou školu v Oboře. Chodily denně cestou přes kopec a les po „Škále“
kolem Olejny. V té době ještě neexistovala silnice mezi Kaznějovem a Oborou.
Rozvoj průmyslu a přírůstek obyvatelstva v Kaznějově si vyžádaly zřízení vlastní školy. Škola byla zřízena od 1. ledna
1875. Obec koupila bývalý hostinec Martina Henžlíka čp. 41, kde vznikly 2 třídy a byt řídícího. Vyučovat se začalo 1. září
1875. Řešení, původně zamýšlené jako nouzové, protože se počítalo se stavbou nové školy, vydrželo celých 56 let. Ve
školním roce 1884-85 bylo nutno vytvořit z bytu řídícího učitele další třídu.

Po značném nárůstu počtu obyvatel přestávala školní budova vyhovovat po stránce kapacitní i hygienické. V roce 1884
bylo ve 3 třídách 190 dětí. V roce 1914 nechala obec vypracovat plány na stavbu nové školní budovy a vybrala vhodný
pozemek. Zůstalo však pouze u plánů, protože obec neměla peníze. Problém byl dočasně vyřešen pronájmem dvou místností v domku paní Urbanové čp. 88.
Od roku 1927 připravovalo obecní zastupitelstvo stavbu nové školní budovy. Stavba byla zahájena na jaře roku 1930 a slavnostně otevřena 23. srpna
1931. Nová školní budova byla postavena za 910 000 Kč, dostala číslo popisné 220. Školní rok v nové obecné škole začal 1. září 1931. Dětí školou povinných bylo 237, do obecné školy jich bylo zapsáno 196. Ostatní navštěvovaly
měšťanskou nebo střední školu v Plasích a v Horní Bříze. Obec se dále rozrůstala a mezi žáky byl stále větší zájem o měšťanskou školu. Uvažovalo se o
zřízení měšťanské školy v Kaznějově.
K 15. lednu 1939 byla do Kaznějova přeložena měšťanská škola ze Žihle,
protože v Sudetech byly v té době zrušeny všechny československé měšťanské a střední školy a přesunuty do vnitrozemí. Počet žáků se výrazně zvýšil,
v některých třídách bylo zavedeno střídavé vyučování (tzv. na směny). Bylo
rozhodnuto v co nejkratším čase přistavět další třídy. S přístavbou se začalo v březnu 1939. Všechny práce byly skončeny tak, že 1.9.1939 mohl začít
školní rok v rozšířené budově, která má stejný vzhled dodnes.
Dne 31. ledna 1945 musela být budova školy do 24 hodin vystěhována a
byla obsazena německými uprchlíky. Zařízení školy bylo přestěhováno do hostince U Boháčků, U Rottů, U Beránků a do
domu č. 105. V nich se také nouzově vyučovalo. Pravidelné vyučování v budově školy bylo obnoveno až 11. května 1946.
V šedesátých letech se začalo v Kaznějově stavět sídliště a počet obyvatel se
výrazně navýšil. V sedmdesátých letech byly prostory pro výuku nedostačující, část výuky probíhala v mateřské škole u továrny, opět bylo zavedeno vyučování na směny. V souvislosti s 2. etapou výstavby sídliště bylo počátkem
roku 1974 rozhodnuto o stavbě nové, osmnáctitřídní školy se třemi speciálními učebnami, tělocvičnou, jídelnou a plaveckým bazénem. V roce 1977
byla otevřena nová školní budova za více než 20 mil. korun. V této budově
probíhá výuka do současnosti.
Je vidět, že čas ubíhá velmi rychle, nové škole je letos již 40 let a děti, které do této nové školy začaly chodit, už sem vodí
i svoje vnoučata.
Mgr. Eva Šimlová, místostarostka
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Naši prvňáčci

I

letos se na naší škole urodil velký počet nových prvňáčků. V 1. třídách máme celkem 37 žáků. Jsme velmi rádi,
že si ke vzdělávání vybrali právě naši školu.
V pondělí 4. září byli u nás čerství prvňáci slavnostně
přivítáni panem starostou Ing. P. Sýkorou, p. ředitelkou
školy Mgr. H. Patrichiovou i svými třídními učitelkami, p.
Mgr. P. Záturovou a p. Mgr. I. Zelenkovou.
Všem malým žáčkům přejeme šťastný průběh školního
roku, hodně úspěchů i radosti z pěkných známek, rodičům děkujeme za spolupráci a podporu svých dětí. Vždyť
1. třída – to je pravá škola hrou, na kterou budou jednou
rádi vzpomínat.
Ať se dětem na naší škole daří, a to nejen v 1. třídě.
pedagogický sbor ZŠ Kaznějov

Naši žáci byli přijati pro školní rok 2017/2018 do těchto škol:
Škola

Kód

Obor

Počet

Hotelová škola Plzeň
OŠ výroby a služeb Vejprnická Plzeň
SPŠ dopravní Plzeň
SŠ Horní Bříza
SŠ obchodu a užitého umění Plzeň
SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň
SOU elektrotechnické Plzeň
Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň
Masarykovo gymnázium Plzeň
Gymnázium a SOŠ Plasy

65-51-H/01
75-41-E/01
41-45-m/01
26-51-H/01
66-41-L/01
37-51-H/01
26-51-H/01
79-41-K/41
79-41-K/41
79-41-K/81
79-41-K/41
63-41-M/02
41-41-M/01
78-42-M/01
36-47-M/01
18-20-M/01
26-51-M/01
78-42-M/02
36-67-H/01
68-43-M/01
68-42-M/01
78-42-M/03
23-56-M/02
16-01-M/01
75-41-M/01
41-55-H/01

Kuchař, číšník
Pečovatelské služby
Mechanizace a služby požární prevence
elektrikář
obchodník
Manipulant poštovního provozu
elektrikář
gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
obchodní akademie
Gymnázium
Technické lyceum
Stavebnictví
Informační technologie
elektrotechnika
Ekonomické lyceum
zedník
Veřejnosprávní činnost
Bezpečnostně právní činnost
Pedagogické lyceum
Obráběč kovů
Ekologie a životní prostředí
Sociální činnost
Opravář zemědělských strojů

2
1
1
1
1
1
1
3
2
3
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

SPŠ stavební Plzeň
VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň
OA Plzeň
SPŠ Tachov, Světce 1
Bezpečnostní a právní akademie Plzeň
SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
Střední škola Kralovice

Letos vyšlo 35 žáků z devátých tříd a 3 žáci z páté třídy

V.Vitoušová, výchovný poradce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v červenci, srpnu a září letošního roku významného životního jubilea:
Červenec
Levý Josef
Bratek Ján
Liška František
Hanzlíčková Zdeňka
Vondráček Karel
Růžek Josef
Klímová Anna
Bušková Marie
Hanzlíček Bohumil
Koukolík Josef

93 let
92 let
87 let
86 let
84 let
84 let
83 let
81 let
80 let
80 let

Srpen
Dušková Eliška
Špačková Věra
Kotrchová Jaroslava
Kaprál Václav
Kučera Jaroslav
Jícha Vratislav
Balínová Věra

92 let
86 let
84 let
83 let
83 let
82 let
81 let

Září
Mašková Jiřina
Muller Rudolf
Prokopová Jarmila
Patrichi Ludmila
Němec Milouš
Semelková Miloslava
Baborová Zdeňka
Karbanová Danuše
Vavříková Danuška
Šťastná Pavlína
Krauz Václav
Hanzlíčková Věra
Pech Jaroslav

94 let
87 let
87 let
85 let
84 let
83 let
83 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Městský úřad vítá nové občánky :
Červen
Adéla Míkovcová
Radim Procházka
Samuel Kinský
Antonín Soukup

Červenec
Patrik Macháček

Srpen
Antonín Janouš
Martina Frőhlichová
Anežka Hitmanová
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Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a v květinářství v hospodářském dvoře.
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