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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začíná nám období prázdnin pro ty šťastnější a období
dovolených pro ty ostatní. U nás na městském úřadě je
tato doba každoročně, stejně jako doba předvánoční,
značně hektická.Končí první pololetí roku, tzn. konají
se valné hromady, hodnotí se hospodaření, upřesňují se
plány.
Svoji činnost bilancují naše příspěvkové organizace –
škola a mateřská škola – a myslím, že mohu konstatovat, že jejich práce je dobrá. Prvňáčci předvedli v místní
knihovně, jak se naučili číst a byli slavnostně přijati do
cechu čtenářů, na stole mám seznam úspěšných žáků základní školy, kterým bude předáno při slavnostní akci ocenění
za umístění v nejrůznějších olympiádách, vědomostních soutěžích nebo i ve sportu. A již se jako každoročně těším na
svoji příjemnou povinnost oficiálně se rozloučit s absolventy deváté třídy. Rád využívám této příležitosti zjistit jejich
zájmy, přání a očekávání do budoucnosti.
Ale nesmím zapomenout na naši práci a proto alespoň stručně zrekapituluji, jak se nám daří plnit letošní rozpočet.
Z úkolů, které již máme splněny bych zmínil opravu ulice K Vodárně a cesty na koupaliště, u té byla také dokončena
celková obnova aleje výsadbou letních dubů. Kolem nádraží a na sídlišti byly spraveny výtluky a díry v komunikacích
a bylo vybudováno nové veřejné osvětlení u rodinných domků u Nepronu.
Dokončena byla také oprava břehů a hráze místní retenční nádrže. Na základě mnohých připomínek ke způsobu provedení stavby však bylo vyvoláno jednání s dodavatelem stavby za účasti stavebního dozoru, na kterém budeme žádat
vysvětlení a předložení odborných argumentů k těmto připomínkám.
Před kolaudací je přestavba kina na víceúčelové kulturní zařízení a po vybavení interiéru nábytkem může nový kaznějovský kulturní stánek začít sloužit veřejnosti. Věřím, že bude dobře plnit svůj účel a bude při každé akci plně vytížen.
Další velkou investiční akcí je přestavba bývalého kulturního domu na nové byty, která byla zahájena počátkem měsíce. V červenci pak zahájíme rekonstrukci ulice Smrková a úpravu prostranství před kapličkou a provedeme výběrové
řízení na dodavatele rekonstrukce ulice Na Důl.
Co se týče projektových příprav – zadali jsme vypracování projektu na rozšíření veřejného osvětlení v Habeši a proběhla schůzka s občany bydlícími v ulici Mrtnická, na které připomínkovali projekt rekonstrukce této ulice.
Ke konci druhé poloviny letošního roku se opět vylepší podmínky pro činnost městem zřizované zásahové hasičské
jednotky. Byla získána státní dotace a dotace Plzeňského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro členy
jednotky a na základě výběrového řízení byla podepsána smlouva o dodávce automobilu Fiat Ducato.
A na závěr ještě malá poznámka. Možná, že jste si v poslední době také všimli velkého nepořádku v prostoru místní
železniční stanice. Již jsme písemně kontaktovali Správu železniční dopravní cesty s upozorněním na tuto situaci a se
žádostí o její řešení a tak doufám, že bude zajištěna náprava.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití dovolených a prázdnin a mnoho pěkných zážitků.
Ing. Petr Sýkora, starosta

Znovuotevření kaple sv. Jana Křtitele v Kaznějově

D

razí obyvatelé města Kaznějov,
rádi bychom vás informovali, že po delší přestávce začnou na podzim ve vaší kapličce opět pravidelné bohoslužby.
Zveme vás na bohoslužbu se žehnáním nově opravené kaple v úterý,
4. září 2018, v 18:00 hodin.
Děkujeme městu Kaznějov za provedenou rekonstrukci, která umožňuje, aby bohoslužebný a kulturní život v kapli nadále pokračoval.
Hezké prázdniny vám přejí
vaši obláti v Plasích
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

na základě dotazů z řad občanů město informuje, že objekty v areálu retenční nádrže má pronajaty pro svoji činnost spolek Vodní turistika a v rámci tohoto pronájmu zajišťuje i provoz letního bufetu;

•

na základě podnětu z jednání rady bude upraven veřejný prostor v závěru ulice Smrková, konkrétně bude instalováno nové pískoviště, lavičky a bude provedena úprava veřejné zeleně;

•

na základě provedeného výběrového řízení byla podepsána smlouva na realizaci „Rekonstrukce ulice Smrková v
Kaznějově; ze dvou přijatých nabídek byla cenově nižší nabídka firmy EUROVIA CS, která nabídla realizaci akce za
3 500,0 tis. Kč;

•

město Kaznějov nabízí k prodeji nepotřebný majetek:
1. dvoukolový žebřík ZD 12 za nabídkovou cenu 6 000,- Kč
2. traktor Zetor 4011 za nabídkovou cenu 65 000,- Kč;
nabídky lze podat poštou nebo osobně na podatelně Měú do 17.8.2018, 12.00 hod; bližší informace nebo prohlídku
nabízeného majetku lze dohodnout s p. Zděnkem Pokorným, tel. 373332280 nebo 736465006;

•

na základě výběrového řízení dodá firma PROFI AUTO CZ a.s. se sídlem v Říčanech dopravní automobil pro JSDHO Kaznějov za cenu 835 679,- Kč vč. DPH; nákup bude financován částečně ze státní dotace, z dotace Plzeňského
kraje a rozpočtu města;

•

na základě provedeného výběrového řízení bude uzavřena smlouva o dílo na úpravu prostranství kolem kapličky s
firmou EUROVIA CS, a.s.; cena díla bude činit 2 731,0 tis. Kč;

rada města schválila poskytnutí dalších finančních příspěvků spolkům a neziskovým organizacím:

žadatel					

účel							

částka

Pohyb Kaznějov				

organizace Dětského dne				

5 800,-

Centrum Hájek z.ú.				

částečné krytí provozních nákladů			

5 000,-

Hospic sv. Lazara, z.s.				

zdravotnický materiál					

5 000,-

SVČ Radovánek				

Radovánkohraní					

6 000,-

SDH Kaznějov					

dresy pro mladé hasiče				

5 000,-

Spolek pro Kaznějov				

Kaznějovský Doběh					

3 000,-

•

rada města schválila Provozní řád pro Víceúčelové kulturní zařízení včetně ceníku; provozní řád je k dispozici na
Měú a zveřejněn na www.kaznejov.cz;

•

zastupitelstvo projednalo záměr ministerstva vnitra zrušit některé matriční úřady a vyslovilo s ním nesouhlas;
zastupitelstvo trvá na zachování matričního úřadu v Kaznějově i za změněných podmínek jeho financování (příspěvek státu vázaný na vykázané matriční úkony);

•

zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích;

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ
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Nové víceúčelové zařízení zahájí svoji činnost

H

istorie nově zrekonstruovaného domu č. p. 104 se začala psát na konci 19. století.

V letech 1899 – 1900 nechal postavit pan František Rott
dům, který sloužil jako hostinec.
Od roku 1920 v něm sídlil ochotnický spolek KOLLÁR, v
roce 1920 v něm pobýval Antonín Zápotocký.
Od roku 1930 bylo v budově promítáno kino – pod názvem LIDO – BIO.
V roce 1949 bylo zestátněno. V r. 1957 převzal kino MNV,
ale z důvodu nebezpečí zřícení zde byl zakázán provoz.
K přestavbě budovy došlo v letech 1965 – 66, kdy byla
původní budova stržena a místo ní postaveno nové kino
v majetku ZK ROH Lachema.
Z důvodu nízké návštěvnosti přestalo kino sloužit svým
účelům v lednu 2014 a do roku 2017 se využívalo jen příležitostně ke kulturním účelům.
V loňském roce byla zahájena přestavba na víceúčelové
zařízení, které bude uvedeno do provozu v srpnu tohoto
roku.
Víceúčelové kulturní zařízení je určeno ke kulturním a
společenským akcím pořádaným městem, jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, spolky a veřejností
(rodinné oslavy, svatby). Využívání tohoto zařízení ve
vlastnictví Města Kaznějov se řídí provozním řádem a ceníkem, které jsou zveřejněny na www.kaznejov.cz.
Mgr. Eva Šimlová, místostarostka

CENÍK pro uživatele Víceúčelového kulturního zařízení Kaznějov
ceny energií budou aktualizovány v závislosti na uzavřených smlouvách s dodavateli.

druh služby				

jednotka			

cena/jednotka vč. DPH

pronájem				
vodné, stočné				
teplo					
elektřina				
práce promítače				
vratná kauce				

den				
500
m3				105,96
kWh				
1,0748
kWh				
6,02
hodina				
85,00
pronájem			
1000,00

Příspěvkové organizace zřizované městem jsou od úhrady nájemného a poplatků za energie osvobozeny

POLICIE INFORMUJE – STALO SE V KAZNĚJOVĚ

Policisté z obvodního oddělení v Kaznějově 31. března kolem třetí hodiny ranní zastavili ve městě vůz značky Fiat Ducato. Muži za
volantem dali dýchnout. Zkouška měla negativní výsledek. Policisté ale při další komunikaci s řidičem měli podezření, že by mohl
být pod vlivem drog. Vyzvali ho proto k podrobení testu na návykové látky. Jejich domněnka se potvrdila. Pětatřicetiletý muž měl
pozitivní výsledek na amfetamin. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
V Kaznějově vyjížděli policisté k nálezu nevybuchlé munice. Ta byla objevena 25. dubna krátce po 19. hodině v zemi na břehu rybníka
Vátinka. Všiml si jí rybář při lovu ryb. Muži zákona místo zabezpečili, aby se k munici nikdo nepřiblížil a okamžitě přivolali pyrotechnika. Po jeho příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o dělostřelecký granát tříštivý. Pyrotechnik střelivo po vyzvednutí ze země zajistil a
odvezl k likvidaci pryč. Nikdo se nezranil a nedošlo ani ke škodě na majetku.
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Iveta Kořínková, policejní mluvčí pro Plzeň-venkov

Radovánek - Přehled zájmových kroužků | školní rok 2018/ 2019
SPORTOVNÍ
Název				

Určeno pro věk

Místo konání		

Den konání

Čas konání

Piti Piti Pa 			
Taneční kroužek		
Let’s dance			
PREDATOR			
Workout junior
PREDATOR			
Workout dospělí
Cvičení bosu/trampolíny
Kruhový trénink		
Indoor cycling 		
Stolní tenis žáci 		
Stolní tenis muži		
FLORBAL přípravka		
FLORBAL			
Střelecký kroužek		
NERFliga			
Horolezecký I.			
Horolezecký II.			
Taekwon-do začátečníci		
Taekwon-do pokročilí		
Fitness jednorázové vstupné
Fitness měsíční permanentka

5 – 6 let		
7 – 12 let
12 – 15 let
9 – 15 let

Pod Továrnou		
ZŠ Kaznějov		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		

ST		
PO		
ÚT		
PO		

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

1200,1400,1200,1200,-

Cena za rok

od 15 let

Pod Továrnou		

ST		

16:00 - 17:30

1200,-

od 15 let
od 15 let
od 15 let
8 – 15 let
od 15 let
6 – 9 let
10 – 15 let
8 – 15 let
8 – 13 let
8 – 15 let
8 – 15 let
od 7 let		
od 7 let		
od 15 let
od 15 let

Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
ZŠ Kaznějov		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		

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

18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
17:15 - 18:15
17:30 - 19:00
19:00 - 21:00
15:00 - 16:00
15:00 - 16:30
16:00 - 17:00
15:00 - 16:00
17:30 -18:30
18:00 - 19:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 12:00

80,-/lekce
80,-/lekce
80,-/lekce
1200,3200,1200,1200,1200,1200,1400,1400,1200,1200,30,-/60,200,-/300,-

Místo konání		

Den konání

Čas konání

ÚT		
PO		
ÚT		
ST		
ST		

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

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ ČINNOSTI
Název				

Určeno pro věk

Ferdova dílnička
(maminky s dětmi)		
Nitka – výtvarka		
Malířský kroužek		
Vaříme a tvoříme		
Keramika			
Glazování			

od 3 let
od 6 let
od 6 let
od 5 let
od 6 let
od 6 let

Pod Továrnou			
ZŠ Kaznějov			
Pod Továrnou			
Pod Továrnou			
Pod Továrnou			
Pod Továrnou			

Bude upřesněn

Cena za rok

1200,1200,1200,1200,1200,-

POČÍTAČOVÉ A TECHNICKÉ
Název				

Určeno pro věk

Místo konání		

Den konání

Čas konání

3D Tisk				
Plastikoví modeláři		
Plastikoví modeláři		

od 9 let		
od 9 let		
od 15 let

Pod Továrnou		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		

ÚT		
PO		
PÁ		

17:00 -18:00
16:00 - 18:00
17:00 - 21:00

Den konání
Bude upřesněn
Bude upřesněn

Cena za rok

1200,1400,3200,-

SPOLEČENSKÉ A DRAMATICKÉ
Název				

Určeno pro věk

Místo konání		

Veselá angličtina		
Deskové hry			
Org. klub Šuplík		
Org. klub Šupáci		

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

ZŠ Kaznějov		
ZŠ Kaznějov		
Pod Továrnou		
Pod Továrnou		

ČT		
ČT 		

Čas konání

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

Cena za rok

1200,1200,-

Plánované akce na školní rok 2018/2019

Dále nabízíme
Výukové programy pro mateřské a základní školy:
9/2018 – 6/2019 Taneční víkendy FOR FUN!
- Drumbeny – relaxační bubny a Orffovy nástroje
9/2018 – 6/2019 Keramické soboty ARTMIX
- Výukový den – kreativní a sportovní činnost dle domluvy
17. 11. 2018
Lampionový průvod
- Výukové programy Envýk – ekologie, životní prostředí
26.-28. 2. 2019 Jarní pobytovka
- Keramika, výroba sádrových odlitků
2. 3. 2019
Masopust
- Smaltování, enkaustika
16. 6. 2019
Radovánkohraní pro veřejnost
- Odlévání svíček
17. 6. 2019
Radovánkohraní pro ZŠ
- Výroba mýdel
18. 6. 2019
Radovánkohraní pro MŠ
- Šumivé bomby do koupele
Termíny akcí mohou být upraveny, plánované akce budou - Malování na textil
měsíc před konáním vyvěšeny na našem webu a na vývěs- - Tematicky zaměřené výuk. programy např.: Den Matek, Vánokách.
ce, Velikonoce a jiné
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Z Estonska přivezl Dominik Čermák zlatou medaili

P

okoj Dominika Čermáka je ověnčen téměř padesátkou
medailí ze soutěží v taekwondu neboli moderním bojovém umění sebeobrany.
Tu poslední získal na konci dubna na Mistrovství Evropy
v Estonsku. Sedmnáctiletý reprezentant České republiky,
který žije v Kaznějově, spolu s dalšími čtyřmi sportovci
vybojoval zlatou medaili. „Do estonského hlavního města
Tallinn se sjelo 801 taekwondistů z 33 zemí. Čechů bylo
celkem v juniorské, seniorské a veteránské kategorii čtyřicet,“ vypráví nadaný Dominik, který zastupoval juniorskou kategorii do 57 kg.
Největší zastoupení na Mistrovství Evropy mělo Rusko,
soutěžících bylo kolem čtyř stovek. „Právě s nimi jsem v
disciplíně jednotlivců ve sportovním boji a technických
sestavách prohrál už v semifinále,“ přiznal se Dominik ale
Dominik Čermák - druhý zprava
s tím, že v technických sestavách byl boj velice těsný, ale jak řekl, byla to fakt smůla.
Dostat se mezi českou elitu dá pořádně zabrat. Taekwondu se Dominik věnuje od první třídy jako člen oddílu Panter
Kralovice. Třikrát v týdnu trénuje, před každou soutěží či mistrovstvím se zúčastňuje týdenních soustředění. Ani o letošních letních prázdninách nebude mít příliš volna. Jako zlatý vítěz z Estonska by měl být nominován na mistrovství světa.
„Pokud to vyjde, pojede na tři týdny na soustředění. Doma ho skoro vůbec nevidíme,“ podotkla s úsměvem Dominikova
maminka Petra. Dodala, že počty modřin a jizev už nepočítá. „Měl také otřes mozku, naštíplou kost v kotníku, spáleniny…,“ vyjmenovala Petra.
Na úrazy během zápasů si ale Dominik rozhodně nestěžuje. „Na mistrovství byla skvělá atmosféra. I když jsme soupeři,
navzájem si fandíme a skandujeme. Jsme jeden velký tým,“ vzpomíná na soutěž v Estonsku.
Mistrovství světa se uskuteční v srpnu v Bělorusku. Předloni slavil Dominik v nejvyšší soutěži úspěch, domů přivezl dvě
bronzové medaile. My budeme Dominikovi, který je držitelem černého pásku už druhého danu, držet palce a přejeme
mu, aby mu ve sbírce sportovních úspěchů přibyla další hodnotná medaile.
Autor článku Valentýna Bílá

64 polí v Kaznějově…

…aneb agronomicko-šachová půlročenka 2018

J

iž druhým rokem v Kaznějově vzkvétá šachová zahrádka pod dozorem vrchních agronomů ze zdejšího šachového
klubu ŠK Garde Kaznějov.

Jednou ze základních činností, nejen zemědělce, je sázení nových sazenic, a proto členové vedli každé úterý šachový
kroužek při základní škole. Tam se nové šachové sazeničky ve věku 1. až 5. třídy jednak naučily základy šachové hry a
pronikly do krás šachové kombinace, ale měly i příležitost účastnit se přeboru základních škol a to vcelku úspěšně neb
družstvo základní školy postoupilo přes okresní kolo až do krajského kola, kde naši hráči obsadili výborné 5. místo z
dvanácti družstev.
A protože zahrádka se musí pravidelně zalévat, tak v rámci pravidelných pátečních schůzek klubu dostávaly naše sazeničky další přísun šachových živin a zkušeností, které pak mohly zúročit během seriálů dětských turnajů Klatovská
věž a Ampér. V celkovém hodnocení pěti turnajů Klatovské věže (z nichž jeden se konal i v Kaznějově) obsadil v kategorii chlapců František Eliáš Škutil celkové 5. místo a Jan Hrdina celkové 7. místo z 54 hráčů. V kategorii dívek pak
celkově vyhrála Anna Bartoníčková ze 17 hráček.
A protože činnost klubu není zaměřená jen na děti, tak se naše vzrostlé a mnohdy mechem obrostlé šachové stromy z
ŠK Garde Kaznějov po loňském úspěšném postupu z regionálního přeboru neztratily ani v krajském přeboru družstev
III. třídy, a i přes několik smolných porážek obsadily 5. místo z 12 družstev a obhájily tak účast v krajském přeboru
III. třídy i pro příští rok.
A protože na rozdíl od zemědělství nejsou šachy závislé na rozmarech počasí, tak i na příští školní rok můžeme slíbit
šachový kroužek, páteční tréninky, zápasy družstva dospělých a pořádání (snad) dvou turnajů pro děti. A možná
přijde i šachová nástěnka…
Je třeba zdůraznit, že vše výše zmíněné je velmi ulehčeno či dokonce umožněno výraznou podporou města Kaznějov,
ZŠ Kaznějov a rodičů našich kaznějovských šachových sazeniček. Proto bychom jim jménem ŠK Garde Kaznějov rádi
upřímně poděkovali.
Zdeněk Bartoníček
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Zázraky modré planety aneb jak probíhal dětský
den v Kaznějově

J

sou akce, které nepotřebují přílišnou propagaci a přesto
je účast veliká. Mezi takové rozhodně patří Dětský den
pořádaný členy Pohybu Kaznějov ve spolupráci s místními
hasiči.
Letos se odpolední akce pro nejmenší uskutečnila už podeváté. Opět pořadatelé připravili podél cesty na koupaliště
sedm soutěžních otázek. Ty byly použity z putovní výstavy
nazvané Prima klima zaměřené na životní prostředí. Děti
a dospělí, kteří jim pomáhali, se zamýšleli nad tím, jak se
člověk chová k naší planetě. A ve stejném duchu se nesl i
celý dětský den pojmenovaný Zázraky modré planety.
Přestože v sobotu 9. června rtuť teploměru stoupala ke třiceti stupňům Celsia, na start dorazilo 175 dětí se svými rodiči a prarodiči. Snad každý dopředu počítal s tím, že si na splnění úkolů a získání zasloužené odměny bude muset počkat
ve frontě. Ale výsledek stál za to. Všichni byli přivítáni jako mimozemšťané. Dostali krásná třpytivá tykadla a létající talíře. Tradiční cesta lesem kolem koupaliště je měla seznámit se zázraky Země, které nám všem přijdou jako samozřejmost,
ale právě ony dělají naší planetu výjimečnou. Děti plnily celkem deset úkolů u přírodních živlů, kterými byli voda, oheň,
vítr, zem, Slunce, Měsíc a další. Kdo by odolal například nošení zapálené svíčky vytyčenou trasou, rozpohyboval vodní
mlýn, vytvořil hvězdné obrazce, shodil švihadlem lahev s vodou nebo určil jména květin na obrázcích?
V cíli si každý účastník za odměnu ještě mohl vybrat další dárek. Navíc děti využily příležitost a vyráběly si s pomocí organizátorů barevné náramky, papírové větrníky, z kamínků vytvořily mimozemšťany nebo si nechaly na obličeje vykouzlit barevný motiv. Krátkou deštivou přeháňku vyplnila dvojice divadelníků z Rokycan se svými loutkovými postavičkami,
kteří rozveselili děti i dospělé svojí upravenou verzí pohádky o Červené Karkulce.
Odpoledne se uskutečnilo díky všem nadšeným dobrovolníkům, kterých letos bylo čtyřicet. Na mnoha dětských tvářích
byl díky těmto lidem vykouzlen úsměv. K tomu přispěli samozřejmě i všichni sponzoři. Tady jsou: MěÚ Kaznějov, BEST
a.s., PAŠEK s.r.o., LB Minerals, Pekařství Malinová s.r.o., Textil U Kliků – Brožíková, CEMOS – Matějček, Auto – Liška
Plzeň Slovany, Květinářství a zahradnické práce Andrea Houbová, Točená zmrzlina Kaznějov – Bratek, Jednota Plasy,
SBS - NEPRON s.r.o. a Značky Plzeň s.r.o.
Příští rok se uskuteční dětský den již podesáté. Poohlédneme se zpět a zavzpomínáme na všechny minulé ročníky.
Poděkovat musíme také radě města za finanční příspěvek na tuto již tradiční sportovní akci.
Jindřiška Adámková

Den boje proti rakovině

M

ladí hasiči SDH Kaznějov se jako každoročně zúčastnili Dne boje proti rakovině. Letos tento den vyšel na
16. 5. 2018 a sbírka pořádaná Ligou proti rakovině Praha
již 22 let byla tento rok zaměřena na prevenci zhoubného
onemocnění tlustého střeva. Díky vstřícnosti a podpoře vedení ZŠ Kaznějov i Gymnázia v Plasích jsme mohli s mladými hasiči vyrazit již ráno prodávat žluté kytičky měsíčku lékařského za symbolickou cenu 20,- Kč. V doprovodu
vedoucích se naši gymnazisti vydali po budově plaského
gymnázia a následně po městě Plasy, žáci základní školy
se pak vydali po budově školy a pak v několika skupinách
po Kaznějově.
Oproti minulým rokům nám letos tolik nepřálo počasí a
dopoledne jsme zmokli, ale i přesto se nám povedlo prodat 655 kytiček a vybrat 17.112,- Kč, tj. téměř stejně jako v loňském roce.
Chceme tímto poděkovat všem dobrým lidem, kteří přispěli na konto letošní sbírky.
Pro úplnost můžeme jen doplnit, že v celé České republice bylo k 13. červnu na tuto sbírku vybráno přes 19 milionů Kč,
které budou použity na preventivní programy, podporu onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a
vybavení onkologických pracovišť.
Monika Šubrtová, vedoucí mladých hasičů SDH Kaznějov
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Žáci ZŠ vzorně reprezentovali město Kaznějov

V

ždy na konci školního roku nezapomíná městský úřad na vzorné a šikovné žáky, kteří naše město reprezentovali v různých vědomostních
nebo sportovních soutěžích. V tomto školním roce nám udělali radost tito
žáci: Zuzana Pokorná, žákyně 9. ročníku, která dosáhla výborného výsledku v krajském kole Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 21 účastníků
této soutěže obsadila pozoruhodné 2. místo a postoupila do ústředního kola
olympiády. Přejeme Zuzaně mnoho dalších úspěchů nejen v republikovém
klání, ale i v dalším studiu na střední škole, v osobním životě i literární činnosti. Velmi si vážíme toho, že jsme se s tak nadanou studentkou mohli denně setkávat při běžné školní práci.
V logické olympiádě pořádané Mensou ČR dosáhl výborného úspěchu Jakub
Šubrt ze 4. B, který se v Plzeňském kraji z 972 řešitelů umístil na neuvěřitelném 14. místě a postoupil do dalšího kola.
Dalšími úspěšnými žáky v tomto roce byli: Matouš Hep z 6. B (matematická
olympiáda), Zuzana Hanzlíčková z 9. ročníku (chemická olympiáda), Karolína Nováková z 5. B a Ivana Kalinová z 2. A (výtvarná soutěž – požární ochrana očima dětí), šachisté – Anna Bartoníčková ze 3. B, František Škutil ze 4.
A, Jakub Šubrt, Aleš Krýsl a Jan Hrdina ze 4. B. Dále úspěšní stolní tenisté
ze 4. A - Vilém Rieger, Filip Hrotek, Dominik Sadílek a Eliška Křenová a také
Anežka Danihelková z 5. A.
Všem šikovným žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a města Kaznějov. Poděkování patří
však i těm, kteří byli žákům pomocnou rukou: Mgr. Vitoušové, paní ředitelce Mgr. Patrichiové, Mgr. Jeníčkové, Mgr. J.
Šteflové, Mgr. Korelusovi, Mgr. Mudrovi, panu Hrdinovi a Ing. Bartoníčkovi.
Mgr. Petra Kratochvílová

Recyklohraní

R

ecyklohraní je školní recyklační program pod záštitou
MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit
jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do programu jsme se
zapojili již v září 2008, kdy vznikl. Během školního roku
plníme zpravidla čtyři úkoly různé pro první a druhý stupeň, sbíráme použité baterie a drobný elektroodpad. Za
splněné úkoly, sebrané baterie a elektroodpad dostaneme
body, za které si vybereme odměny. Dříve jsme si objednávali drobné dárky, ale loni v únoru jsme si za 3563 bodů
objednali ministůl na stolní tenis. Stůl se velmi osvědčil, a
tak střádáme body na nový. V letošním školním roce jsme zatím získali 1099 bodů. Odevzdali jsme 24 kg baterií, 27 kg
elektroodpadu a plnili úkoly „Vydržím víc, posloužím déle“ a „ Žít bez odpadů“. V posledním úkolu jsme hledali muzejní
kousek. Zatím máme 2472 bodů a doufáme, že za poslední odevzdaný úkol dostaneme body další. A budeme se těšit na
zakoupení nového stolu.
Mgr. Anna Divišová

Turnaj

D

ne 1. 6. 2018 se v tělocvičně ZŠ Kaznějov konal turnaj
rodinných dvojic ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo čtyřicet aktivních hráčů a spousta dalších diváků.
Turnaj čítal dvě kategorie: týmovou obíhačku a rodinné
čtyřhry. Užili jsme si společně stráveného času, zábavy i
sportovního klání.
Mgr. Vladimír Mudra
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Solasido

P

ěvecká soutěž SOLASIDO má v Kaznějově již patnáctiletou tradici a vždy po 2-3 letech se žáci naší školy stanou velkými pěveckými hvězdami.
Samotné soutěži předchází konkurz, kde odborná porota
vybírá ty nejlepší zpěváky. V letošním roce se přihlásilo 34
žáků a 26 jich postoupilo do soutěže. Vybraní žáci se pečlivě připravovali, účastnili se profesionálního natáčení písní
na CD a 29.5. dopoledne předvedli svoje pěvecké umění na
generálce pro ostatní žáky ZŠ. Večer bylo hlediště našeho
útulného divadla ŠUTR zaplněno do posledního místečka.
Děti zpívaly ve dvou kategoriích:
1.kategorie: 1.-3. ročník, 2.kategorie: 4.-6. ročník ( + jedna
žákyně 9.ročníku).
Boj o trůny byl opravdu napínavý. Nikdo do posledního okamžiku netušil, kdo bude vítězem, všechny děti totiž zpívaly
úplně báječně. Konečné výsledky možná někoho zklamaly, někoho překvapily, ale takové už bývají soutěže, kde se výkon
nedá změřit. Já děkuji sama za sebe všem malým i větším zpěvákům a zpěvačkám za odvahu, za jejich skvěle zapívané
písničky a už se moc těším na příští takto skvělý kulturní zážitek.
Výsledky soutěže:
1.kategorie:					
speciální cena - Mariana Skalová -1.A		
1.místo-Ema Kočandrlová - 2.B			
2.místo- Viktorie Čermáková - 3.A		
3.místo- Anna Bartoníčková - 3.B		

2.kategorie:
speciální cena – Tereza Šlapáková – 4.B, Kristina Hroncová – 4.B
1.místo: Jan Hrdina - 4.B
2.místo: Elena Herianová - 4.B
3.místo: Stella Šlehoferová - 5.B
Mgr. Edita Beranová

Volná vstupenka do ZOO Plzeň

V

roce 2017 jsme s žáky 5. B pilně navštěvovali místní
knihovnu a účastnili se soutěže o získání volné vstupenky do ZOO Plzeň. Úkolem každého soutěžícího bylo
vypůjčovat si knihy s přírodovědnou tématikou. Z dvaceti
volných vstupenek získaných kaznějovskými dětmi se jich
k pilným dětem z 5. B dostalo rekordních čtrnáct, a tak
jsme je jeli slavnostně a pyšně uplatnit
6. června 2018. Exkurze v zoologické zahradě se dětem velmi líbila, zvláště pak sokolnické ukázky, neboť dravci létali jenom pro nás.
Ve sbírání potřebných bodů na další volnou vstupenku pokračujeme i letos.

Mgr.Milena Mašková

Výcvik psů

J

ak probíhá výcvik psů, vyhledávání drog, prohlídka
vozů přijíždějících do věznice, zadržení a následování
pachatele nám 11. 4. přijeli ukázat psovodi vězeňské služby
se svými čtyřnohými parťáky: z Kynšperka nad Ohří Radek
Čajka + Viktor, Jan Zúber + Abigail, Jiří Bažo + Bad; Slávka Roučová + Afrika z věznice Všehrdy, Alena Dragounová
+ Zara z věznice Valdice a z věznice Jiřice Pavel Rouček +
Noris.
Ukázka probíhala ve dvou hodinových blocích pro 1. a 2.
stupeň. Žáci měli možnost být součástí připraveného programu. Na závěr byli psi odměněni velkým balíkem piškotů a
pohlazením od všech žáků.
Mgr. Jitka Šteflová

Strana 9

Akce MŠ sídliště
Krok za krokem celým rokem
Poslední dubnový čtvrtek byl plný zábavy, her, legrace a
objednané slunečné počasí dokreslilo krásnou atmosféru
hravého odpoledne. Mateřská škola Kaznějov sídliště zrealizovala pro rodiče a děti akci pro podporu rozvoje školní
zralosti, která nesla název Krok za krokem celým rokem
aneb O dvanácti měsíčkách. Děti s pomocí svých rodičů
plnily zábavně-vzdělávací úkoly, při nichž rozvíjely své dovednosti, uplatnily vědomosti a užily si při nich spoustu
legrace. Školní zahradou se rozléhal dětský smích a odměna na konci her děti neminula.
Úspěchy malých malířů
Letos se naše školka opět zapojila do výtvarných soutěží
„Požářní ochrana očima dětí“ (pořádal Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje) a „Pohádky očima dětí“ (spolupráce Optik studia a Lvího očka). Výtvarná díla dětí sklidila veliký
úspěch. V „Požární ochraně“ obsadili první místa okresního a krajského kola Jolanka Svobodová a Mareček Procházka,
Jolanka Svobodová se umístila i v kole nejvyšším – republikovém, které se koná v Přibyslavi. V soutěži „Pohádky očima
dětí“ byly oceněny opět Jolanka Svobodová a Emmička Lukešová. Gratulujeme malířům.
Výlet na farmu
Rok se s rokem sešel a konečně jsme se dočkali dalšího školního výletu. Obě mateřské školy si letos zvolily za svůj cíl
výletu oblíbenou farmu Moulisových v Milínově a vyjely společně. Děti byly milou a hravou formou seznámeny s životem
na farmě. Vyzkoušely si podojit kravičku Jitku (model), vytloukat obilí, umlít mouku, hledat jehlu v kupce sena, stloukat
máslo a společně ho ochutnat, povozily se na poníkovi a na chvíli se tak staly malými farmáři. Všichni si za své snažení
vysloužily výuční list malého farmáře a odvezly si spoustu nezapomenutelných zážitků. Za vlídný a velice milý přístup
všech zaměstnanců farmy jim patří veliký dík.
Kateřina Mandousová, Mateřská škola Kaznějov sídliště

Akce MŠ u továrny
Oslava Dne matek
Svátek má jednou za rok každý z nás. Ten, na který se těšíme nejvíc, patří všem našim maminkám. Připravujeme se
na něj i v naší mateřské školce. Děti se učí básničky, písničky, vyrábějí dárky pro svoje maminky. Připravili jsme i
společné setkání – formou zábavného odpoledne s vycházkou. Na ní děti společně s maminkami plnily různé úkoly.
Za jejich splnění si postupně ozdobily papírové srdíčko.
Cílem byla již tradičně zahrada MŠ, kde jsme akci završili
zpěvem písniček pro maminku a celou akci zhodnotili.
Spokojené děti si odnášely sladkou odměnu a maminky i
paní učitelky krásný zážitek.
Marie Šmidová, Mateřská škola Kaznějov u továrny
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Na konci dubna jsme navštívili Centrum stavitelského dědictví Plasy. Děti zde měly příležitost seznámit se se stavebními materiály a technickými nástroji, které jsou potřeba na stavbách. Vyzkoušely si různé pokusy se vzduchem a jeho
účinky. Součástí expozice bylo také takzvané stavební hřiště, kde měly děti prostor pro hru, tvoření i relaxaci. V tomto
patře ukázaly vlastní stavitelské schopnosti z různých stavebnic a dřevěných špalíčků. Na interaktivní obrazovce skládaly puzzle. Odměna na ně čekala ve výtvarně-řemeslné dílně, kde si vyrobily jednoduchý model letadla.
Exkurze byla velmi zajímavá a poučná.
Šárka Hynešová, Mateřská škola Kaznějov u továrny
RADOVÁNKOHRANÍ
DDM Kaznějov si připravil pro děti na zahradě MŠ u továrny zábavné dopoledne, kde se děti mohly seznámit hravou
formou s několika zajímavými profesemi. Na jednotlivých stanovištích si mohly vyzkoušet být pradlenkou, číšníkem,
lékařem, stavitelem nebo ekologem.
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Marie Marešová, Mateřská škola Kaznějov u továrny

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

Květen
92
88
88
83
83
82
82
80
80

Koldinská Marie		
Nováková Viktorie		
Matýšek Jindřich		
Winkelhöferová Jiřina
Berdychová Jaruška 		
Vyleta Miloslav
Brož Miroslav
Šumová Jiřina

Městský úřad vítá nové občánky :
Březen
Jakub Pašek

Duben
Jiří Adamec
Emma Marcelová
Hynek Horák
Viktoria Medulová
Radek Polena

Červen
90
87
86
85
81
81
80
80

Kožíšková Růžena
Valtrová Růžena
Kroftová Božena
Kulichová Milada
Křížková Kristýna
Knedlíková Olga
Melicharová Božena
Tesaříková Milena
Petřík Václav
Adensamová Miloslava
Vébrová Květoslava
Šuma Zdeněk
Janoušek František

91
88
88
87
86
85
83
83
82
81
81
80
80

Květen
Viktorie Zadražilová
Rozárie Lišková
Karolína Křížková

Sbírka pro Kamilku
Třináctiletá Kamilka z Plzně se narodila s vývojovými poruchami mozku, ke kterým se postupně přidaly další diagnózy a potíže. Pojďme jí ulehčit život a přispět
na pořízení speciálních pomůcek.
Co sbíráme?
Vše, co je z hliníku – obaly od čokolád, paštik, alobal, víčka od jogurtu, hliníkové
talíře a podobně. Vše musí být čisté.
Kde je sběrné místo?
MŠ Kaznějov sídliště
(teta Blanka)
Do kdy trvá sbírka?
Do konce dubna 2019.
Poté se společně sejdeme a hliník Kamilce a jejím rodičům předáme. Zároveň se
pokusíme o zapsání do České knihy rekordů s nejtěžší váhou hliníkových koulí.
Každý si proto doma tvořte svoji hliníkovou kouli a tu pak odevzdejte na sběrné
místo. Sbírka víček od piva a plechovek pro Kamilku nadále trvá.

DĚKUJEME!
Bližší informace na facebooku
Spolek pro Kaznějov nebo 604 253 078
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Potřebujete rekvalifikaci či zlepšit angličtinu / němčinu, abyste
získali dobrou práci? Pak právě Vám je určen tento projekt!
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PROJEKT JE URČEN:

l
vP

• uchazečům v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než pět měsíců
• zájemcům o zaměstnání (tedy i pracujícím, registrovaným na ÚP ČR, do 25 let nebo
nad 50)
• lidem 50+ a mladším 25 let (uchazeči, zájemci o zaměstnání a neaktivní na trhu práce)
• osobám pečujícím o jiné osoby
• osobám pečujícím o malé děti (do 15-ti let věku, i na rodič. dovolené)
• osobám s kumulací hendikepů na trhu práce
• osobám s nízkou úrovní kvalifikace (ZŠ apod.)
• osobám se zdravotním postižením
• osobám vracejícím se na trh práce po mateřské / rodičovské dovolené

MÍSTO KONÁNÍ:

výuka a kontaktní kancelář v Plzni

ZÁKLADNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

• kurz motivace a orientace na trhu práce
• PC kurz (rekvalifikace)
• profesní rekvalifikace
• 2 měsíční intenzivní kurz profesní němčiny
nebo angličtiny
• pracovní nebo bilanční diagnostika (dle potřeby)
• individuální poradenství
• setkání se zaměstnavateli celého regionu
• pomoc s nalezením práce
Účast v projektu je ZDARMA.
Po dobu rekvalifikace zvýšená podpora ÚP.

DOBA ÚČASTI V PROJEKTU:

cca 5 - 6 měsíců

TRVÁNÍ PROJEKTU:

1. 3. 2018 - 28. 2. 2021

Projekt S jazyky za prací v Plzni a okolí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009267 je spolufinancován z ESF prostřednictvím OPZ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PROČ SE ÚČASTNIT PROJEKTU?
• hledáte zaměstnání
• máte zájem v práci používat NJ nebo AJ a chcete se v ní zlepšit
• máte zájem se rozvíjet, popřípadě rekvalifikovat

NAVÍC:
• podpora účastníků: např. možnost úhrady nákladů na dopravu pro dojíždějící
• podpora k rekvalifikaci

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

MÁTE ZÁJEM O ÚČAST V PROJEKTU?
KONTAKTUJTE SVÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE
NA ÚŘADU PRÁCE
nebo naše konzultační centrum!
PROJEKTU SE MOHOU ZůČASTNIT I LIDÉ,
KTEŘÍ NEJSOU REgISTROVÁNI NA ÚP.
Konzultujte svou situaci s naším poradcem!
Projekt realizuje:
Grafia s.r.o.
Konzultační centrum Plzeň:
Přemyslova 1, Plzeň
tel.: 774 484 872
e-mail: jazykyPLZEN@grafia.cz

1. 9. 2018

v areálu kaznějovského koupaliště
Registrace závodníků 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.
Po dobu závodu bude omezen vjezd do areálu koupaliště.

www.grafia.cz/sjazykyzapraci
Projekt S jazyky za prací v Plzni a okolí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009267 je spolufinancován z ESF prostřednictvím OPZ.

Pro starší a pokročilé bude zároveň připravena

„Dospělácká časovka“

Přijďte se proběhnout, než Vás známky doběhnou!
Děkujeme našim partnerům
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Den dětí, foto Valentýna Bílá
Čtvrtletní periodický tisk města Kaznějov
Vydává : Město Kaznějov
2.7.2018

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a v květinářství v hospodářském dvoře.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 20.9.2018.

Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
IČ 00257893 pov. MK ČR R 12284

cena výtisku : 5.-Kč

