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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
skončily prázdniny a žáci se vrátili do školních lavic. Pro většinu z
nás skončil i čas dovolených. Doufám, že jste využili dovolenou k
tomu, abyste si odpočinuli, ať už na chatě, na horách, u moře nebo
třeba v Kaznějově na koupališti.
V létě bylo na našem koupališti opravdu živo. Každý měsíc se uskutečnila 1 hudební akce, grilovalo se, sportovalo. V areálu koupaliště
jste si mohli zahrát beachvolejbal, nohejbal, stolní tenis nebo si jen
tak zaplavat a opalovat se. Dětské hřiště a lanovka přilákaly stovky
rodičů s dětmi a staly se tak příjemným cílem rodinných vycházek
zakončených třeba zmrzlinou v místním bufetu. Děkuji organizátorům za krásné akce, jako byl Kaznějovský DoBěh, Buřtování, taneční
zábavy… Jsem ráda, že to v Kaznějově žije a že se stále více lidí účastní podobných akcí.
Další dobrou zprávou je, že se blíží ke konci přestavba kulturního
domu na byty. Je příjemné pozorovat změny, kterými starý kulturák
prošel. Věřím, že se mnozí z vás přijdou na vlastní oči přesvědčit, jak
se přestavba podařila. Po kolaudaci proběhne den otevřených dveří,
na který budete všichni srdečně zváni.
Závěrem bych ráda popřála hodně úspěchů novým ředitelům našich školských zařízení. S koncem loňského
školního roku a během prázdnin došlo totiž ke změnám ve vedení škol. Ředitelkou mateřské školy se stala
paní Petra Wolfová a ředitelem základní školy Mgr. Tomáš Korelus. Nejen jim, ale i všem žákům, studentům
a učitelům přeji hodně elánu a úspěšný školní rok 2019/20.

Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

byla podána a Plzeňským krajem schválena žádost o finanční příspěvek z dotačního programu
„Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“; město získá
dotaci na vyčištění sochy u MěÚ, práci odborně provedou restaurátor kovů Jindřich Kovařík a
MgA. Helena Jahodová, ak, soch. rest.;

•

rada schválila novou směrnici pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města; směrnice je, stejně jako další
dokumenty týkající se bytového hospodářství, zveřejněná na www.kaznejov.cz, pod záložkou „městský úřad, bytové
hospodářství“;

•

rada schválila novou výši nájemného pro byty v majetku města; nájemné v nově vybudovaných bytech v domě č.p.
353 (bývalý KD) bude činit 70,- Kč/m2 , nájemné v ostatních bytech se zvyšuje na 60,- Kč/m2 s tím, že u nájemních smluv, kterým končí platnost do konce roku 2019, byla ponechána původní výše nájemného a ke zvýšení na
60,- Kč/m2 dojde až na základě dodatku k nájemní smlouvě uzavřeného od 1.1.2020;

•

rada schválila umístění 3 reklamních tabulí pro restauraci U Foxů na sloupy veřejného osvětlení na ulici Plzeňská
a Plaská;

•

rada schválila záměr pronajmout na období dalších dvou let (2020 – 2021) vodohospodářský majetek města;

•

rada uložila připravit na příští rok komplexní řešení dětského hřiště před budovou MěÚ (vybavení novými brankami, oddělení hrací plochy od zbylého prostoru apod.);

•

byl vyhlášen záměr prodeje dvou bytů v ulici Dolní, které jsou dosud v majetku města; znaleckým posudkem byla
stanovena tržní cena, která je minimálním základem pro podání nabídek; ta činí u bytu č. 348/3: 1 200 000,- Kč, u
bytu č. 350/2: 950 000,- Kč; prodej bude realizován obálkovou metodou (tj. nejvyšší nabídce);

•

město nabízí k prodeji nákladní automobil Multicar M2501 za minimální cenu 20 000,- Kč, automobil je v pojízdném stavu bez platné TK; zájemci mohou požádat o bližší informace na technickém odboru MěÚ pana Zděnka
Pokorného (tel. č. 373332280);

•

byl schválen návrh na uzavření smlouvy o příspěvku na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
Základní škole praktické Kralovice, kterou zřizuje a financuje město Kralovice; příspěvek činí 800,- Kč/měsíc školní docházky a v současné době bude hrazen za jednoho žáka s trvalým pobytem v Kaznějově;

•

rada jmenovala na základě dvoukolového konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Kaznějov Mgr. Tomáše Koreluse;

								

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Výstava obrazů Alice Pokorné

V

neděli 29. září se v kostele sv. Václava v Čisté u Rakovníka konala vernisáž obrazů kaznějovské rodačky Alice Pokorné na téma biblické krajiny. V loňském roce
úspěšně zakončila studium na Střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček v Plzni a
většina vystavených obrazů byla součástí její praktické části maturitní zkoušky.
Ve studiu malby nyní pokračuje na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara při
Západočeské univerzitě. V tvorbě se volně inspiruje přírodou a kombinuje různé malířské techniky. Výstava je veřejnosti přístupná týden.
redakce
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Václav Šelmát – významný a neprávem zapomenutý občan Kaznějova

A

ž navštívíte kaznějovský hřbitov a budete mít čas na malou procházku po
něm, možná si všimnete pomníčku nesoucího nápis rodina Šelmátova.
Nachází se v urnovém oddělení. Je tu pohřben pan Václav Šelmát (narozen 4.
září 1920 v Zahrádce u Blovic, zemřel 14. července 1990 v Kaznějově). Po válce
se vyučil truhlářem v Černicích a postupně se vypracoval až do funkce ředitele
podniku Sport Horažďovice, výrobce saní, hokejek, dřevěných lehátek nebo
násad všeho druhu. Byl jedním z našich slavných spoluobčanů a i když tu žil
poměrně krátkou dobu, udělal pro Kaznějov velmi mnoho. Stejně jako jeho
čin, kterým se zapsal do historie světových sportovních dějin, bylo i jeho jméno
neprávem zapomenuto.
Mnozí z vás jistě rádi sledujete nejrychlejší kolektivní hru na světě – lední hokej. Tento vzrušující a napínavý sport má samozřejmě svůj vznik a neméně
zajímavou historii. Spolu s ním se ovšem ruku v ruce vyvíjela výzbroj a výstroj
– od prehistorických chráničů, bruslí a hokejek až po dnešní, dokonalou a supermoderní.
Pro náš účel postačí, přeneseme-li se do Československa počátku 60. let minulého století. Lední hokej je tu velmi populární a zimní stadiony, kryté i nekryté,
pod tíhou mohutných návštěv prvoligových zápasů doslova praskají ve švech.
Lidé hledají duševní relaxaci a únik ze šedi tehdejší doby. Málokdo z nich tuší,
jak obtížně vrcholoví hokejisté shánějí výstroj a jak si beztak chatrné chrániče
vyrábějí doslova na koleně. Rovněž ohledně hokejek to není žádná sláva. Používají se většinou „Vítězky“ ze Svratky, které kvalitou pokulhávají, jsou těžké a
lámou se ostošest. Na dovoz hokejek ze zahraničí nejsou prostředky. Navíc se
tehdy hrálo pouze s hokejkami s rovnou čepelí. Zanedlouho však měla tato situace zaznamenat dramatický obrat k lepšímu! Na jednom zájezdu do Severní Ameriky si zahnutých čepelí hokejek (které se tu již pár let používaly a jejichž herní
vlastnosti byly nesrovnatelně lepší) blíže všiml Slovák – Jozef Čapla ze Slovanu Bratislava. Skamarádil se tu s dalším
hokejistou, pocházejícím ze Slovenska, s legendárním Stanem Mikitou, hrajícím v NHL za Chicago Black Hawks. Stan
Mikita totiž tento typ hokejky vymyslel a údajně poprvé použil. Čapla se vrátil domů se dvěma hokejkami, které dostal
od Stana Mikity darem. A nachází pochopení a zázemí v horažďovickém Sportu. Pana ředitele Šelmáta ihned získává
myšlenka na vývoj a výrobu hokejek nového typu a konstrukce. Spolu s Jozefem Čaplou se vrhají do práce. Přivezené
hole prý rozebrali doslova do poslední třísky…
A tak je na světě prototyp hokejky s názvem „ALPAČ“, což znamená jméno ČAPLA pozpátku. Ale nejedná se jen o kopii
Mikitových hokejek. Nová československá hokejka znamená revoluční přelom. Má zahnutou čepel s unikátním lamelovým systémem, díky němuž je pevná, vyniká do té doby nebývalou pružností, lehkostí a delší životností. Ředitel Sportu
Horažďovice pan Václav Šelmát je spolu s Jozefem Čaplou spolupodílníkem na novém patentu, oba předávají dokumentaci na Patentový úřad dne 26. ledna 1967. Alpačka se stává první sériově vyráběnou hokejkou tohoto druhu na evropském kontinentu! Nové hokejky z Horažďovic začínají slavit první úspěchy a těší se velké oblibě našich i zahraničních
vrcholových sportovců. Pro československé prvoligové hráče a reprezentanty tu dělají též zakázkové hole na míru podle
individuálních požadavků. Pan ředitel se takto vyjádřil v rozhovoru pro časopis Sedmička pionýrů z 23. ledna 1969: „Zdá
se, že je to kus dřeva, ale děláme na nich 47 výrobních operací, lepení, klížení, čepování, tvarování … Ročně je jich asi
čtyři sta osmdesát tisíc … Naše hole v Grenoblu (na zimních olympijských hrách 1968), to byl úplný zázrak. Málokdy některá při utkání praskla.“… Na stole leží mistrovská hůl. Čepel jako list. Dost dlouhá. Nevím proč, ale připomíná mi smyčec. „To je pro Nedomanského. Vidíte, doleva zahnutá lopatka, Václav má zvláštní přání, aby byla lehká, pružná, dlouhá
… a aby nepraskla. Děláme mu takové, zrovna máme na skladě dvacet kousků. Každý hokejista má jiné požadavky …“
Koncem 60. let se horažďovické Alpačky vyvážely do 14 zemí světa a uspokojovaly potřeby federální ligy i českých a
slovenských domácích soutěží.
Časem však nastávají problémy. Jedním z nich je nedostatek kvalitního dřeva. Začíná převažovat zahraniční konkurence. Alpačky pomalu vytlačují finské hokejky KOHO a TITAN nebo hole švédské značky JOFA. Tyto firmy mají daleko větší možnosti a větší pole působnosti – jsou zároveň výrobci kvalitní profesionální výstroje. Čím dál více československých
reprezentantů i prvoligových hráčů podepisuje kontrakty se zahraniční konkurencí. Naše hokejka zaznamenává ústup
ze svých výsostných pozic. Další ranou je emigrace jednoho z jejích tvůrců. Jozef Čapla se rozhodl zůstat natrvalo v německém Augsburgu, kde dosud působil legálně. Z hokejek Alpač se začíná postupně ztrácet Čaplovo jméno (z posledních
holí definitivně mizí v sezóně 1973/74). Hokejka však brzy prodělává inovaci. Čepel spolu se spodní částí žerdi zeštíhluje
a dostává se jí zpevnění díky laminátové fólii. Vznikají tak Lionky, lidově řečené „laminátovky“. Tento typ hokejek se v
Horažďovicích vyrábí v podstatě až do listopadové revoluce v roce 1989.
Další ze dvou duchovních otců hokejky Alpač, pan ředitel Václav Šelmát, odchází do důchodu v roce 1985. Až do své
smrti v roce 1990 žije v Kaznějově, v dnešní ulici Pod továrnou, kde dodnes bydlí jeho dcera paní Brožová s manželem.
Pan Šelmát je i v důchodu velmi aktivní. Kaznějovský hokejový oddíl díky němu dostává přísun horažďovických hokejek
a kvalitní výstroje. Pro naše spoluobčany i školní děti organizuje časté exkurze do továrny v Horažďovicích. Hokejky pro
Kaznějov jsou díky němu také součástí různých tombol i oblíbených cen dětských soutěží.
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Pokud se někdy zastavíte před pomníčkem s nápisem rodina Šelmátova na
kaznějovském hřbitově, pokud fandíte lednímu hokeji a pokud si předtím přečtete těchto pár řádek, věnujte prosím tichou vzpomínku člověku, který svojí
odbornou erudicí a realizací převratného nápadu bezesporu pohnul kormidlem dějin světového hokeje směrem kupředu. Informace, které jsou v tomto
článku obsaženy, si ještě můžete rozšířit tím, že se začtete do pamětí samotného pana Čaply. Vyšly v roce 2015 pod názvem „Jojo Čapla – hokejka ALPAČ,
která změnila hokej.“ V každém případě však můžete být hrdí na to, že pan
Václav Šelmát byl občanem našeho Kaznějova.
Autoři děkují za vstřícnost a poskytnuté informace manželům Brožovým.
Pavel Matyšek, Václav Forejt

Kaznějováci zabodovali na Mistrovství Šumavy v opékání prasat

U

ž i v Hartmanicích na Šumavě vědí, že existuje Kaznějov. Naše město proslavila pětice chlapů, kteří se v polovině září zúčastnili čtvrtého ročníku
Mistrovství Šumavy v opékání prasat. Miroslav Fait, Martin Polívka, Pavel
Marek, Jaroslav Volín a Robert Polcar se do nevšední soutěže přihlásili vůbec
poprvé a z dvanácti týmů vybojovali devátou příčku.
Čtyřicetikilogramového čuníka přivezl do Kaznějova starosta pořádajících
Hartmanic už týden před samotným mistrovstvím, aby ho Robert Polcar naložil do marinády, jejíž recept je tajný. Grilovačka ve městě na Klatovsku začala v sobotu 14. září už v šest hodin ráno a v půl třetí odpoledne muselo mít
selátko křupavou kůrčičku.
Šampionát se stal během čtyř let vyhlášeným a navštěvují ho davy lidí, kteří
si plnými doušky chtějí užít kulinářskou show. Zájemci si zakoupí lístky, díky
kterým mohou ochutnávat šestidekové porce masových pochoutek, a pak vybírají ty nejlepší kulinářské týmy. A zájem byl obrovský. Svědčí o tom fakt, že
během 45 minut byl kaznějovský čuník rozporcovaný a snědený.
Nezbylo ani na členy týmu Káčko z Kaznějova. Ti také vůbec netuší, jak výborný byl vítězný čuník. Jisté je jediné: kaznějovský tým je již přihlášený do klání
v příštím roce. Do Hartmanic chtějí vyrazit ve stejném složení, se stejným receptem a své zevnějšky vylepšit jednotnými triky či zástěrami.

Sousedé si na koupališti opekli buřty

Valentýna Bílá

P

otkat se s přáteli a známými, popovídat si, opéct buřta, přitom poslouchat country muziku a prožít klidné nedělní odpoledne v přírodě. To je hlavní smysl akce
nazvané Buřtování se sousedy, kterou jsme na kaznějovském koupališti pořádali potřetí. Letošní ročník, stejně
jako ty předešlé, doprovázelo slunečné počasí, což bylo
zárukou toho, že stovku buřtů nebudeme jíst jenom my,
organizátoři.
Na startech sedmi sportovních disciplín a jedné tvořivé,
jež byly v režii děvčat z Pohybu Kaznějov, se postupně vystřídalo přes třicet dětí. Za splnění úkolů dostali všichni
účastníci sladkou odměnu.
O hudební kulisu se postaralo kytarové trio ve složení
domácí Luděk Stupka a Robert Bohuslav, muzikantské
uskupení uzavíral host z Plzně Pavel Vopat.
Děkujeme všem, kteří na Buřtování přišli a spolu s námi si lahodné buřty na ohni opekli. Velké poděkování patří ženám
z Pohybu Kaznějov, které svůj volný čas věnovaly soutěžícím dětem, a muzikantům, díky kterým bylo nedělní odpoledne
velice příjemné.
Do třetice děkujeme Městu Kaznějov za finanční příspěvek na nákup luxusních uzenin a drobných odměn pro nejmenší
obyvatele našeho města.
Těšíme se na další ročník Buřtování se sousedy v příštím roce!
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá
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Ovace ve stoje

P

oslední prázdninový týden se v Manětíně konalo Letní
hudební soustředění Základní umělecké školy Kralovice. Zúčastnilo se celkem 26 žáků z poboček Horní Bříza,
Kaznějov a Kralovice.

Byl to krásný týden plný hudby. Soustředění bylo zakončeno koncertem, kde jsme všichni předvedli, co jsme se za
celých šest dní práce naučili. Ale celou tu dobu jsme neproseděli jen u nástrojů. To by se přece nedalo vydržet...
Táborová soutěž, noční hra, výlet na Rabštejn, fotbálek i s
pány učiteli a ještě mnoho dalšího.
Všichni jsme si to užili. Já jsem moc vděčná za to, že jsem
měla možnost poznat spoustu nových lidí, spolupracovat
s nimi, táhnout za jeden provaz, hrát a hlavně to celé s
nimi prožít. Říká se to nejlepší nakonec a v případě letošních prázdnin to tak opravdu bylo. A když jsme pak na koncertě zpívali malí, velcí, všichni společně „Střapatou“, když
jsme se dívali z pódia na všechny ty lidi, na naše rodiče, když tleskali ve stoje a zpívali s námi, najednou nám došlo, že
to všechno končí. A skončilo to. Ale myslím, že vzpomínky v nás všech budou ještě dlouho přetrvávat, protože na něco
takového se jen tak nezapomíná.
Na závěr už bych jen chtěla za nás všechny poděkovat Bc. Luboši Markovi, DiS., novému řediteli ZUŠ a všem ostatním,
kteří se na tom všem podíleli. Luboši, děkujeme, že přesto, že jsi nám řekl: „Kdo nezahraje repetici, nedostane jídlo“, jsi
nás nenechal o hladu.
Ale hlavně děkujeme, že jsme dostali tu možnost být součástí něčeho tak úžasného, děkujeme za to, kolik jste vynaložili
úsilí, aby tahle skvělá akce vznikla. Děkujeme, že jsme mohli všichni společně prožít ten nejkrásnější závěr prázdnin.

Soutěž v poslušnosti ovládli hosté z Plas

Žákyně ZUŠ, Zuzana Pokorná

K

aznějovští kynologové přivítali v sobotu 21. září ve
svém areálu u hřbitova kolegy z Plas. Odehrála se tu
tradiční soutěž v poslušnosti nazvaná po našem zesnulém
členovi Memoriál Jaroslava Vavříka.
Do klání se s nadšením vrhlo 24 psovodů a jejich čtyřnozí
kamarádi různých plemen. Většinu z nich tvořili němečtí
ovčáci, zahanbit se nedali ale ani labradoři, teriéři či kříženci. Nervozita byla znát nejen na pejscích, které rozladilo velké množství soupeřů, ale především na těch, kteří
stáli na druhém konci vodítka. Několikrát se stalo, že plný
počet bodů nezískal soutěžící pes jen proto, že mu daný
cvik pokazil špatným povelem jeho páníček.
Hafani byli rozděleni do dvou kategorií. První početně
menší skupinu tvořili takzvaní šampioni, kteří se v předchozích ročnících soutěže umístili na bedně, jsou již zkušenými a povely jako například sedni, lehni, vstaň a zůstaň už
zvládají levou zadní. Druhou skupinou byli elévové. Jejich výcvik je sice v plném proudu, ale drobné chybičky se tu a tam
ještě objeví.
Kromě základních povelů, ovladatelnosti na vodítku a bez něj, byli psíci testováni, jak se chovají za ztížených podmínek.
V konečných výsledcích se lépe dařilo hostům z Plas. V kategorii šampioni obsadili první dvě místa, bronz vybojovala
s fenkou Ťapinou rasy jack russell teriér domácí Veronika Vejvodová (na snímku). Z 90 možných bodů dosáhla na 76
bodů.
Zlato a bronz patří také plaským kynologům v kategorii elév. Ivo Háleček, člen našeho klubu, obsadil mezi elévy druhé
místo, a to díky německému ovčáku Fillovi. Rozhodčí mu udělila 82 bodů.
Za pořádající Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá
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K poslechu i k tanci, takové jsou Čaje pro seniory 60 plus

V

dubnu letošního roku se dveře zrekonstruovaného
kaznějovského kina poprvé otevřely dříve narozeným, kteří mají rádi hudbu a tanec. Uskutečnily se zde
Nedělní odpolední čaje pro seniory 60 plus. Akce se od
té doby odehrála ještě dvakrát, po prázdninové odmlce to
bylo naposledy 8. září.
K poslechu a k tanci hraje Duo Horizont ve složení Valentina Janečková a Jaroslav Barbořák. Muzikanti dokáží
zahrát téměř každou písničku, kterou si přítomní přejí,
ať už je to z hudebního soudku lidovek, pop music nebo
country.
Tříhodinové čaje nejsou zdaleka určeny jen pro seniory
starší šedesáti let. Přijít posedět mohou i mladší ročníky.
Další setkání je naplánováno na neděli 19. ledna. Tradičně se první tóny z varhan a kytary rozezní úderem 15.
hodiny.
Potěšující pro nás, organizátory, je to, že na čaje přijíždí lidé z Obory, Rybnice, Ledců a Kralovic. Na druhou stranu nás
mrzí, že místních se sejde jen několik párů. Velký obdiv patří manželům Vondráčkovým z Kaznějova, kteří nechyběli ani
jednou, na parketu jsou vždy jako první a opouštějí ho jako poslední. Klobouk dolů!
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Z plánovaných dvou zábav byla pouze jedna, zato ale vydařená

T

éměř s ročním předstihem měly dvě rockové kapely z
Plzeňska v diářích zapsané naše město. Pozvali jsme
je, aby v Kaznějově během léta odehrály koncerty. A protože teplé večery a skvělé zázemí kaznějovského koupaliště láká k příjemnému posezení, obě akce jsme, stejně jako
v předešlých letech, chtěli uspořádat právě zde.
Bohužel první plánovaný rockový večer se kvůli počasí
neuskutečnil. Předposlední červnovou sobotu totiž pršelo
a přestože v odpoledních hodinách meteoradar ukazoval,
že se obloha vyjasní, nepřízeň pokračovala s malými přestávkami až do nočních hodin. Koncert kralovické skupiny Mr. Feelgood jsme byli nuceni úplně zrušit.
Fanoušci rocku si ale vše vynahradili o dva měsíce později, kdy poslední srpnová sobota patřila na koupališti
skupině Sifon rock působící na západočeských pódiích
čtyřicet let. Zda se akce vydařila, to necháme na návštěvnících, jejichž počet se téměř blížil ke dvěma stovkám. Za nás,
pořadatele, se tříhodinový koncert povedl na výbornou.
Děkujeme všem, kteří přišli, a ostatním kaznějovským občanům za shovívavost s hlasitou hudbou, která se rozléhala
městem do jedné hodiny ranní.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

MČR Modellbrno 2019

M

ládež z KPM Kaznějov po loňském úspěchu na Mistrovství České republiky mládeže v plastikovém
modelářství vyrazila i letos na „mistrák“. Tento rok byl
součástí modelářské soutěže Modellbrno, který pořádal
modelářský klub z Brna pod záštitou firmy Eduard. Vše
se konalo v sobotu 15. června 2019 na výstavišti v Brně.
Našimy želízky v ohni byli Jakub Matějček, Ondřej Matějček, Lukáš Hásek a Jakub Janda. Nikdo ze zúčastněných
neodešel s prázdnou. Všichni se umístili na pomyslné
„bedně“. Ve věkové kategorii starší žák se Jakub Janda
stal pro letošek mistrem republiky s modelem Merkava
Mk.IIID a Jakub Matějček se umístil na 2. místě s modelem L-29 Delfín. Ve věkové kategorii kadet obdrželi Ondřej Matějček a Lukáš Hásek shodně 3. místo.
Bohumír Bílek
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Odněkud přilétne, nechá se pohladit, nakrmit a zase zmizí

M

anželé Hepovi z Kaznějova mají nového kamaráda. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, kdyby jím
nebyl drozd zpěvný. Na jejich zahradě se začal objevovat
v červnu spolu s prvními zralými jahodami. Ty mu ale
do oka nepadly. Vybíral si ostružiny, maliny, borůvky.
Pokaždé, když se najedl, odletěl pryč.
Situace se opakovala každým dnem a Hepovi spolu s
okolními sousedy si na ptačího návštěvníka zvykli a začali
mu dobroty servírovat. „Voláme na něj různě. Když nás
vidí, jak sedíme například na balkoně, odněkud přiletí a
začne se dožadovat nějaké mňamky. Klove do okna, do
stolu, abychom si ho všimli. Dokonce nám dává najevo,
kde si chce svůj oběd či svačinu sníst. Je natolik krotký,
že si sedne na rameno, na hlavu, žere z ruky, nechá se
pohladit a v připravené misce se po zkonzumování dobrot
vykoupe,“ popsala nevšední zážitky Jiřina Hepová.
Ta se spolu s manželem Jaroslavem domnívá, že drozd je ochočený a někomu ulétl. Stejného názoru je i Karel Makoň ze
Záchranné stanice živočichů v Plzni, se kterým Hepovi při záchraně zraněných zvířat úzce spolupracují.
„Je to mimořádná situace, někdo ho musel odchovat doma. Je dobře, že se o něj starají, ale musím upřesnit, že drozd
zpěvný je stejně jako čáp tažný pták a na zimu odlétá do teplých krajin,“ vysvětlil Makoň s tím, že se tak stane nejpozději
koncem října.
Kaznějovský drozd zatím (v době uzávěrky zpravodaje) do Afriky neodletěl. A jeho lidští přátelé mu pobyt v Kaznějově
vylepšují kupovanými bílými masovými červy nebo mu na kompostu hledají larvy. „Pro žrádlo si létá i třikrát denně. Jakmile má dost, zanechá po sobě trus a odlétne,“ uzavřela s úsměvem Jiřina Hepová. Ta spolu se sousedy doufá, že drozd
do zimoviště přeci jen odletí. V zimním období by totiž hrozilo, že se stane lehkou kořistí pro predátory. A na jaře budou
netrpělivě vyhlížet, zda se jejich ptačí kamarád vrátil, aby je potěšil svojí přítomností i hlasitým zpěvem.
Valentýna Bílá

Sport zvítězil nad mobily, tablety a počítači

A

reál kaznějovského koupaliště se stal dějištěm
sportovních her. Od 19. do 23. srpna se zde konalo
sportovní soustředění spojené s výukou anglického jazyka. Organizátorkou byla Katarína Nikolová a trenérem
Alexander Vajda.
Soustředění bylo určené pro kaznějovské a oborské děti,
celkem se jich přihlásilo dvacet. Deset dívek a stejný počet chlapců. A zdaleka to nemuseli být sportovně nadaní
jedinci. Nejstarší účastnici bylo 13 a naopak nejmladšímu
čtyři roky.
Přestože první dva dny nebylo počasí příliš přívětivé, doslova lilo jako z konve, i tak měli organizátoři v zásobě
spoustu nápadů, jak táborníky zabavit. V pláštěnkách se
dali například sbírat borůvky, prozkoumávat les, malovat
na kameny, hledat poklad, a hlavně všichni měli dost času
na to, aby se vzájemně poznali.
„Koupaliště v Kaznějově je fantastický areál se skvělým zázemím. Děti se tu mohou neskutečně vyřádit. V dnešní době je
mládež pohlcená počítači, mobily, tablety. Na druhou stranu, pokud jim nabídnete nějaké sportovní aktivity a vytrhnete
je z virtuálního světa, brzy na něj zapomenou a po hlavě se vrhnou do soutěžních klání,“ pochvaloval si trenér.
Ten mladé sportovce rozdělil do dvou smíšených týmů a každý z nich si vytvořil svoji vlastní vlajku. Soutěžící bojovali
nejen sami za sebe, ale i za družstvo. Nebylo nutné pořizovat drahé cvičební pomůcky, zcela postačilo to, co koupaliště
nabízí. Dalo se běhat na čas kolem nádrže, na parkur posloužily lavičky, hřiště na vybíjenou a přehazovanou a samozřejmě nádrž na vodní radovánky. Nejzajímavější a zároveň nejoblíbenější soutěží byly tzv. vlaječky, které testují rychlost,
postřeh, rozhodovací schopnosti a průbojnost. Tato dynamická hra je součástí mezinárodních soutěží profesionálních
vodních záchranářů. „Jde o to co nejrychleji se postavit z pozice v leže, sprintovat k vlajce a vybojovat ji,“ vysvětlil trenér.
Soustředění zakončili jeho účastníci společným táborákem s rodiči. Všichni se shodli na tom, že sportovní akce byla moc
fajn a nikomu se po jejím ukončení nechtělo domů. Někteří si už rezervovali místo na soustředění v příštím roce.
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Valentýna Bílá

Cvičenci Pohybu Kaznějov završili sportovní školní rok na stupních vítězů

Š

kolní rok 2018/2019 je sice už za námi, přesto jistě stojí za zmínku shrnout a vyzdvihnout sportovní úspěchy
žáků a žákyň navštěvujících pravidelné cvičební hodiny
spolku Pohyb Kaznějov z. s.
Hned v lednu poměřily svoje síly nejmladší cvičenci, tedy
cvičenci z oddílu rodičů a dětí. Kvůli větší nemocnosti se
soutěže všestrannosti předškolních dětí ve Zruči za náš
odbor zúčastnili pouze 3 závodníci.
Na začátku března se v tělocvičně ZŠ Kaznějov konal turnaj ve vybíjené žactva různých věkových kategorií. Jakožto místní jsme do zápasů postavili 2 družstva v kategorii
mladší žactvo I, 1 družstvo v kategorii mladší žactvo II a v
kategorii starší žactvo III opět družstva dvě. Skvělá atmosféra a velmi významné povzbuzování rodičů, kteří vydrželi časově poměrně náročný turnaj, pomohly k tomu, že
družstva mladšího žactva I obsadila 1. i 2. místo, družstvo
mladšího žactva II 2. místo a družstva staršího žactva III
2. a 4. místo.
Kolektivní soutěžení vyvrcholilo 27. dubna krajským turnajem v brännballu, který se tradičně konal v Břasích. Po
počátečních obavách ohledně počasí se deště předchozích
dnů nakonec umoudřily a na dobu konání turnaje ustaly.
Kaznějovské družstvo ve složení Ája, Filip, Kája Č., Elča,
Sára, Lukáš, Kája K., Jonáš, Pavel, Julča, Anička, Lucka a
Kája Š. vstupovalo do turnaje jako loňský vicemistr, tedy
v rozhodně složitější situaci než v roce předchozím, kdy se
na této soutěži objevilo jako nováček. Naštěstí tréma naše
závodníky nepřemohla a sportovní duch i zapálení pro hru
je nakonec dovedlo až k zisku zlatých medailí. O to složitější situaci budou mít v roce následujícím.
Hlavní soutěžní sezóna ovšem vrcholila v květnu a červnu.
Květnové závodění odstartovaly závody v atletice. Jelikož
do republikového finále postupují opravdu jen ti nejlepší z
kraje, koná se tato soutěž tříkolově – okresní, krajské a republikové kolo. Okresních závodů, pořádaných 5. května v
Nýřanech, se za náš odbor zúčastnilo celkem 10 závodnic
v různých kategoriích. Míša V. obsadila bodované 6. místo, Elča a Sára se ve svých kategoriích umístily na 2. místě,
Adélka skončila na 3. místě a Míša Z. svoji kategorii dokonce vyhrála. Též ostatní závodnice (Elenka, Marianka,
obě Terezky i Markéta) podaly skvělé sportovní výkony.
Závodnice z prvních 6 míst postoupily do krajského kola,
které se konalo v neděli 2. června na atletickém stadionu
v Plzni. Zde už se rozhodovalo o tom, kdo se zúčastní republikového finále 8. června v Třebíči. Naše medailistky z
okresního kola nezklamaly a potvrdily role krajských favoritek. Nejlépe se zde dařilo Míše Z. a Sáře, které svoji
kategorii vyhrály a Elča skončila těsně pod stupni vítězů.
Na republikové finále ovšem postupovali i další závodníci
z bodovaných míst, tedy ti, kteří se umístili do 6. místa,
proto nás kromě výše zmíněných závodnic reprezentovala
i Míša V. I přes horké počasí a po dlouhé cestě do Třebíče předvedly naše závodnice výkony, na které mohou být
náležitě hrdé. Míša V. obsadila ve své kategorii 12. místo
(z 37 účastnic), Elča skončila 9. (též z 37 účastnic), Sára
jako nejlepší ve své kategorii z Plzeňského kraje obsadila 10. místo. Největší radost nám přinesla Míša Z., která
získala bronzovou medaili. Tyto skvělé výsledky jsou ještě
cennější, protože se atletice v našich cvičebních hodinách
věnujeme opravdu jen velmi okrajově.
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Vrcholnou akcí byl závod zdatnosti v přírodě nazvaný Medvědí stezkou. Jedná se o závod dvojic – hlídek, které na trase
dlouhé cca 6 km plní různé úkoly z oblasti zdravovědy, vlastivědy, přírodovědy, práce s mapou a buzolou, součinnosti a
spolupráce, míření, lanových překážek, tábornických dovedností, odhadů a síly. Krajského kola 18. května ve Stupně se z
Kaznějova zúčastnilo 11 hlídek. Nejlépe se vedlo hlídkám v kategorii mladší žákyně II (Elča a Adélka) a v kategorii dorostenek (Anička a Kája Š.), které zvítězily. Ale tím medailové žně neskončily. Mladší žákyně I (Emma a Mariana) obsadily
2. místo. Mladší žákyně I (Bára a Elenka), mladší žáci II (Filip a Tomáš), starší žáci IV (Jonáš a Dominik) a starší žákyně
IV (Sára a Lucka) skočili na 3. místě. Všichni medailisté, kromě kategorie mladší žactvo I, postoupili do republikového
finále této soutěže, které se konalo od 14. do 16. června v krásném prostředí Českého ráje, kousek od skalního města
Prachovské skály. Bohužel i tuto soutěž ovlivnila zranění a nemoci, a tudíž se z Kaznějova zúčastnily jen 3 hlídky, z toho
k Elče byla do dvojice doplněna závodnice ze Stupna. Toto řešení se ovšem ukázalo jako velmi šťastné, protože děvčata
ve své kategorii zvítězila. Také zbylé 2 hlídky z Kaznějova předvedly výborné výkony. Dorostenky se umístily uprostřed
startovního pole se ztrátou necelých 5 minut na bodované 6. místo, klukům též do 6. místa moc nechybělo.
Závodníkům gratulujeme k tak skvělým výkonům a děkujeme, že reprezentují Kaznějov na soutěžích. Vážíme si toho, že
i když nejsou naše hodiny zaměřeny na jeden druh sportu, ale naopak na velké množství různorodých činností, máme
stále šikovné a nadšené cvičence.
Děkujeme též rodičům za pomoc s dopravou na soutěže a za jejich velkou podporu při turnajích, ať už v přehazované,
vybíjené či v brännballu. A samozřejmě velké poděkování patří městu Kaznějov za pravidelnou podporu naší činnosti.
Věříme, že jste o prázdninách a dovolených načerpali síly do nového školního roku a těšíme se na setkání se stávajícími
i novými cvičenci i ve školním roce 2019/2020. Většina našich sportovních kurzů začala již koncem září 2019.
Za Pohyb Kaznějov z. s., Pavla Říhová, vedoucí oddílu staršího žactva

125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kaznějově
Kaznějovští dobrovolní hasiči si letos připomínají 125 let od založení sboru. Sbor dobrovolných hasičů byl v tehdejší obci
Kazňov založen dne 1. listopadu 1894 a z tohoto pro sbor významného dne se dochovala i zakládající listina členů.
Tito první členové pro nás otevřeli cestu, kterou se v duchu základního hasičského motta - „Bližnímu ku pomoci“ - snažíme kráčet i my a pokračujeme tak v jejich tradici a poslání dobrovolně pomáhat lidem v našem okolí v době nouze a
při krizových událostech.
Za uplynulých 125 let prošly sbor i jeho zázemí, stejně jako celá společnost, různými změnami, ale činnost sboru byla
zachována až do dnešní doby, kdy se hasičská zbrojnice nachází téměř uprostřed dnes už města Kaznějova a kdy sbor
dobrovolných hasičů má cca 100 členů.
Kaznějovské SDH, které je činné v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zajišťuje nejen personální zázemí pro
výjezdovou jednotku kaznějovských hasičů a připravenost k řešení krizových situací, ale dbá na udržování hasičských
tradic v rámci celého sboru a pracuje i s mládeží v kolektivu mladých hasičů (v současnosti i s přípravkou od věku 3 let).
Půlkulaté“ 125. výročí založení sboru si bude moci i kaznějovská veřejnost připomenout dne 2.11.2019, kdy se v novém
kulturním domě bude od 20:00 konat k této příležitosti taneční zábava.
Marek Vejvoda, starosta SDH Kaznějov

LŠU vstoupila do nového školního roku s novým ředitelem

J

ako každý rok i letos se se začátkem školního roku otevřely i dveře Základní umělecké školy v Kralovicích. A jako
každý rok i tentokrát přinesl měsíc září spoustu novinek. Tou nejzásadnější je samozřejmě nový pan ředitel Bc. Luboš
Marek, kterého jistě dobře znají mladí akordeonisté a žáci hudební nauky. Pustil se do ředitelování s nadšením a elánem
a my mu držíme palce, aby mu to hodně dlouho vydrželo.
Další novinkou jsou dlouho očekávané webové stránky školy, které najdete na adrese www.zuskralovice.cz . Naleznete
tam informace o škole, o vyučovaných nástrojích a předmětech, o učitelích, školních souborech a samozřejmě aktuální
dění na všech budovách.
Ke zmíněným vyučovaným nástrojům se váže další kaznějovská novinka – na naší pobočce se bude nově učit hra na
české dudy. Slovy paní učitelky: „Nástroj na půjčení by byl, teď už jen sehnat žáka.“ Takže kdyby se v Kaznějově našel
odvážlivec, který si rád zahraje a zazpívá lidové písničky, je mu 9 a více let, chtěl by chodit do hudebky a nejlépe i do DFS
Darebáček, ať se určitě ozve přímo paní učitelce Šárce Kučerové (případně jinak kontaktuje naši ZUŠ), a může se stát
historicky prvním kaznějovským dudákem/dudačkou.
A nakonec to nejdůležitější – kdy se na nás muzikanty můžete přijít podívat:
			
21. října 2019 od 18:00 v sálku v ZUŠ Kaznějov – Koncert (nejen) nejmenších
			
19. listopadu 2019 od 18:00 v kině – Žákovský koncert (převážně sólistů)
			
9. prosince 2019 od 18:00 v kině – Vánoční koncert (vystoupí soubory a komorní uskupení)
			
12. prosince 2019 od 18:00 v sálku ZUŠ – Koncert (nejen) nejmenších
Na koncerty je vstupné dobrovolné, určitě se přijďte podívat, podpořit a odměnit účinkující potleskem, a my vás na
oplátku rádi potěšíme hudbou, která je pro nás všechny srdeční záležitostí. Těšíme se na vás.
Za pobočku ZUŠ Kralovice v Kaznějově Šárka Kučerová
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Na startu se sešli mazánci, školáci, poškoláci, šprťáci, záškoláci a letadla

J

edna dětská říkanka tvrdí, že když potká sob soba,
mají radost oba. A také, že když se potkají tři sobi tak
se radost násobí. A ačkoliv to již říkanka taktně zamlčuje,
tak ne jinak tomu je, když se potká dohromady 55 běžců
všech věkových letokruhů. Tudíž bylo v sobotu 31. srpna
na kaznějovském koupališti k vidění mnoho radosti, neb
se tam konal již 4. ročník Kaznějovského DoBěhu. Tradiční to běžecké akce, která uzavírá prázdninové volné dny.
Letošní sobota se vyznačovala mnohem přijatelnějším
podnebím než loňský, poměrně arktický rok. Proto se
na koupališti příjemně sedělo již od brzkých ranních hodin. Obzvláště když zanedlouho otevřel kiosek. Následky
bigbeatového koncertu z předchozího večera nebyly vesměs žádné, takže postavení stanu pro registraci proběhlo
rychle stejně jako vyznačení trati, a pak nezbylo než čekat,
zda se podaří běžcům malým i velkým vstát dostatečně
brzo. Start běhů byl určen až na 10.00 hodin, ale již zmíněný koncert sice neměl materiálové následky na zařízení koupaliště, ale způsobil celkem významnou únavu běžců či jejich rodičů.
Nakonec byla nejpočetnější startující kategorie hned ta první. Na trať se vydalo 17 „mazánků“ a za hlasité podpory rodičů
(pravda, u některých se jednalo i o podporu fyzickou, protože ne všichni mazánci jsou již běžecky stabilní) se nakonec
první vřítili do cíle David Bluma, následován Tomíkem Bílým a bronzovou Terezkou Skalovou.
Hned za mazánky vyběhlo 8 „školáků“, a zde již bylo vidět, že někteří mají ranní trénink při cestě do školy. Nejrychlejší
doběh do šatny tak zřejmě má Barča Šteflová, která proběhla cílovou linií první, za ní pak Klára Novotňáková a Vít Miška.
Ve třetí kategorii se prezentovali jen 3 „poškoláci“, takže šlo jen o to, kdo z nich si na krk pověsí jaký kov. Zlatou si vybojoval Erik Pipiška, stříbrnou Daniel Toncar a bronzovou medaili dostala na krk Eliška Luňáčková.
Zato „šprťáků“ bylo více než medailí, a to celkem 7. Nejrychleji se do cíle dostal Jan Fanta a Elena Herianová. Na bronzovém místě pak skončili současně 2 závodnici, neboť ani velmi přesné cílové fotografie zachycené kvalitní japonskou
fototechnikou, nebyly schopny rozsoudit, zda třetí doběhl Jan Hrdina nebo Tomáš Rozumek. Naštěstí se na stupínek
vešli oba, takže se problém elegantně vyřešit.
Poslední dvě kategorie startovaly současně neb se zaregistrovali jen 2 „záškoláci“ a jedno „letadlo“. Abychom byli genderově přesní, šlo o 2 „záškolačky“ a jednu „letadlo“. V „záškolácích“ zvítězila Lucka Pousková před Emou Rozumkovou.
A jediná „letadlo“ byla Jolanka Hrdinová, která sice neměla v kategorii konkurenci, ale i tak podala výborný běžecký
výkon.
Současně s probíhajícími závody dětí si mohou čekající rodiče či nadšení závodníci zkrátit případnou dlouhou chvíli
/ne že by tedy hrozila/ na tradiční 4km časovce s náročným stoupáním od vodárny. Letos se sice časovka časem lehce
překlopila do orientačního běhu, protože nějakou dobrou duši přepadla náhlá touha po dvou razítkách, která byla na
obrátce trati. Nicméně většina běžců již trať velmi dobře zná z předchozích ročníků. Letos vyhrál v mužích jako obvykle
Michal Vinkler, ale poprvé to bylo bez traťového rekordu. Inu Sifon před závodem způsobil absenci soudku piva, tradiční
odměny pro rekordmana tratě. Druhý nejlepší čas v mužské kategorii měl Martin Rozumek a třetí skončil Robert Bluma.
V ženské kategorii se letos sešla větší konkurence než v loňském ročníku (letos se plaský Barokomaraton konal v jiném
termínu), a tak loňská vítězka Katka Jurášková skončila těsně pod stupni vítězů (spíše tedy stupni vítězek). Na nejvyšší
stupínek vystoupala Jana Lavičková, jako druhá pak Šárka Müllerová a třetí skončila Pavla Říhová, která si jen tak odskočila z organizování dětských běhů.
Díky sponzorům Městu Kaznějov, CEMOS, Agaricus, Pekařství Malinová a Plzeňskému kraji pak byly ceny a dobroty pro
všechny účastníky. Tímto bychom jim jménem organizátorů chtěli moc poděkovat.
Tak za rok přijďte i vy zaběhat si při konci prázdnin…
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Zdeněk Bartoníček
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZŠ Kaznějov – školní rok 2019/2020

V

letošním školním roce navštěvuje školu celkem 326 žáků, z toho 185 žáků prvního
stupně a 141 žáků druhého stupně. Do prvních tříd nastoupilo celkem 38 žáků. Průměrná naplněnost tříd na prvním stupni je 20,55 žáků a na druhém stupni 20,14 žáků.
Výuku zajišťuje celkem 23 pedagogických pracovníků. Školní družina otevřela 3 oddělení,
která jsou naplněna na maximum, tj. 30 žáků na oddělení. O chod školy se se stará celkem
13 provozních zaměstnanců.

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020
Třídní učitel/učitelka
1.A

Mgr. Zdeňka Havlenová			

6.A

Mgr. Kateřina Bábíčková

1.B

Mgr. Libuše Sajnerová			

6.B

Mgr. Vladimíra Houbová

2.tř.

Mgr. Edita Beranová			

7.A

Mgr. Jiřina Brejníková

3.A

Mgr. Iva Zelenková 			

7.B

Mgr. Václava Vitoušová

3.B

Mgr. Ivana Kozlíková			

8.A

Mgr. Ilona Barbořáková

4.A

Mgr. Kateřina Beranová			

8.B

Mgr. Petra Kratochvílová

4.B

Mgr. Hana Patrichiová			

9.tř.

Mgr. Radka Lavičková

5.A

Mgr. Vladimír Mudra 			

Mgr. Tomáš Korelus – ředitel školy

5.B

Mgr. Jitka Šteflová			

Mgr. Naděžda Pluhařová – zástupce ředitele

Mgr. Štěpán Vítovec				

Mgr. Václava Vitoušová – výchovný poradce

Mgr. Milena Mašková				

Ing. Iveta Krynesová

Mgr. Anna Divišová				

Mgr. Daniela Jeníčková

Školní družina: p.

Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová
Asistent pedagoga: p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová
Plavčík - výuka plavání ve školním bazénu: Mgr. Štěpán Vítovec

Pobytový zážitkový kurz na Šumavě

Ž

Mgr. Tomáš Korelus, ředitel školy

áci 9. tříd se každý rok těší na pobytový kurz na Šumavě, který se uskutečňuje v souvislosti s environmentální výchovou na naší škole. Letos se uskutečnil od 10. 9. do 12. 9. 2019. Žáci byli ubytováni na chatě Blaženka, která se
nachází ve Ski areálu Špičák. Velkou pozornost nám také věnovali zaměstnanci
kuchyně na chatě Hanička, kde jsme se stravovali. Počasí se nám povedlo, a proto jsme mohli uskutečnit zajímavé výpravy do okolí. V úterý nás autobus odvezl
do vesnice Onen Svět, ze které jsme přes bývalou osadu Suché Studánky, přes
vrcholy Můstek a Pancíř došli zpět na Špičák. Navštívili jsme také pramen řeky
Úhlavy. Cestou jsme určovali rostliny a živočichy, povídali si o přírodě Šumavy,
o historii osídlení. Ušli jsme 13 km. Ve středu jsme zamířili do Národního parku
Šumava, autobus nás dovezl až k Srní, kde jsme vystoupili u Vchynickotetovského kanálu, prohlédli jsme si vtokový objekt, poté jsme pokračovali přes Zelenohorské chalupy po Vaňkově a pak po Bavorské cestě až na Poledník. Po krátké
přestávce a po návštěvě rozhledny jsme se vypravili k Prášilskému jezeru a pak
do obce Prášily, kde na nás čekal autobus. Ušli jsme celkem 17 km a opět jsme
pozornost věnovali přírodě kolem nás a historii navštívených lokalit. Ve čtvrtek
jsme pro změnu lanovkou vyjeli na další šumavský vrchol, na Špičák, kde jsme
si z rozhledny ukazovali významné lokality v okolí. Došli jsme až k rozvodí, sešli
k Čertovu jezeru a vrátili se zpět do ski areálu. Po obědě jsme odjeli domů. Pobyt
splnil svůj účel. Žáci poznali zajímavá místa, dozvěděli se spoustu informací o
přírodě, o historii i současnosti CHKO a NP Šumava.
Mgr. Naděžda Pluhařová, zástupce ředitele
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Slavnostní uvítání prvňáčků

P

ondělí 2. září bylo pro naše nové žáčky velmi významným dnem. Při slavnostním uvítání ve školní jídelně se
z nich stali velcí školáci. Zahájení slavnostního ceremoniálu se ujal pan ředitel Mgr. Tomáš Korelus, který dětem i
jejich rodičům nejdříve představil paní starostku Mgr. Evu
Šimlovou a obě třídní učitelky, Mgr. Zdeňku Havlenovou a
Mgr. Libuši Sajnerovou, a všem popřál hodně úspěchů ve
škole. Starostka rovněž nové žáčky přivítala a každému z
nich předala pamětní list a dárek. Třídními učitelkami byly
děti pasovány na prvňáčky krásnou kytičkou. Poté se děti
rozešly se svou paní učitelkou do svých tříd, kde se blíže
seznámily a popovídaly si s paní učitelkou o tom, zda se do
školy těšily či nikoli. Spokojeny odcházely se svými rodiči
domů.

Mgr. Libuše Sajnerová
Více na http://zskaznejov.webnode.cz/ Příspěvky ze Základní školy zpracovala Mgr. Petra Kratochvílová

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM A LÉTEM 2019

V

loňském školním roce se zájmového vzdělávání v
SVČ RADOVÁNEK Kaznějov účastnilo přes 350 dětí,
žáků a dospělých v 27 kroužcích. Pořádali jsme diskotéky,
maškarní rej, halloweenskou párty, masopust, turnaje ve
stolním tenise, florbalová, modelářská a taneční soustředění a v neposlední řadě akci Radovánkohraní na náměstí. Léto pak patřilo táborům. Již tradičně se v RADOVÁNKU konal tábor sportovní. Taneční tábor se protentokrát
přesunul do Bezdružicka na farmu Krasíkov, turistický
tábor zůstal věrný Českému ráji a tentokrát měl základnu
v areálu kempu Ostružno. V létě se také konalo třídenní soustředění plastikových modelářů, kdy Radovánek
ovládli chlapci a muži s letadly. Posledním kaznějovským
táborem byl tábor příměstský, Fajn, který jsme si i přes
malou účast moc užili. Celkem se táborového skotačení
účastnilo na 74 dětí.
S příchodem podzimu nás čekají nábory na kroužky. Pro
letošní školní rok nabízíme přes 30 sportovních, výtvarných, technických, jazykových a společenských kroužků, a věříme, že si každý zájemce najde to své. Všechny zájmové
kroužky začínají v týdnu od 30. září a stejně jako v loňském roce platí, že první ukázková lekce je zcela zdarma. Neváhejte
proto, navštivte naše prostory a nebojte se zeptat našich lektorů, pokud by vás něco zajímalo.
Některé kroužky už svoji kapacitu naplnily, ale pokud máte zájem o účast, pro bližší informace nejen o kapacitě navštivte
naše webové stránky www.radovanek.cz.
Bc. Monika Šimlová
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Název				

Určeno pro věk Lektor		

Den konání

Čas konání

Cena za rok

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

1200,1400,1200,1400,80,-/ lekce
1200,80,-/ lekce
1200,3200,1200,1200,1200,1500,80,-/ lekce
1200,1200,1200,1500,40,-/ 80,300,-/ 400,-

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

1200,1200,1500,1200,1200,-

PO		
PÁ		

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

1400,3200,-

PO 		
PO 		
ST		
ÚT		

14:00 - 15:00
17:30 - 18:30
16:00 - 17:00
17:30 - 18:30

1200,1200,1200,-

SPORTOVNÍ
FLORBAL přípravka		
6 – 9 let
M. Tischler
PO		
Taneční kroužek (ZŠ)		
7 – 12 let
M. Vavříková PO		
Střelecký kroužek		
8 – 15 let
M. Tischler
PO		
Let’s dance			
12 – 15 let
B. Poppová
PO		
Kruhový trénink		
od 15 let
M. Vavříková PO		
NERFliga			
8 – 13 let
M. Tischler
ÚT		
Indoor cycling			
od 15 let
M. Vavříková ÚT, ČT		
Stolní tenis žáci I.		
8 – 15 let
R. Holota
ÚT		
Stolní tenis muži		
od 15 let
R. Holota
ÚT, ČT		
FLORBAL (ZŠ)			
10 – 15 let
M. Tischler
ST		
Sporťáček			
5 – 7 let		
M. Šimlová
ST		
Stolní tenis žáci II.		
8 – 15 let
M. Tischler st. ST		
Horolezecký I.			
8 – 15 let
P. Šuchman
ST		
Cvičení bosu/trampolíny
od 15 let
M. Vavříková ST		
Piti Piti Pa 			
5 – 6 let		
M. Vavříková ČT		
Taekwon-do začátečníci		
od 7 let		
J. Kaše		
ČT		
Taekwon-do pokročilí		
od 7 let		
J. Kaše		
ČT		
Horolezecký II.			
8 – 15 let
L. Sokol		
PÁ		
Fitness jednorázové vstupné
od 15 let
M. Tischler
PO - ČT
Fitness měsíční permanentka od 15 let
M. Tischler
PÁ
					
VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ ČINNOSTI				
Ferdova dílnička
(maminky s dětmi)		
od 3 let		
M. Šimlová
PO		
Nitka – výtvarka (ZŠ)		
od 6 let		
M. Šimlová
ÚT		
Kuchtíme s Martou		
od 7 let		
M. Vavříková ÚT		
Malířský kroužek 		
od 7 let		
M. Šimlová
ÚT		
Keramika			
od 6 let		
M. Vavříková ST		
POČÍTAČOVÉ A TECHNICKÉ			
Plastikoví modeláři		
od 9 let		
B. Bílek		
Plastikoví modeláři		
od 15 let
V. Šuma
					
SPOLEČENSKÉ A DRAMATICKÉ
Veselá angličtina (ZŠ)		
od 6 let		
M. Šimlová
Org. klub Šuplík		
od 13 let
M. Šimlová
Deskové hry			
od 6 let		
M. Šimlová
Anglická konverzace		
12 – 16 let
M. Šimlová
Plánované akce na školní rok 2019/2020

Dále nabízíme

10/2019 – 5/2020 Taneční víkendy FOR FUN!
10/2019 – 5/2020 Keramické soboty, keramické víkendy

Výukové programy pro základní školy:
Den Země, Stmelovací den
Tísňová volání, první pomoc, úrazy, rizika a
nebezpečí
Běžná rizika domácnosti, mimořádné události
Šikana a násilí, kyberšikana
Řešení problémů a asertivita
Užíván návykových látek, HIV/AIDS
Poruchy příjmu potravy, zdravá výživa
Plýtvání potravinami, Doba plastová, Třídění
odpadu, Potraviny
Keramika a kreativní činnost
Kruhový trénink

27.-30. 10. 2019 Podzimní prázdniny v RADOVÁNKU
14. 11. 2019 Lampionový průvod
31. 1. – 2. 2. 2020 Pololetní prázdniny plné zábavy
2.-6. 3. 2020 Jarní pobytovka
22. 2. 2020 Masopust
14. 6. 2020 Radovánkohraní pro veřejnost
15. 6. 2020 Radovánkohraní pro ZŠ
16. 6. 2020 Radovánkohraní pro MŠ
Termíny akcí mohou být upraveny, plánované akce budou
měsíc před konáním vyvěšeny na našem webu a na vývěskách.
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Více informací naleznete na www.radovanek.cz

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 		
Reinwart Miloslav 		
Kaprálová Jaroslava 		
Karban František 		
Polívková Danuše 		

Září

Srpen
95
89
88
85
83
82
81
80
80
80
80

Špačková Věra 		
Kotrchová Jaroslava 		
Kaprál Václav 		
Jícha Vratislav 		
Balínová Věra 			
Rychalová Božena 		
Jakešová Květa 		
Pikrt Václav 			
Karlovec Jiří 			

88
86
85
84
83
81
80
80
80

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

96
89
87
86
85
85
83
83
83
83
82
82
81
80
80

Městský úřad vítá nové občánky:
Červen
Muchková Melánie
Benediktová Sofie
Blažek Daniel
Heczko Malvína

Červenec
Neumannová Klára
Dyková Anežka

Srpen
Janoušová Tereza
Buchtelíková Lucie
Přibilová Ema

Oslavenec si vykouzlil 95. narozeniny

J

osef Levý oslavil 23. července 95 let. Přestože patří
mezi kaznějovské občany, místní ho téměř neznají. Do
našeho města se přistěhoval teprve před čtyřmi roky ze
Všerub, kdy prodělal už čtvrtou mozkovou příhodu. Kvůli
nemoci je bohužel upoután na lůžko. Pečuje o něj jeho
přítelkyně Jiřina Kindlová, která se do Kaznějova vrátila
po 32 letech.
„S Pepíčkem jsme se poznali v roce 1989, kdy už byl v
penzi, a začali jsme podnikat. Jednalo se o nákup a prodej
skla,“ vzpomínala na dobu před třiceti lety paní Kindlová.
Josef Levý vystudoval obchodní školu a celý svůj profesní
život zasvětil restauracím, kde pracoval jako hostinský.
Tam, kde kšefty vázly, byl vyslán nadřízenými, aby situaci
zlepšil. Sám však alkohol a cigarety tvrdě odmítal. Kromě
toho, že se v lokálech uměl dobře otáčet, často hosty přilákal na to, že uměl hrát na harmoniku a k tomu hezky zpívat.
„Jeho velkým koníčkem bylo kouzelničení. Zvali si ho do lázní, na oslavy Mezinárodního dne žen, do domovů důchodců,
na tábory. Uměl různá kouzla, především válel s kartami, ale dokázal i prostrkávat nože skrze krabice, ve kterých byl
člověk,“ prozradila na jubilanta jeho družka a dodala, že velkou vášní byly také automobily, které často měnil, aby měl
ty nejnovější modely.
Josef Levý se narodil v Plzni, má tři dcery a jednoho vnuka. Nejstarší dcera žila dlouhé roky v Americe a dnes je jí už
sedmdesát let.
Valentýna Bílá
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Když se řekne Japonsko, každému z nás se vybaví nejenom doslovný překlad
„Země vycházejícího slunce“, ale i pojmy kimono, karate, origami, bonsaj, gejša,
kamikaze, samuraj, sakura či sushi…
Císařský ostrovní stát východní Asie tvoří čtyři hlavní ostrovy Hokkaidó, Honšú, Šikoku
a Kjúšú a nejvyšší horou a zároveň symbolem Japonska je sopka Fudži na ostrově
Honšú.
Přijďte se dovědět spoustu zajímavostí o této krásné nevšední a kouzelné zemi plné
tradic, bohaté kultury, buddhismu i šintoismu a sladké vůně kvetoucích třešní…

8. října 2019
od 17:00 hodin
Divadlo Šutr
Kaznějov
Vstup dobrovolný

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví na
náměstí, v květinářství v hospodářském dvoře,
DOIPEX u nádraží.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 1.12.2019.
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