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Slovo starosty
Prázdniny a doba dovolených jsou v
plném proudu, školní budovy ztichly a
jako každoročně se do nich nastěhovali
řemeslníci nejrůznějších profesí. Přesto
bych se rád, trochu netradičně pro toto
období, vrátil k poslednímu měsíci
letošního školního roku, který byl
rušnější než jindy.
28.3.2012 vyhlásila Rada města
Kaznějov na základě novely školského
zákona konkurzní řízení na obsazení
pracovních míst ředitelů všech tří
příspěvkových organizací zřizovaných
městem, tj. Základní školy Kaznějov,
Mateřské školy Kaznějov u továrny a
Mateřské školy Kaznějov sídliště.
Vlastní konkurz byl zahájen 16.5.
otevřením obálek s přihláškami a
požadovanými doklady jednotlivých uchazečů o obsazované funkce. Vzhledem k tomu, že všichni vyhověli
požadavkům stanoveným vyhláškou MŠMT o náležitostech konkurzních řízení, byli pozvání do druhého kola,
ve kterém představili své koncepce dalšího rozvoje školy a členové komise formou řízeného rozhovoru posuzovali
vhodnost jednotlivých uchazečů pro výkon dané funkce. K této části konkurzu byl na žádost komise přizván i odborník
– psycholog.
Zájemci o funkci ředitele základní školy byli čtyři, všichni z řad pedagogů kaznějovské školy, do výběrového řízení pro
mateřské školy se přihlásily stávající ředitelky. Jako člen konkurzní komise musím konstatovat, že uchazeči o všechny
tři funkce byli velice dobře připraveni. Jejich koncepce dalšího rozvoje škol byly skutečně kvalitní a způsob, jakým je
prezentovali, svědčil o tom, že to nejsou jen prázdná slova na papíře, ale že si za svými myšlenkami a představami
skutečně stojí. Vítězem však může být jen jeden a tak práce konkurzní komise nebyla vůbec jednoduchá. Na tomto
místě bych rád upozornil, že postup při jejím rozhodování se striktně řídil jednotlivými ustanoveními vyhlášky č.
54/2005 Sb.,o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.
Z hlediska vlastního rozhodnutí komise bylo samozřejmě snadnější jednání o obsazení místa ředitelek mateřských škol.
Uchazečky svým vystoupením potvrdily svoji fundovanost pro tuto práci získanou letitými zkušenostmi, zároveň ale
ukázaly, že jsou připravené využíváním moderních metod a přístupů dál rozvíjet jim svěřené organizace. Komise obě
doporučila radě města k potvrzení do jejich funkcí.
O výsledném pořadí konkurzu na funkci ředitele základní školy rozhodla komise na základě pečlivého posouzení
předložených dokladů, vystoupení jednotlivých uchazečů a vyjádření psychologa a toto pak za jejich přítomnosti
vyhlásila.
S výsledky konkurzních řízení byla na svém nejbližším jednání seznámena Rada města Kaznějov a na jejich základě
jmenovala do funkce ředitelky Základní školy Kaznějov Mgr. Hanu Patrichiovou, do funkce ředitelky Mateřské školy
Kaznějov u továrny Bc. Alenu Kočovu a do funkce ředitelky Mateřské školy Kaznějov sídliště Alenu Špačkovou.
Funkční období ředitelů bude podle novely školského zákona trvat 6 let.
Závěrem bych rád poděkoval členům konkurzních komisí za jejich zodpovědnou a nelehkou práci a také všem
zúčastněným kandidátům. Vážím si jejich poctivé práce na kvalitních projektech, odhodlání a odvahy dát své jméno a
zájem veřejně ve známost. Zároveň bych rád na tomto místě poděkoval odstupujícímu řediteli základní školy Mgr.
Jiřímu Henžlíkovi za jeho dlouholetou práci, jako ředitel školy působil na ZŠ v Chotíkově a po té v Kaznějově celkem
33 let. Nově zvolené ředitelce školy Mgr. Patrichiové přeji hodně pracovních i osobních úspěchů a naší základní škole
přeji, aby o ni měli žáci a jejich rodiče zájem a o její absolventy aby zase byl zájem v dalších školských a učňovských
zařízeních. Gratulace a přání mnoha úspěchů samozřejmě patří i ve svých funkcích potvrzeným ředitelkám obou
mateřských škol.
Přeji všem jakýmkoliv způsobem spojeným se školstvím příjemné prázdniny a všem ostatním krásně strávený čas
dovolených, hezké počasí a pohodu.
Ing. Petr Sýkora
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Informační servis
V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách byla vypracována nová směrnice o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou se
budou řídit odpovědní zaměstnanci při vystavování
objednávek nebo uzavírání smluv s hodnotou u dodávek
a služeb do 1 milionu Kč a stavebních prací do 3
milionů Kč bez DPH. Ostatní zakázky podléhají režimu
zákona. Rada města tuto směrnici schválila. Na základě
této směrnice města budou vypracovány směrnice i v
příspěvkových organizacích zřizovaných městem.
Snažíme se, aby zadávání zakázek městem bylo
průhledné a transparentní a snadno kontrolovatelné.
Novým kronikářem města byl jmenován pan Jiří Müller.
Od roku 2008 se nepodařilo získat kronikáře města. Pan
Jiří Müller doplní chybějící roky v kronice. Jeho
představa o vedení kroniky nás zaujala a věříme, že se
kronika opět dostane na úroveň kronikářů jako byl
například Mgr. Josef Křížek .
Radnice města a její nový „ kabát “. Jistě jste si všichni
všimli, že budova městského úřadu již nutně
potřebovala opravu. Byla dokončena
výměna
původních oken, sociálního zařízení a zbudován výtah
pro občany. Nyní došlo i na venkovní úpravy, opravy
padajících říms a okapů. Co však je nejvíce vidět je
nová, krásná fasáda. Práce provádí firma JIPS s.r.o.,
která ve výběrovém řízení podala nejlepší nabídku na
akci „ oprava fasády na budově Měú Kaznějov “ .

Májový pohár taneční školy TAKT. Rada souhlasí s
příspěvkem 10 000,- Kč.
Knihovnice města paní Soňa Tůmová vypracovala
žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
formou objednávky na 14 knih v celkové hodnotě
2536,- Kč, které budou poskytnuty z projektu na
podporu nekomerčních titulů české literatury. Dále pak
knihovna nabízí vyřazené knihy v chodbě před
knihovnou pro občany zdarma.
Do funkce ředitelky základní školy byla na základě
konkurzního řízení jmenována Mgr. Hana Patrichiová,
do funkce ředitelky mateřské školy u továrny Bc. Alena
Kočová a do funkce ředitelky mateřské školy na sídlišti
Alena Špačková. Všechny ředitelky jsou jmenovány na
šestileté období.
Oprava ulice K Cementárně okolo pily je ve špatném
stavu. Město vyčlenilo na její opravu 800 000,- Kč. Tato
komunikace je však v majetku firmy R-LES / pozemky i
stavba /. Vlastní realizace bude proto odložena a bude
oslovena firma R-LES s žádostí o vyjádření se k
možnostem řešení.
Průměrná míra meziroční inflace v roce 2011 vykázaná
ČSÚ činí 1,9%. Na základě dřívějšího rozhodnutí rady
jsou od 1.7.2012 o tuto míru inflace upravovány nájmy
z nebytových prostor a nájmu u bytů se smluvním
nájemným.

Tenisový klub Kaznějov požádal o odprodej části
pozemku 326/1 / 227 m2/ za účelem vybudování
kanalizační přípojky a sociálního zařízení, které by
sloužilo potřebám klubu i oddílu volejbalu TJ Sokol
Kaznějov. Zastupitelstvo města s prodejem souhlasilo za
150,- Kč za m2 s tím, že město daruje 50,- Kč
sponzorským darem na m2.

Rada města vydala kladné stanovisko ke změně užívání
stavby v areálu OMGD. Firma TP-TEC, s.r.o., doplnila
požadovanou informaci o dopravním
zatížení
komunikace a podle předpokladu se bude jednat o tři
kamiony týdně. Bude zde vyráběn a skladován plastový
recyklát.

Firma
MENE INDUSTRY, s.r.o., vypracuje
projektovou dokumentaci na dva přechody pro chodce v
ulici Plaská. Tuto dokumentaci vypracuje na základě
cenové nabídky , se kterou rada města souhlasí. Doba
pro vypracování dokumentace jsou dva měsíce a pro
projednání s dotčenými úřady také dva měsíce. Město
má zájem na tom, aby chodci při přecházení ulice
Plaská byli v bezpečí.

Financování sportovní činnosti v Kaznějově. Od roku
2012 se změnila pravidla pro rozdělování výtěžku z
loterijních a sázkových her tak, že část těchto
prostředků bude přidělena do rozpočtu obcí . Do
rozpočtu města zatím byla převedena částka 27 000,Kč. Město připraví podklady pro rozhodování o
způsobu rozdělování finančních prostředků jednotlivým
organizacím.

Příspěvek pro taneční školu TAKT. Taneční škola
požádala o finanční příspěvek na celoroční činnost
taneční školy, která má 56 tanečníků všech věkových
kategorií. Taneční škola také každoročně organizuje
soutěž tanečních formací z celé republiky pod názvem
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Z městské knihovny
17. 4. 2012 se v Klubu důchodců na MÚ v Kaznějově konala beseda s námořníkem a spisovatelem Jiřím Frankem. Do
jaké míry jsou dětské sny totožné se všední realitou služby na moři jsme se dozvěděli během poutavého vyprávění,
které spisovatel shrnul i ve svých knihách „Námořnické historky z lodí i přístavů“ a „Kuchařský zeměpis“. Knihy je
možné si vypůjčit i v městské knihovně. Besedy se zúčastnilo 18 lidí a její druhá část proběhne na podzim 2012. Nyní
se již těšíme na ukázku exponátů z různých koutů světa. Na chystané setkání jsou zváni nejen čtenáři knihovny, ale i
ostatní občané Kaznějova.
12. 6. 2012 se uskutečnilo, tak jako každým rokem, pasování prvňáčků. Akce se zúčastnili žáci 1.A a 1.B ZŠ v
Kaznějově. Nejprve předvedli, jak se naučili číst a slavnostně slíbili, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se
bít za všechno krásné, co je v nich napsáno. Poté byli králem Knihoslavem pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Na
památku si děti odnesly diplom a knihu.

Soňa Tůmová, knihovnice

školství
Květen a červen v mateřské škole na sídlišti
Již tradičně bývají tyto dva měsíce v mateřské škole plné akcí a činností spojených se Dnem matek a závěrem
školního roku. Ke Dni matek připravily děti a učitelky vystoupení v každé třídě pro rodiče a další zájemce o tuto
podívanou. Děti nacvičily tři divadelní představení. Byly to pohádky O veliké řepě, O kohoutkovi a slepičce a
Perníková chaloupka. Výkony malých herců byly obdivuhodné. Do pohádek se zapojily i nejmladší děti / 3 roky/.
Rodiče pomáhali s výrobou kostýmů. Taneční vystoupení dětí na písničky Inky Rybářové mělo také velký úspěch. Když
však děti začaly zpívat a přednášet básničky o maminkách, byli všichni dojati.
Následoval Den dětí se spoustou soutěží na školní zahradě, doprovázen krásným počasím. Děti závodily s plným
nasazením. Odměnou jim byl potlesk druhých, krásné medaile vyrobené učitelkami a odměny do soutěží od města a
paní Čermákové. Dále pak navštívil školku klaun a děti obdivovaly jeho umění.
Divadelní představení profesionální, která se pořádají v kině, byla dvě a dětem se moc líbila. Ale divadelní
představení od žáků základní školy nemělo chybu. Žáci 5.třídy základní školy pod vedením pana učitele Mudry
nacvičili dvě pohádky, několik písní a naši mateřáci viděli své starší kamarády a sourozence v akci.
Výlet do Plas autobusem k profesionálním hasičům se dětem moc líbil. Hasiči se dětem plně věnovali a ochotně
odpovídali na otázky dětí. Největší zážitek z výletu byla však jízda vlakem zpět do Kaznějova.
Závěr roku byl již tradičně zakončen pasováním předškoláků na školáky v mateřské škole a slavnostní rozloučení
v obřadní síni města za doprovodu rodičů.
Přeji všem dětem hezké prázdniny a mnoho krásných zážitků.
Alena Špačková ředitelka školy
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zájmová činnost
Školní rok 2011/2012 opět Pohybu Kaznějov v soutěžích přál
Ohlédneme-li se zpět na školní rok 2011/2012 a úspěchy cvičenců odboru Pohyb Kaznějov, musíme konstatovat, že i
letos se nám dařilo. Naše složky navštěvovalo 29 předškolních dětí (z toho 15 se svými rodiči), 37 žákyň a přibližně 75
dospělých.
Přehazovaná Soutěžní klání započaly starší žákyně okresní soutěží žákyň v přehazované, která se konala 5. listopadu
ve Zruči. Zde nás reprezentovala hned 2 družstva. Bohužel ve velmi silné konkurenci nedosáhly takových úspěchů jako
loni a lepší z družstev skončilo těsně za stupněm vítězů. O to víc nás tento „neúspěch“ motivuje pro příští rok.
Plavání Následující týden, 12. listopadu, se naše žákyně zúčastnily soutěže žactva v plavání. V početném poli
startujících plavců se nejvíce dařilo Janě Gallikové, která ve své kategorii obsadila 3. místo.
Vybíjená Také mladší žákyně se zúčastnily týmové soutěže,
konkrétně soutěže ve vybíjené žactva, která se uskutečnila 22.
dubna v Nýřanech. Družstvo mladších žákyň obsadilo 3. místo,
družstvo starších žákyň dokonce místo druhé. Dívky si zaslouží
velkou pochvalu, protože statečně bojovaly se soupeři, jejichž
družstva byla postavena z dívek i hochů. Vyhnout se či vychytat
tvrdé rány od mužských protivníků není vůbec jednoduché.
Celkový výborný dojem z turnaje dokreslovala i báječná soutěžní
atmosféra.
Atletika Jsme rádi, že se naši cvičenci pravidelně účastní také
závodů v atletice. V okresním kole konaném 13. května náš odbor
reprezentovalo 7 závodnic. Mladší žákyně Kateřina Dolejšová
a Kateřina Menclová se umístily v polovině startovního pole, což je
výborný výsledek, vezmeme-li v úvahu, že atletika tvoří pouze
okrajovou oblast naší sportovní činnosti. Družstvo starších žákyň
ve složení Sára Galjaničová, Lucie Hrebenárová, Veronika Hrdličková a Tereza Šafrová obsadilo výborné 3. místo.
Lucie Hrebenárová navíc postoupila do krajského kola, kde se mezi ostatními atlety umístila na 4. místě.
Medvědí stezkou Další soutěží, ve které naši cvičenci potvrdili role favoritů, byla soutěž zdatnosti v přírodě „Medvědí
stezkou“. Po úspěších v okresním kole se 5 našich dvojic probojovalo do kola krajského, které proběhlo 27. května
v Druztové. Mezi mladšími žákyněmi obsadila 1. místo dvojice Kristýna Drahotová, Adéla Kafrdová a na 2. místě
skončila dvojice Nikol Bušková, Tereza Strychová. Třetí z dvojice, Kristýna Lehečková a Marie Vyletová, obsadila
4. místo. Dařilo se i našim starším žákyním. Lucie Hrebenárová s Karolínou Zahradníkovou skončily na 2. místě
a Veronika Hrdličková se Sárou Galjaničovou na místě 3. Závodníci, kteří dosáhli 1. nebo 2. místa, se tímto
probojovali až do republikového finále 9. – 10. června v Borovici u Mnichova Hradiště. Zde nás reprezentovaly 3
dvojice. Nejlepšího umístění dosáhly naši „Medvědí mazáci“ Lucie Hrebenárová a Karolína Zahradníková, které
v těžké soutěži a v nejpočetnější skupině 19 dvojic obsadily skvělé 5. místo. Kristýna Drahotová s Adélou Kafrdovou
skončily 8. a dobře si vedly i Nikol Bušková s Terezou Strychovou, které prokázaly výborné znalosti, ale mírně zaostaly
v běhu.
Ostatní Mimo klasické cvičební lekce probíhají v dětských složkách speciální vánoční cvičení, v letošním školním roce
např. tematická adventní cvičení, a také závěrečné cvičení s cenami ke konci školního roku.
Velmi činná a různorodá je také složka rodičů a dětí, jejíž každá cvičební lekce je tematicky zaměřená.
Cvičitelky rodičů a dětí pořádají každoročně zábavné sportovní odpoledne u příležitosti dne dětí, které se těší velké
oblibě veřejnosti.
Závěrem bychom opět chtěli poděkovat všem cvičenkám a cvičencům za účast na hodinách i soutěžích, rodičům za
pomoc při dopravě dětí na soutěže a zastupitelstvu města Kaznějov za pravidelnou finanční podporu.
Do nového školního roku si přejeme, aby nám stávající cvičenci zachovali přízeň a noví k nám našli cestu.
Neodpustíme si vyslovit ještě jedno přání: Aby se našel ochotný dospělý, který se nebojí práce s dětmi a který by nám
pomohl s vedením dětských složek. Pokud chcete rozšířit naše řady, budeme velmi rádi. Prosíme, ozvěte se na emailové adrese: pohybkaznejov@seznam.cz. Další informace o odboru naleznete na stránkách
http://pohyb.kaznejov.cz.
Cvičitelé odboru Pohyb Kaznějov
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Oslava dětského dne s názvem "Pojďte si hrát do minulosti"
Již třetím rokem proběhla oslava dětského dne v Kaznějově. Organizátory
byly cvičitelky odboru Pohyb Kaznějov (ČASPV). Dětský den se konal 2. června
od 14:00 hodin na místním koupališti. Název "Pojďte si hrát do minulosti"
vypovídá o tom, že děti měly možnost projít se historií dětských hrátek od pravěku
až po současnost. Letos se vydařilo počasí a přišlo 133 dětí se svými rodiči.
Organizátoři svým nadšením, pečlivou přípravou a energií, kterou se ve svém
volném čase rozhodli věnovat dětem, připravili odpoledne plné zábavy, her a
příjemných zážitků.
Děti s rodiči musely najít devět stanovišť v okolí koupaliště a splnit na
každém nějaký úkol. Jako první se mohly setkat
s pravěkými lidmi,
kteří lovili mamuty. Poté prošly obydlím panovnice Egypta, královny Kleopatry.
Na dalších stanovištích si prošli lanovou dráhou u královského šaška, navštívili
krále
a královnu, kde si zahráli "královskou" hru mikádo, a samozřejmě
i
jejich dcery princezny. Za obydlím čekaly dvě selky s trakařem
a napečenými
koláčky a nedaleko v lese si děti mohly s rytíři zajezdit na koni a střílet lukem a
šípy. Historie 19. a 20. století byla sportovně laděna. U Emmy Destinové si děti
zahrály dřevěné kuželky a Adina Mandlová popoháněla obruče po závodní dráze.
Plnění jednotlivých úkolů na stanovištích se děti i rodiče zhostili opravdu výborně.
Jejich snaha byla všude oceněna drobností a barevnou stužkou, kterou si děti
přivazovaly na svůj diplom. Pokud nasbíraly všech 9 barevných stužek, cesta je
zavedla zpět na koupaliště. Zde je čekala odměna, kterou si mohly vylosovat z připravených cen. Tím zábava
samozřejmě nekončila. Každý, kdo měl odvahu, se mohl projet na "kostitřasu" - starodávném kole, na kterém se kdysi
proháněly naše babičky a dědečkové. Na kreativních stolech měly děti možnost vytvořit různé výrobky: malovaly
trička, navlékaly těstovinové korálky a mohly si nechat něco nakreslit na obličej nebo vytvořit tetování. Na vodě
jezdila loď a vodník Česílko vozil děti až do úmoru svých sil. Komu během sportovního klání vyhládlo, mohl si
u táborového ohně opéct vuřty.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na dětském dni v Kaznějově
s názvem "Pojďte si
hrát do minulosti" účastnili. Dětem a rodičům, kteří si přišly užít atmosféru dětského dne a odpočinout od dnešní
uspěchané doby. Členům odboru Pohyb Kaznějov a všem ostatním dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci.
Samozřejmě velice děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli dary či finanční podporu. Sponzory byly: LB Minerals
s.r.o., Brožíková -Textil u Kliků, Městský úřad Kaznějov, Auto Helus, s.r.o., Růžková - Ovoce, zelenina, Matějček CEMOS, Šogorová - Pekařství, Nguyen Thi Lanh - Asia obchod, Burda - Pizzeria La Roccia, Jednota Plasy, Oborová
zdravotní pojišťovna OZP, Reality Martin Nosek, Liška - Renault, Subaru - Plzeň, Hobby Kohout - Plzeň. Také bychom
rádi poděkovali manželům Motysovým za příjemné zázemí, které nám opět poskytli na koupališti a zástupcům
Městského úřadu v Kaznějově za vstřícnost, finanční podporu a propagaci akce.
Těšíme se na příští rok a v hloubi duše doufáme, že nadšení dětí i organizátorů nevymizí.
Cvičitelky odboru Pohyb Kaznějov, Jindřiška Adámková, Michaela Mudrová a Pavla Divišová.
Jak se dětský den líbil dětem a rodičům? To napsali Šmidovi:
Po sobotním obědě jsme se společně s naším 4,5 letým synem začali těšit na odpoledne plné zážitků, které sliboval
dětský den pod poněkud tajuplným názvem „Pojďte si hrát do minulosti.“ Do batohu jsme tedy uložili svačinu,
pláštěnku (i když pohled z okna naznačoval krásné počasí, což se později potvrdilo...), pro jistotu náhradní oblečení
(kdo ví co nás, resp. našeho potomka při hrách v minulosti bude čekat) a mohli jsme vyrazit směrem ke
kaznějovskému koupališti. Cestou jsme potkávali mnoho rodičů s dětmi, což slibovalo hojnou účast.
A opravdu na místě samém nás překvapilo kolik lidí, hlavně tedy dětí si touží hrát v minulosti. Prošli jsme všechna
stanoviště, na kterých musely děti plnit stanovené úkoly a které byly velice hezky a vtipně zpracované. Některé úkoly
daly dětem opravdu „zabrat“ a my mohli jen obdivovat trpělivost a ochotu všech organizátorů. Po úspěšném
absolvování děti obdržely drobné odměny a jako bonus si mohly ještě např. pomalovat tričko nebo tašku a originálním
způsobem si tak vyrobit upomínkový předmět na tuhle velice příjemnou akci.
Veliký dík tedy patří všem organizátorům nejen za to, že v sobotu na koupališti vykouzlili na dětských tvářích
mnoho a mnoho spokojených úsměvů, ale připravili také příjemné setkání mnoha a mnoha Kaznějováků… A nám
nezbývá než se těšit, jaké že to překvapení si pro děti připraví příští rok. Účastí naší rodiny si mohou být jisti už nyní…
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z historie
Objev středověkého mostu v Kaznějově
Nutnou součástí každé stavební aktivity je i archeologický
výzkum. Nejedná se jen o formální povinnost, ale o
jedinečnou příležitost poodhalit dávno ztracená tajemství
a stopy nejstarší historie našich předků. I z drobných,
běžnému pozorovateli na první pohled neviditelných stop
v hlíně může archeolog skládat mozaiku lidských dějin.
Zahájení rekonstrukce kaznějovského náměstí nám
(vlastně poprvé) poskytlo takovou příležitost.
Vývoj středověkého a novověkého Kaznějova zatím nebyl
předmětem soustavného badatelského zájmu. O počátcích
osídlení zatím víme jen z písemných pramenů. Poprvé se
ves Kaznějov připomíná v polovině 12. století, kdy ji
kníže Vladislav II. Daroval cisterciáckému klášteru v
Plasech. Nejpozději ve 13. století byl na místě vesnice
zřízen hospodářský dvůr – grangie. O sto let později však
cisterciáci opustili starý hospodářský model a místo dvora
tu byla opět vysazena vesnice. Rychtář Petr, který byl
lokací pověřen, si tu dokonce postavil tvrz. Ani tu, ani
přesnou polohu původní osady se však dosud nepodařilo
archeologicky prokázat. Už tehdy, v roce 1346, se
připomíná velký panský rybník s mlýnem.
Přibližnou podobu vsi z doby po třicetileté válce a s jistou
opatrností i dříve můžeme odvodit z nejstarších
dochovaných map. První podrobnou mapou, která
skutečně zachycovala půdorys y vsí a jejich okolí, byla
podrobná vojenská mapa z konce 18. století. Na ní
zřetelně vidíme dvě řady usedlostí podél protáhlé návsi a
další skupinu domů u vedlejší ulice, směřující k východu.
Kaznějovu dominuje velký podkovovitý rybník východně
od vsi a menší rybník na protější straně. Velmi podobnou
situaci zachycuje ještě mapa stabilního katastru z roku
1839; na ní už pozorujeme postupné rozrůstání Kaznějova
směrem k severu a východu.
Podstatnou proměnu prodělaly i hlavní komunikace,
procházející Kaznějovem. Prvotní urbanistický záměr,
který byl respektován ještě během 18. století, počítal se
silnicí procházející středem návsi. V průběhu 19. století
však byl provoz tak hustý, že hlavní trasa byla přeložena
na východní okraj obce. A ve 20. století došlo ještě k
dalšímu posunu.
Archeologický výzkum, vyvolaný stavbou náměstí,
probíhá v místech, kde již od středověku probíhala hlavní
silnice z Plzně na Plasy, Kralovice, Žatec a pak dále do
Saska. Po obou stranách tuto silnici lemovaly velké
rybníky, propojené potokem. A právě tento potok bylo
potřeba přemostit. Původně si snad formani vystačily s
dřevěnou lávkou, ale jak obchodní provoz sílil, bylo třeba
zbudovat bytelný kamenný most. A právě zbytky tohoto
mostu se nám – šťastnou náhodou – podařilo objevit a
prozkoumat. Původně se zdálo, že jsme narazili jen na
hromadu kamení, ale postupně, jak probíhalo pečlivé
začišťování, se ukázalo, že se před námi tyčí masivní
konstrukce valené klenby z lomového kamene,
spojovaného tvrdou vápenopísčitou maltou. Klenba
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spočívala na silných kamenných pilířích. Hloubku základů
se nepodařilo nalézt; po necelých třech metrech musely
být práce ze statických důvodů přerušeny. Z vnější strany
byl most pečlivě utěsněn mocnou vrstvou jemného jílu,
který po staletí tvořil dokonalou izolaci prosti prosakující
vodě. Osa mostu byla orientována ve směru východ –
západ a směrem i polohou odpovídala potoku mezi
rybníky, který již známe ze starých map. Zbývalo jen určit
dobu postavení mostu. To je značně problematický úkol,
protože konstrukce mostů se po staletí nezměnila. Ale i
zde nám přálo štěstí. V zásypu mostu a v místech, kde
zřejmě probíhala vozovka, se podařilo nalézt několik
zlomků zdobené barokní keramiky – v 17. až 18. století
tedy byl most již v provozu. Ale nejdůležitější nález přišel
až nakonec. Při důkladném začišťování povrchu klenby se
podařilo najít dva drobné zlomky tmavé režné keramiky
bez glazury, které pocházejí z nádob vyrobených někdy
během 15. či 16. století. A protože tyto střepy se na své
místo nemohly dostat jindy než během stavebních prací,
máme dobu vzniku určenou. Most se tak stal nejen
nejstarší dochovanou památkou v Kaznějově, ale zároveň
se stal jedním z nejstarších známých mostů v celých
západních Čechách.
Poslední osudy mostu však již nebyly příliš šťastné. Po
zrušení a vysušení velkého rybníka v závěru 19. století
zmizel i potok a most přestal plnit svůj účel. Jeho
konstrukce byla zasypána a skryta pod konstrukcí stále
upravované a rozšiřované silnice. To by však nevadilo,
ostatně archeologické památky mohou pod zemí přetrvat
staletí, i tisíciletí. V posledních desetiletích 20. století však
došlo k několikerému poškození. Východní část mostu
byla zničena při neznámých stavebních pracích, snad při
stavbě nového průtahu městem a při stavbě kanalizace.
Opačná strana zanikla při plynofikaci. A další ránu utržil
most při stavbě kanalizace, kdy byly kanalizační trubky
položeny do mostního oblouku a ten byl následně celý
vyplněn betonem.
Dochované zbytky mostu byly pečlivě zaměřeny,
vyfotografovány a v nejbližší době bude vytvořen jeho 3D
model. Zdivo bylo pečlivě zakryto geotextilií a opět
zasypáno. Nejstarší známá památka v Kaznějově tak bude
opět odpočívat pod povrchem nového náměstí. A protože
stavební práce dále pokračují, i my pokračujeme v
archeologickém výzkumu a napjatě očekáváme nové
nálezy, které pomohou poodhalit roušku tajemství o
nejstarší minulosti Kaznějova. Ovšem, jen za spolupráce
všech kaznějovských občanů, kteří nás budou upozorňovat
na plánované či probíhající stavební práce, se může
podařit z jednotlivých střípků složit celou mozaiku
poznání.
Mgr. Martin Čechura, Západočeské muzeum v Plzni
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Slovenské národní povstání 1944 Kaznějov
SNP bylo zahájeno 29. srpna 1944 , bezprostředním podnětem k povstání byla žádost slovenské fašistické vlády o
ozbrojenou intervenci německých vojsk proti vzrůstající partyzánské činnosti na severním a středním Slovensku, a tak
vojenský odpor vojáků a partyzánů se stal obranou slovenského území proti fašismu. Výzvy SNR z 1.9.1944 do boje
vysílané rozhlasovou stanicí" Svobodný slovenský vysílač v Banské Bystrici "uposlechla většina vojenských posádek.
Dne 2. září 1944 po vyhlášení mobilizace síla armády vzrostla na 60 tisíc lehce ozbrojených můžů. Významnou posilou
byl příchod 2. čs. paradesant. brigády ze SSSR. Přesto došlo značnou přesilou německých jednotek k postupnému
obsazování povstaleckého území i Banské Bystrice (27. října 1944). Činnost povstaleckých jednotek neustala , přešly
na partyzánský způsob boje. I když SNP nedosáhlo svého vojenského cíle- obsazení Slovenska- výrazně přispělo k jeho
osvobození.

pplk Patejdl Jaroslav
Kaznějov – proč Kaznějov ? - vždyť leží v západních Čechách a Banská Bystrica na středním Slovensku.... je snadné
na to odpovědět, neboť tento "hrdina" Patejdl Jaroslav se narodil v Kaznějově dne 14. dubna 1923 ve Špagátové ulici
čp. 75. Vyučil se soustružníkem ve Škodových závodech v Plzni a po vyučení byl upozorněn na možné totální pracovní
nasazení v Německu. Bylo mu doporučeno nastoupení do sesterského závodu v Dubnici nad Váhom na Slovensku. V
období příprav SNP přešlo ze závodu cca sto mladých Čechů a Moravanů do Uhrovské doliny, mezi nimi také Jaroslav
Patejdl, který byl zapojen do partyzánské brigády " Jan Žižka". Prošel všemi bojovými akcemi brigády. Za svojí
partyzánskou činnost v brigádě byl vyznamenán řadou medailí a řádů. "Medaili za chrabrost" mu připínal sám armádní
generál Ludvík Svoboda. Dále má "Řád SNP 2. tř. " a dalších 18 pamětních medailí , z toho 4 řády sovětské. Od
Ministerstva národní obrany obdržel " Osvědčení" podle par. 8 zák. č. 225/1946 Sb., že byl účastníkem národního boje
za osvobození a podle par. 15 výše uvedeného zákona se mu doba od 1. září 1944 do 6. dubna 1945 započítává jako čs.
partyzán - příslušník partyzánské brigády "Jana Žižky" – Slovensko. Dnes žije v České Bříze čp. 63.
Václav Novák

společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili v měsících duben, květen a červen
letošního roku významného životního jubilea:
80 let
Matýšek Jindřich, Křížková Kristýna
81 let
Kinclová Eliška, Novák Jindřich, Nováková Viktorie,
Kulichová Milada
82 let
Radová Judita, Škoulová Eva, Šteflová Libuše,
Buchtelík Gustav, Kroftová Božena, Valtrová Růžena
83 let
Majerová Vlasta, Bruhová Helena, Šubrtová Olga
84 let
Koldinská Marie, Pešková Marie, Rybová Vlasta, Kohlbeková Božena
89 let
Žalman Jaroslav, Šteflová Květuše,
92 let
Motys Jaromír, Hanzová Zděnka
93 let
Valešová Olga
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V Kaznějově dne 11.7.2012
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Zděnek Uhlíř
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