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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
naposledy využívám příležitosti obrátit se k Vám jako
starosta a podělit se o informace o naší společné práci, o
radost z úspěchů i o problémy, které se nám někdy staví
do cesty.
Byl jsem starostou 20 let. Každý z nás by měl vědět, kdy
je čas odejít, a proto jsem se rozhodl již znovu nekandidovat, přesto, že práce na obci mě vždy velice bavila
a stále baví. K práci jsem přistupoval vždy zodpovědně,
byl jsem náročný na dodržování rozpočtu, a proto mohu
říci, že jsme vždy hospodařili s větším či menším přebytkem, přesto, že jsme zrealizovali řadu investičně náročných akcí. Napomohlo k tomu i úspěšné získávání dotací, které
celkem činily za dobu mého působení 79 mil. Kč. S dotací 22 mil. Kč byly např. postaveny bytovky v ulici Javorová,
další dotace byly získány na bytovky v ulici Lipová a Dům s pečovatelskou službou – celkem bylo takto postaveno 78
nových bytů, s využitím dotací byly zrekonstruovány nebo opraveny místní komunikace, vybudováno víceúčelové
hřiště, opravena kaplička. Největší dotaci – 18 mil. Kč - se nám podařilo získat na rekonstrukci ulice Ke Škále.
Další velké investice jsme financovali z vlastních zdrojů – např. rekonstrukci náměstí, parkoviště
u zdravotního střediska, postupnou celkovou opravu budovy městského úřadu včetně výtahu a nové garáže, rekonstrukci dalších komunikací (celkem jich bylo 48), opravy a rekonstrukce stávajícího bytového fondu (viz např. oprava
bytovky v ulici U Viaduktu nebo v ulici K Nádraží).
Každodenní součástí naší práce bylo zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství, přičemž nám velmi pomohla
nová technika, kterou byl postupně vybaven hospodářský dvůr.
Velká pozornost byla věnována i oblasti školství, kultury a sportu. Byla postupně opravována budova základní školy
i obou mateřských škol, vybaveny nové učebny, provozován plavecký bazén.
V budově městského úřadu vznikly prostory pro divadelní soubor Štace, bývalé kino bylo přestavěno na víceúčelové
kulturní zařízení. Pravidelně je finančně podporována činnost sportovních oddílů, vznikly čtyři hřiště pro děti i dospělé, byla provedena oprava retenční nádrže (tzv. koupaliště), podporována je činnost Sboru dobrovolných hasičů a
velká pozornost je věnována zlepšování technického vybavení hasičské výjezdové jednotky.
V současné době má město před sebou ještě jednu velkou již rozpracovanou investici, kterou je rekonstrukce bývalého
kulturního domu, kde vznikne nových 28 bytových jednotek. Kromě toho je již po dlouholetých jednáních s nejrůznějšími obchodními řetězci na dohled dokončení stavby obchodního domu NORMA a v plném proudu jsou také přípravné
práce k realizaci obchvatu města.
Milí spoluobčané, dvacet let uplynulo jako voda, celou dobu jsem ke své práci přistupoval s velkou pokorou a vždy,
pokud to bylo možné, jsem se snažil pomoci dobré věci. Vše, čeho jsme dosáhli, je i Vaší zásluhou, rád bych Vám proto
poděkoval za Vaši podporu a spolupráci a popřál Vám i nově zvolenému zastupitelstvu hodně zdraví a pohody do další
náročné práce.
Ing. Petr Sýkora

Poděkování

D

ěkuji jménem Městského úřadu v Kaznějově i jménem svým starostovi města Ing. Petru Sýkorovi za dlouholetou
dobrou spolupráci při plnění úkolů městského úřadu v oblasti státní správy i samosprávy a za jeho pochopení pro
neustále se zvyšující náročnost práce na tomto úseku.
Vážený pane starosto, do další životní etapy Vám přejeme mnoho zdraví, pohody a sil na všechny aktivity, na které
Vám dosud nezbýval čas.
Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření 3 darovacích smluv:
- s fimou LB MINERALS, s.r.o.
- předmětem je bezúplatné poskytnutí vody pro napuštění retenční nádrže
					
v hodnotě 130 000,- Kč
- s firmou OMGD s.r.o. 		
- předmětem je bezúplatné poskytnutí elektrické energie při pořádání akcí
					
pro veřejnost z trafostanice v areálu „koupaliště“
- se spolkem obcí Severní Plzeňsko - předmětem je finanční dar 20 000,- Kč určený na pořízení
					
informačních tabulí;

•

zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtového opatření č. 3 poskytnutí dotace na pořízení vřetenové sekačky Jacobsen TRIKING 1900 FK Bohemia Kaznějov; částka dotace činí 411 400,- Kč;

•

obec Dolní Bělá ruší k datu 1.1.2019 svůj matriční úřad; obce, které patřily do jeho působnosti, byly vyzvány
Krajským úřadem Plzeňského kraje, aby se rozhodly, pod který stávající matriční úřad by pro ně bylo nejvýhodnější spadat; o začlenění do působnosti matričního úřadu Kaznějov požádala obec Mrtník a Zastupitelstvo města
Kaznějov tuto žádost odsouhlasilo;

•

město Kaznějov přispělo dalšími finančními prostředky na veřejné sportovní a kulturní akce:
žadatel				
Spolek pro Kaznějov		
Spolek pro Kaznějov		

akce						
taneční zábava na „koupališti“			
Buřtování se sousedy				

částka v Kč
3 723,2 100,-

•

Mateřská škola na základě požadavků rodičů provedla organizační opatření a zajistila prodloužení provozní doby
školy od 6.00 hod do 16.00 hod;

•

město se přihlásilo do projektu „Lípy republiky 2018“ vyhlášeného Plzeňským krajem a v jeho rámci obdrží 1 sazenici lípy srdčité; lípa bude vysazena u příležitosti 100. výroční vzniku republiky v prostoru u bytových domů v ul.
Lipová;
Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ
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pol.přísl.

hlasy

poř.zvol.

ANO 2011 		
ANO 2011 		
ANO 2011 		
Nezávislí pro Kaznějov
Nezávislí pro Kaznějov
Nezávislí pro Kaznějov
Nezávislí pro Kaznějov
Nezávislí pro Kaznějov
Nezávislí pro Kaznějov
Nezávislí pro Kaznějov
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Nezávislí pro Kaznějov
KSČM 			
ČSSD			
ČSSD			
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2
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1
1
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Šašek Jaroslav 		
Schröpferová Michaela
Vanka Petr 		
Šimlová Eva Mgr.
Valenta Petr Ing. 		
Brejník Martin Ing.
Karbanová Dana 		
Nový Petr Ing. 		
Běhounek Jindřich
Palma Jiří 		
Hep Jaroslav Ing.
Müller David 		
Kožíšek Lukáš 		
Pojer Luboš 		
Šteflová Hana Mgr.
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27
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297
291
290
793
676
637
628
620
621
518
617
513
197
416
321

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2

POLICIE INFORMUJE – STALO SE V KAZNĚJOVĚ

Kaznějovští policisté prověřují jednačtyřicetiletého muže z Dolní Lukavice na jižním Plzeňsku, který je podezřelý ze spáchání přečinu
zanedbání povinné výživy. Muž řádně neposílal peníze matce svého nezletilého syna. Povinnost přispívat na výživu syna mu byla
uložena Okresním soudem Plzeň-sever a stanovena v měsíční částce 2 800 korun. Tu měl odeslat vždy do 15. dne v měsíci. Vzhledem
k tomu, že na potomka opakovaně neplatil, dluží matce celkem 103 692 korun.
Policisté z obvodního oddělení v Kaznějově se od 25. června letošního roku zabývají případem krádeže neregistrovaného a nezajištěného obytného přívěsu značky Knaus Sudwind 430. Dosud neznámý pachatel jej odcizil z krajnice lesní cesty u Obory. Majiteli vznikla
škoda za 25 tisíc korun.

Iveta Kořínková, policejní mluvčí pro Plzeň-venkov
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Nejstarší bigbeatovou kapelou na severním Plzeňsku je kaznějovský ORION

A

ž do neděle 28. října je v muzeu v Mariánské Týnici
k vidění výstava s názvem Historie bigbeatu na severním Plzeňsku. Expozice mapuje hudební formace od
roku 1964 do roku 1994 a Kaznějov je v ní také zastoupen.
Právě tady vznikla roku 1963 jedna z prvních kapel na severním Plzeňsku zaměřená na bigbeatovou a rockenrolovou hudbu.
Pro mladší generaci je možná tato informace velkým překvapením, ti starší si určitě vzpomenou na kapelu Orion.
Na plesy či nedělní čaje v kaznějovském kulturním domě,
kam se chodilo bavit na čtyři sta lidí.
Skupina Orion vznikla rozštěpením kapely Studio 61, která hrála především písně divadla Semafor. To hudebníkům z Orionu se líbili zahraniční velikáni jako Beatles, Elvis Presley, The Shadows, Rolling Stones. Do anglických
hitů se vrhli Vintíř Zoglmann (bubny), Bohumil Koča (doprovodná kytara a zpěv), Vladimír Kubricht (sólová kytara),
Karel Lapský (baskytara) a později se k nim v roli zpěvačky přidala Jarmila Kočová (rozená Boušková) a kytarista a
baskytarista Jaroslav Hochmann. Zřizovatelem hudební formace byl Závodní klub ROH Spolana Kaznějov (chemický
podnik), kde většina členů kapely pracovala. Aby hudební těleso mohlo vystupovat, muselo získat licenci na tzv. přehrávkách před komisí zřízenou Okresním kulturním střediskem a vedoucí souboru musel složit kapelnické zkoušky.
Bohouš Koča, který je vyučený radiomechanik, chytal jako málokdo v období komunistického režimu zahraniční hudební stanice. Když se mu některá z písniček líbila, odposlouchal melodii a slova, přišel na zkoušku s akordy a okamžitě se
pustili do nastudování nové písně. Zkoušky probíhaly v kulturním domě, stejně jako většina koncertů.
Dodnes hudebníci vzpomínají, jak na jejich nedělní čaje jezdil z Plzně vlak narvaný bigbeatovými posluchači. Lidé doslova utíkali ke kulturnímu domu, aby obsadili nejlepší místa. Nikdo totiž nechtěl sedět v přísálí, odkud bylo na pódium
špatně vidět. Vstupné bylo tenkrát 5 korun a skupina hrála na nedělních odpoledních čajích od 16 do 20 hodin. Éra
Orionu skončila roku 1969.
Pro vás, kteří se chcete o formaci Orion a dalších kapelách dozvědět mnohem více, vyšla publikace Bigbeatové kapely na
severním Plzeňsku. K zakoupení je v Mariánské Týnici.
Foto a text Valentýna Bílá

V létě ožilo koupaliště hudbou, přijeli Plzeňáci i kapela z Rakovnicka

T

ěsně před letními prázdninami a také krátce po jejich skončení jsme uspořádali dvě taneční zábavy na koupališti. V
obou případech se počasí vydařilo a nebe bylo bez mraků. Jediný nedostatek se objevil ve večerních hodinách, kdy
se chlad linul z vodní hladiny a někteří z nás by ocenili teplou zimní bundu. Ale pro kulturu se musí přece něco vytrpět!
Pozvání do našeho města na konci června přijala plzeňská kapela Brocks, která se na pódiích objevuje pátým rokem. V
jejich repertoáru jsou především vlastní písně založené na pop rocku.
To hudebníci ze skupiny Šlapeton, kteří přijeli zahrát začátkem září, mají v playlistu hity téměř všech hudebních žánrů.
Trojice z Rakovnicka hrnula jednu pecku za druhou. Návštěvníci tančili a zpívali s Kabáty, Chinaski, Katapultem, Brutusem, ale i Helenou Vondráčkovou či Daliborem Jandou.
Valentýna Bílá, Spolek pro Kaznějov

Koupaliště patřilo poslední prázdninovou sobotu sportovcům

P

oslední prázdninové sobotě předpověď počasí opravdu nepřála. V bundách a v čepicích jsme stavěli stany na
registraci účastníků Kaznějovského DoBěhu a doufali, že podle meteoradaru začne opravdu pršet až v poledne. Další
otázka byla, zda se všichni závodníci nevydají raději přes kopec do sousedních Plas na neméně prestižní závod Barokomaraton.
Nakonec jsme v konkurenčním boji snad obstáli se ctí. Na start všech šesti dětských kategorií Kaznějovského Doběhu
se postavilo celkem 41 závodníků. Pravdou je, že Plasy nám sebrali něco málo běžců v dospělácké kategorii. Zatímco v
Plasích jich startovalo zhruba 850, v Kaznějově to bylo pět. Příští rok se oba termíny závodů minou a účast na domácí
více než čtyřkilometrové trati bude určitě větší.
Výsledky: první místa - děti: Vítek Miška (kategorie 0 – 5 let), Vojtěch Bechyně (kategorie 6 – 7 let), Matěj Pašek (kategorie 8 – 9 let), Elena Herianová (kategorie 10 – 11 let), Kryštof Fišera (kat. 12 – 13 let), Sára Herianová (kat. 14 – 15 let).
Dospěláci: muži Michal Vinkler, ženy Kateřina Jurášková.
Všichni závodníci za své výkony obdrželi medaili, diplom a koláček, vítězové kategorií pak navíc věcné ceny. Zvláštní
cenu si odnesl Michal Vinkler, který stejně jako loni posunul rekord tratě o další minutu.
Děkujeme sponzorům závodu - Městu Kaznějov, Plzeňskému kraji, firmám Agaricus, Pekařství Malinová a Petr Matějček - Cemos. Velké díky patří také všem dobrovolníkům, kteří nám s organizací sportovního dopoledne pomáhali.
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Mirka Bartoníčková, Spolek pro Kaznějov

Dobrovolníci z Workshipu pomáhali také v Kaznějově

P

omáhají tam, kde je třeba. Seniorům, nemocným a
velkým rodinám. Řeč je o dobrovolnících, kteří v rámci akce zvané Workship pořádané Obláty z Plas sekají
dříví a trávu, uklízejí, opravují ploty, vyklízí půdy, malují,
zkrátka dělají cokoliv, co je zapotřebí.
Letos se týdenní dobrovolnická brigáda uskutečnila již po
šesté a zúčastnilo se jí osmdesát pomocníků nejen z České
republiky. Vloni poprvé zavítali i k nám do Kaznějova, aby
s úklidem domácnosti pomohli Markétě Černé, která trpí
nervovým onemocněním zvaným Huntingtonova choroba. Ačkoliv se Workship uskutečnil v druhé polovině
srpna, tedy v době, kdy Markéta byla na rehabilitačním
pobytu v Berouně, dobrovolníci nabídli svoji pomoc a zaklepali na její dveře mimo tento termín. A byli to přímo
organizátoři Workshipu – Jana Burešová, Zuzana Lášková a Jan Kastl. Během několika sobotních hodin vyčistili okna,
vyprali záclony a závěsy, umyli lustry a horní části skříní. „To jsou věci, které už sama nezvládnu. Byla to pro mě velká
pomoc. Pomoc k nezaplacení,“ děkuje trojici Markéta Černá.
Valentýna Bílá

Mateřáčci pomáhají Kamče
“Tak jsme tu zas,” znělo v pondělí 3. září z úst některých
maminek, které přivedly do Mateřské školy sídliště své
ratolesti. Pro jiné maminky a jejich děti byl naopak vstup
do mateřské školy premiérou, a že zvládly svoji “premiéru” na jedničku! :-)
Pro někoho se docházka do mateřské školy stane běžnou
součástí dne, jakýmsi rituálem, ale ne každý má to štěstí …
My “mateřáčci” o někom takovém víme. Kamilka Havlová
z plzeňského Bolevce se narodila s vrozenými vývojovými
vadami mozku a přidaly se i další diagnózy a problémy.
Díky skvělé péči rodičů, Lucky a Radka Havlových, a speciálním pomůckám, je o Kamilku pečováno tím nejlépe
možným způsobem. Pořízení těchto speciálních pomůcek
potřebných při každodenních činnostech je pro Kamilčinu rodinu velikou finanční zátěží. Proto jsme se rozhodli
formou dobrovolného sběru hliníku (víčka, plechovky, …)
pomoci dobré věci. Všechny peníze získané z prodeje hliníku soustřeďují rodiče na Kamilčině spořícím účtu, který
ji pořídili u AirBank, č. účtu 1132141029/3030.
Paní Lucka Havlová, která již několikrát naši Mateřskou
školu sídliště navštívila, si nesmírně váží veškeré poskytnuté pomoci a tímto vzkazuje: “Děkuji vám mateřáčci, a
děkuji všem dobrým lidičkám, moc si vaší pomoci vážíme!”
Spolupracující společnosti – sběrná místa:
PROFITSPORT - nejlepší dámský fitness, nám. T. G. Masaryka 25, Plzeň
Rehabilitační Centrum TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 7, Plzeň
Pivnice U Feřtů, Gerská 60, Plzeň – Košutka (konečná stanice tramvaje č. 4)
MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, Kaznějov
www.hottech.cz/sluzby/vykup-vicek/co-se-sbira/ - seznam, co se sbírá
www.kamilkahavlova.websnadno.cz - stránka s bližšími informacemi
www.facebook.com/vickaprokamcu - informační stránka na facebooku

Kateřina Mandousová, Mateřská škola Kaznějov sídliště
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Buřtování se sousedy podruhé!

L

oni poprvé jsme se nechali inspirovat akcemi, které se pod mottem Poznej svého souseda uskutečnily
na několika místech Plzně. My jsme stejnou akci nazvali
Buřtování se sousedy. V podstatě je ale úplně jedno, jak
se akce jmenují. Důležité je, že princip mají stejný: poznat
své sousedy, navázat nové kontakty, popovídat si s přáteli, prožít pohodové odpoledne a k tomu od organizátorů
něco malého dostat. Jen tak, pro radost.
Letos jsme se na koupališti sešli v neděli 16. září. Za slunečného počasí si děti hrály na několika stanovištích
a za jejich splnění je čekala věcná či sladká odměna. K
dobré náladě hráli po celé odpoledne na kytary a zpívali
trampské písně dva hudebníci. Kdo chtěl, mohl si opéct
buřta nebo jen tak posedět u ohně.
Děkujeme členům Pohybu Kaznějov, kteří si pro děti připravili zajímavé úkoly, do kterých se vrhli i někteří dospěláci. Děkujeme také zastupitelům města za odsouhlasení finančního příspěvku na buřtování.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Prvními návštěvníky zrekonstruovaného kina byly děti

S

polek pro Kaznějov měl tu čest jako první uspořádat ve
zrekonstruovaném kině akci pro veřejnost. A protože
kino, které se změnilo zcela k nepoznání v malé kaznějovské kulturní zařízení, se oficiálně otevřelo v polovině
srpna, navázali jsme na předchozí roky a promítli dětem
dvě pohádky.
Ve výběru titulů jsme byli a jsme ale značně omezeni.
Promítací zařízení, které město vlastní, nedokáže přehrát
nejnovější tituly. Vybírat můžeme pouze z filmů několik
měsíců starých. Ale jak se ukázalo, dětským divákům to
nevadí. Na promítání pohádky Ferdinand, kterou multikina začala promítat už v loňském roce, přišlo 68 diváků.
O týden později si Pračlověka nenechalo ujít o deset hostů
více.
Valentýna Bílá, Spolek pro Kaznějov

Kynologové uspořádali pochod, už podesáté

S

to osmdesát lidí se zapsalo na start Pochodu okolím
Kaznějova pořádaného pod hlavičkou kynologického
klubu. Letošní jubilejní desátý ročník se uskutečnil v sobotu 19. května.
Opět jsme turistům nabídli ke zdolání dvě trasy. Tentokrát jsme ale dopředu prozradili pouze jejich délky, kudy
přesně povedou kroky turistů jsme ale tajili až do poslední chvíle. Důvod byl prostý. Den před loňským pochodem
nějaký ´inteligent´ vyměnil šipky na cestě nedaleko Plas
a přidělal vrásky na čele několika účastníkům pochodu.
Každým rokem se snažíme vymyslet nové trasy, aby turisté i kolaři navštívili místa pro ně příliš neznámá. A to se
nám i letos podařilo. Desetikilometrová trasa, kterou pokořilo 149 účastníků, vedla kolem Fíšána. Řada lidí byla v
této oblasti nedaleko Modrého kříže uprostřed lesa vůbec
poprvé.
Úspěch jsme zaznamenali i na delší, osmnáctikilometrové trase, která vedla příjemnými cestami do Nebřezin. Vybralo si
ji jednatřicet odvážlivců. Díky za ni patří manželům Matějčkovým z kaznějovské prodejny Cemos, kteří trasu vymysleli,
objeli a bez zaváhání se o ní s námi organizátory podělili.
Poděkovat musíme také radě města za finanční příspěvek na tuto již tradiční sportovní akci.
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Za pořádající Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá

Jaké byly oslavy 100 let od vzniku Československa v Kaznějově?

K

aznějov se stejně jako řada měst a obcí v republice
připojil k letošním oslavám 100 let od vzniku samostatného Československa. Nečekali jsme na 28. říjen, ale
využili jsme obvykle slunečného zářijového počasí a sešli
jsme se k oslavám na náměstí 22. září.
Pódium jako první zaplnili členové orchestru EgiBand při
Základní umělecké škole Kralovice. Více než hodinu těšili posluchače filmovými a muzikálovými hity. V dalším
bodu programu jsme se zatajeným dechem sledovali akrobatické vystoupení skupiny Jaguars Pilsen Cheerleaders ze SVČ Radovánek.
Následovalo pěvecké vystoupení dětí ze Základní školy
Kaznějov. Přestože na nácvik písní měl pan učitel Vladimír Mudra a jeho zpěváčci pouze 10 dní, podali perfektní
výkon a české písničky v jejich podání sklidily obrovský
úspěch. S ukázkou činnosti se předvedli i členové místního kynologického klubu a jejich čtyřnozí kamarádi. Až z jižního
Plzeňska dorazily do našeho města dvě veselé ženy z Docela malinkatého divadélka z Příchovic. Těm nejmenším divákům zahrály dvě pohádky z malovaného kufru.
Jako poslední se náměstím rozezvučely rockové hity legendárního zpěváka Jiřího Schelingera. Písně jako Švihák lázeňský, Báječní muži, Nám se líbí nebo René, já a Rudolf zahrála kapela s názvem Hrrr na ně. Po celou dobu sobotních oslav
si mohly děti vyrobit malé dárečky, zahrát deskové hry nebo se změnit ve fantastickou postavu díky malování na obličej.
Doprovodný program jim zajistili zaměstnanci Radovánku. Během čtyřhodinového nabitého programu jsme vyhlásili i
vítězku soutěže o nejlepší Kaznějovský koláč. Tou se stala a poukázku na občerstvení do restaurace Modrý hrozen získala
desetiletá Kateřina Stibůrková. Přestože akce na náměstí skončila krátce po osmnácté hodině, pomyslnou tečku za oslavami si pro občany města připravili divadelníci ze Štace. O čtvrt hodiny později se na jejich domovské scéně v Šutru začal
odvíjet příběh obnovené hry Kaznějovské hříšné časy. Kdo se zúčastnil, zajisté souhlasí, že to bylo skvělé představení a
pobavilo všechny přítomné diváky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci oslav, a také všem Kaznějovákům, kteří na oslavy přišli. Akci pořádalo
Město Kaznějov ve spolupráci se Spolkem pro Kaznějov.
Mgr. Eva Šimlová, místostarostka

Předání nového vozu

D

ne 23. 8. 2018 čekalo na jednotku velké překvapení v
podobě předčasného vánočního dárku. V hlavní roli
vystupoval starosta města. Vánočním dárkem byl nový
dopravní automobil FIAT DUCATO pro přepravu 1+8
osob. Nový dopravní automobil nahradí již dosluhující
vozidlo Škoda Felicia a mimo jiné umožní i kvalitněji zajistit úkoly jednotky SDH při řešení mimořádných událostí a při ochraně obyvatelstva.
Poděkování za pořízení nového DA patří starostovi města, radě města, zastupitelstvu a ve velké míře i veliteli
JSDHO Kaznějov. DA byl pořízen s využitím dotací z ministerstva vnitra a Plzeňského kraje a zbývající část ceny
byla doplacena z rozpočtu města.
U příležitosti předání nového dopravního automobilu
čekalo překvapení i na starostu města, kterému se sbor
dobrovolných hasičů rozhodl udělit pamětní medaili. Medaile byla vydána u příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného Československa. Pan starosta ji obdržel těsně před
koncem svého působení ve funkci starosty města za dlouholetou pomoc při rozvoji jednotky sboru dobrovolných hasičů
i samotného sboru.
Na konci měsíce září se pak překvapení dočkali i naši mladí hasiči. Mladým hasičům byly i díky finančnímu příspěvku
města zakoupeny nové dresy, ve kterých budou reprezentovat nejen sbor dobrovolných hasičů, ale také město Kaznějov.
Přejeme jim jen samé úspěchy a městu za pomoc děkujeme.
U příležitosti konce volebního období stávajícího zastupitelstva bychom chtěli všem jeho členům a samozřejmě i ostatním zaměstnancům a představitelům města poděkovat za vstřícnost a podporu pro činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města i sboru dobrovolných hasičů. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
Marek Vejvoda, starosta SDH Kaznějov
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RADOVÁNEK

L

éto je za námi a my bychom se rádi ohlédli za letními tábory. V letošním
roce se jich na pracovišti v Kaznějově konalo pět:
MIŠMAŠ 1, MIŠMAŠ 2, Sportovní tábor, Taneční tábor
DANCE FOR FUN! a tábor turistický Pecka!
S táborníky jsme tančili, sportovali, chodili se koupat,
malovali, tvořili z keramické hlíny, vyjeli na cyklovýlety
po okolí, objevovali krásy Plzně, Švihovska nebo třeba
Podkrkonoší a užívali si slunečného počasí.
Celkem se našich táborů zúčastnilo 92 dětí a byli bychom
rádi, kdyby toto číslo bylo v příštím roce přinejmenším
stejně vysoké.
Ale teď už k novinkám! V novém školním roce jsme otevřeli bezmála čtyřicet kroužků a doplnili tak stávající nabídku o novinky jako jsou 3D tisk, Ferdova dílnička pro
rodiče s dětmi, Vaříme a tvoříme, Stolní tenis pro žáky,
Florbalová přípravka nebo například Taneční kroužek v
tělocvičně základní školy. Celkově jsme kvůli zvýšenému
zájmu v základní škole otevřeli více kroužků. Kromě již
zmíněného tanečního kroužku můžeme také nabídnout Deskové hry, Veselou angličtinu, Florbal nebo kreativní Nitku.
Všechny kroužky začaly v týdnu od 24. 9. 2018. Některé už svoji kapacitu naplnily, ale pokud máte zájem o účast na
kroužcích, pro bližší informace nejen o kapacitě navštivte naše webové stránky www.radovanek.cz.
Rádi bychom Vás také pozvali na připravované akce:
•

27.-30. 10. 2018 Peckové podzimní prázdniny v RADOVÁNKU

			

•
•
•
•

pobytová akce pro kluky i holky zaměřená na sport, turistiku a rozvoj týmového ducha

15. 11. 2018 – Lampionový průvod Kaznějovem
23.-25. 11. 2018 Podzimní FOR FUN! – tradiční taneční víkend pro dívky
2. 12. 2018 Mikulášská diskotéka s nadílkou
12. 12. 2018 Vánoční dílny v RADOVÁNKU

Kaznějovské kino v novém kabátě
...teď víceúčelové kulturní zařízení Kaznějov zahájilo
úspěšně provoz již v srpnu letošního roku promítáním
pohádkových příběhů.
A máme za sebou i několik soukromých akcí. Pro Ty, kteří
by měli i dále zájem o pronájem tohoto zařízení, bychom
chtěli upřesnit pár informací. I my se učíme, a tak se postupně dostáváme k pravidlům, která by měli všichni
zájemci respektovat.Dnešní malý ,,kulturák“ může podle
předpisů požárních a bezpečnostních využívat maximálně 100 osob. Každá hudební akce se ohlašuje zároveň s
rezervací a předpokládá se, že v nočních hodinách bude
omezena hlučnost. Rezervace si mohou zájemci poslat
e-mailem na byty@kaznejov.cz, tato adresa je uvedena
na www.kaznejov.cz, pod částí ,,informace o městě“. Pod
názvem víceúčelové kulturní zařízení Kaznějov naleznete
provozní řád, ceník i formulář pro rezervaci. Je zde také
obsazenost, kde uvidíte, zda Vámi zvolený termín akce není již zadán.
K poplatkům : nájem za den je 500,- Kč, u právnické osoby je s DPH. Město vybírá při předání zařízení kauci 1000,- Kč.
Předpokládá se, že nájem se znásobí, pokud předání je již v pátek před akcí, což se stává pravidlem. Město účtuje spotřebu elektřiny, vody, plynu a další náklady jako úklid ( 100,- Kč/hod ), vývoz komunálního odpadu, spotřebu plynu
k výčepu, mzdu promítače ( 85,- Kč/hod ). Vybavení sociálního zařízení hygienickými prostředky, prostředky k úklidu
město poskytuje zdarma. Úklid je moc důležitý a my důsledně kontrolujeme dodržování. Úklid si můžete zajistit sami
nebo uhradit městu. Sál je vybaven novou dřevěnou podlahou, takže město zakoupilo i speciální prostředky na údržbu
včetně vysavače.
V kině je vše, co potřebujete ke konání jak soukromých akcí, tak i přednášek, školení, promítání nebo zábavy. Vždy je
nutné, aby se našla osoba, která si vezme budovu na starost a předá zpět zařízení v pořádku. Každému, kdo se bude chtít
i snad jen podívat, vyhovíme po domluvě. Zavolejte, pište ...
V současné době ještě řešíme internetové připojení. Budova je také zabezpečena proti vniknutí cizích osob a proti požáru. Závěrem jen, že toto zařízení vybudovalo město pro nás všechny a my chceme, abyste byli spokojeni. Jsme připraveni
přijmout každý podnět Vás, občanů, ale nejen kaznějovských ...
Zuzana Matúšková, správce budovy
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co nás čeká

Ž

áky naší školy čeká ve školním roce 2018/2019 celá řada kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, mohou se
zapojit do několika kroužků na naší škole, ze kterých se například velké oblibě těší kroužek keramiky, chovatelský a
kroužek stolního tenisu. Opět budeme soutěžit v rámci projektu Recyklohraní, 1. stupeň se opět zapojí do mezinárodní matematické soutěže Klokan, navštíví muzikál Královna Kapeska v divadle Hybernia v Praze, 4. a 5. třídy navštíví
dopravní hřiště, 5. ročníky spalovnu odpadů v Černošíně, zapojíme se do aktivit Střediska volného času Radovánek
(například deskové hry), některé třídy ve spolupráci s městskou knihovnou vyslechnou zajímavé přednášky, proběhne
soutěž dětských recitátorů. Před Vánoci uspořádáme prodejní výstavku „ Pomozte dětem“, nezapomeneme navštívit
naše seniory v Domě s pečovatelskou službou, uspořádáme pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Nesmíme zapomenout na lyžařský výcvik, který je organizovaný pro žáky 7. tříd a na jazykový zájezd do Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska. Několik tříd do konce ledna ještě navštíví expozice Science Centra Techmania v Plzni. Také
jsme zapojeni do MAP Kralovice, do sítě škol ŠUŽ, do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“, do projektů
SŠ Kralovice, SOU stavebního Plzeň, G a SOŠ Plasy. Všechny třídy 2. stupně vyslechnou přednášku manželů Špilarových
o Maroku. V rámci celoškolních projektů je například vyhlášena výtvarná soutěž „100 let státu“. O všech zajímavých
akcích Vás budeme průběžně informovat v Kaznějovském zpravodaji nebo v pravidelných vydáních školního časopisu
Zkazky (Z KAZnějovské základKY) a na webu naší školy zskaznejov.webnode.cz.

Naši žáci

Mgr. Naděžda Pluhařová

V

tomto školním roce 2018/19 navštěvuje naši základní školu celkem 330 žáků, z toho máme 199 žáků na 1. stupni a
131 žáků na 2. stupni. Kromě prvňáčků nám přibylo celkem 11 žáků z různých škol (z Obory, Třemošné, Aše a Žihle).
První třídu navštěvuje celkem 25 nových žáčků. Přejeme našim prvňáčkům, aby se jim na naší škole líbilo a dařilo a aby
tu zažili spoustu radostných okamžiků.
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Pobytový zážitkový kurz zaměřený na EVVO a turistiku

J

ako každým rokem, také letos, od 11. do 13. 9., se žáci
9. ročníků zúčastnili pobytového kurzu na Špičáku na
Šumavě. Nejnáročnější snad byla cesta tam i zpět vlakem,
protože nás čekaly hned 2 výluky na trati, a to znamenalo
rychlé přesuny z vlaku do autobusu a naopak. Byli jsme
ubytováni ve Ski areálu Špičák v chatě Blaženka a stravovali jsme se v chatě Hanička. V úterý 11. 9. jsme lanovkou
vyjeli na vrchol Špičáku, porozhlédli jsme se po okolí z
rozhledny. Od rozvodí jsme pokračovali k Černému jezeru, které jsme obešli a přitom objevili zajímavou lavičku.
Povídali jsme si o vývoji šumavských jezer, o horninách
a rostlinách, které jsme viděli. K chatě Blaženka jsme se
vrátili cestou přes Špičácké sedlo. Druhý den jsme pěšky
vystoupali na Pancíř, dále pokračovali po červené směrem na Můstek, Prenet a došli jsme až do Zelené Lhoty,
odkud jsme se vrátili na Špičák vlakem. Cesta dala mnohým hodně zabrat. Večer jsme hráli na sjezdovce přírodovědně zaměřené hry. Ve čtvrtek dopoledne jsme ještě navštívili
druhé ledovcové jezero v okolí – Čertovo a pak po obědě nás čekala cesta domů. Po celý pobyt nás doprovázelo krásné
slunečné počasí.

Žáci třetích ročníků navštívili Techmanii v Plzni

Mgr. Naděžda Pluhařová

P

o krásných slunečních prázdninách jsme se zase vrátili do školních lavic. Hned druhý týden pro nás třeťáky
paní učitelky připravily výlet – navštívili jsme areál

Techmanie Science Center v Plzni. Celý den je zde co dělat a dokonce se můžeme všeho dotknout, což je nám jinde zakazováno. Hned po svačině v tamní jídelně jsme se
nedočkavě rozběhli po různých exponátech. S nimi jsme
manipulovali, hýbali, točili i po nich běhali, skákali a dováděli. Nejdříve nás zaujalo probíhání v našikmo postavené místnosti a hned poté i obří jojo. S vědou a technikou
jsme se opravdu seznámili na vlastní oči, vlasy i kůži.
Ani jsme si nestačili všechno vyzkoušet a už jsme se museli přemístit do druhé budovy – budovy planetária. Pro
nás byl připraven animovaný 3D příběh s názvem Polaris. Tento film byl veselý, dobrodružný i poučný. K pohodě při
jeho sledování přispěly i hlasy Richarda Genzera a Michala Suchánka, kteří namluvili hlavní představitele filmu.
Poté byly pro nás v budově Techmanie připraveny pokusy s Van de Graaffovým generátorem, ze kterého nám vstávaly
vlasy na hlavě. Na tento povedený výlet budeme určitě dlouho vzpomínat.
Mgr. Zdeňka Havlenová

Poděkování

D

ěkujeme zřizovateli školy městu Kaznějov a všem zastupitelům města v uplynulém volebním období za soustavnou
nadstandardní podporu naší školy a spolupráci.

Zvláště děkujeme panu Ing. Sýkorovi za mimořádnou podporu školy a výbornou spolupráci po celou dobu jeho dlouholetého úspěšného působení ve funkci starosty města Kaznějov.
Děkujeme za laskavá a milá vítání prvňáčků v jejich první školní den, za dojemná rozloučení s žáky devátých tříd při příležitosti ukončení docházky v naší základní škole, za oceňování našich úspěšných žáků i za nadstandardní péči a vstřícnost při řešení dalšího rozvoje školy. Děkujeme za to, že naši školu vždy považoval za jednu z klíčových priorit města.
Do nové etapy života přejeme panu starostovi pevné zdraví, hodně elánu a životní pohody.
Zaměstnanci a žáci ZŠ Kaznějov
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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
Liška František
Hanzlíčková Zdeňka
Klímová Anna
Bušková Marie
Hanzlíček Bohumil
Sklenička Jindřich

Srpen
94
88
87
84
82
81
80

Září

Dušková Eliška
Špačková Věra
Kotrchová Jaroslava
Kaprál Václav
Jícha Vratislav
Balínová Věra
Rychalová Božena

93
87
85
84
83
82
80

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

95
88
88
86
85
84
84
82
82
82
82
81
81
80

Městský úřad vítá nové občánky :
Červen

Červenec

Srpen

Září

Matěj Hloušek

Vojtěch Eliáš
Alexandr Hanta
Lucie Škabradová
Tereza Škabradová

Vojtěch Todt

Lucie Tymlová
Marie Kvěchová

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Dvě rodiny z Kaznějova a třicet osm rodin z okresu Plzeň sever již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl,
která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další
rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou
o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace.
K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná
o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se
vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace
podpořili dárci více než 5 548 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému
účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
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Nikdy nepodceňuj maličké, může tě to překvapit –
z nepatrného počátku vzejde veliká věc
/ pátá kapitola knihy proroka Micheáše /

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
A POŽEHNÁNÍ
Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou
spojuje mnohá srdce , vám přineseme

v pátek 21. prosince 2018 v 18,00 hod.
do kapličky sv. Jana Křtitele v Kaznějově
požehnání – misionáři obláti OMI
hudební doprovod Zdenička Balounová
vezměte si lucerničky s sebou
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