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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
je tady léto a s ním prázdniny a zasloužená dovolená. Rozsáhlá opatření
ohledně COVID-19 nás stála hodně psychických sil a energie, kterou nyní
musíme načerpat zpátky. Vše se pozvolna vrací do běžného režimu, ale ekonomice bude tento návrat trvat určitě hodně dlouho. Nastavená opatření
se podepsala nepříznivě i na rozpočtu našeho města, ale vzhledem k tomu,
že byl schválen příspěvek státu 1200 Kč na každého obyvatele, nedotkne se
nás snížení rozpočtu tak citelně. Podařilo se nám získat dotaci 4,5 milionu z
Ministerstva pro místní rozvoj na již dokončenou Mrtnickou ulici a několik
dotací od Plzeňského kraje (nejvýznamnější částkou je 600 tisíc na rekonstrukci tělocvičny ZŠ). Díky dobrému hospodaření není nutné pozastavit
žádnou z plánovaných akcí. Dál pokračujeme v přípravě projektů na rekonstrukci ulic Vřesová, K Doubravě a Lesní. Čekáme na přeložku vysokého
napětí v místě budoucího parkoviště na sídlišti u kotelny, kterou provede
ČEZ Distribuce. Teprve po jejím vyhotovení můžeme začít s realizací stavby.
V projektové přípravě je také in-line dráha s travnatým hřištěm směrem ke
koupališti a park nad viaduktem, jejichž vybudování by mělo proběhnout
v roce 2021. Většina z vás si jistě všimla výstavby bytových domů na sídlišti, které staví developerská firma na soukromých
pozemcích. Vzhledem k tomu, že je o nové byty velký zájem, chtěla by tato firma pokračovat s výstavbou bytovky také na
pozemku města Na Komárově. Tento pozemek je v územním plánu vedený jako pozemek vhodný pro stavbu bytového domu,
proto tento záměr odsouhlasilo zastupitelstvo na svém květnovém zasedání. Na červencovém zasedání dostali zastupitelé
výzvu od občanů, aby záměr přehodnotili a vybudovali na tomto pozemku dětské hřiště s pískovištěm, které v této lokalitě
chybí. O dalším využití pozemku budou rozhodovat zastupitelé na zasedání v září. Věřím, že najdeme takové řešení, aby zde
mohl vzniknout bytový dům i dětské hřiště pro nejmenší. Výstavba bytů je totiž pro město velmi důležitá, protože je nutné
zastavit každoroční pokles obyvatel. Díky němu totiž přichází město nejen o příjmy do rozpočtu, ale do budoucna by mohl
být problém s působením matriky, s využitím 2 mateřských školek, základní škola je už v současné době naplněna jen na 60
procent… Jak zamezit úbytku obyvatel? Jediným řešením je poskytnout našim občanům byty, aby nemuseli odcházet nedobrovolně „za bydlením“. Město Kaznějov má ve svém majetku asi 150 bytů, což je několikanásobně vyšší číslo v porovnání s
okolními městy. V loňském roce jich bylo dokončeno 28. Samozřejmě tak velký počet bytů s sebou nese i stálé nemalé investice
do bytového hospodářství. Jako vhodné řešení pro město se proto jeví právě výstavba bytů developerskou firmou, na které se
město finančně nepodílí.
Díky nouzovému stavu bylo nutné zrušit několik tradičních kulturních a sportovních akcí, jako je kynologický pochod, dětský den, Radovánkohraní nebo Ukliďme Česko. V létě neproběhne plánovaná oslava 15 let od založení kynologického klubu
ani slavnosti k založení Kaznějova, které se uskuteční v příštím roce. Naopak těšit se můžeme na 3 letní zábavy na koupališti
(Extraband, Odyssea, Sifon rock), srpnové promítání filmů pro děti a velmi oblíbený Kaznějovský Doběh, kterým jako vždy
zakončíme prázdniny.
Užijte si příjemné léto plné radosti. Věřím, že ho všichni prožijeme v klidu, pohodě, a hlavně ve zdraví!
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Mgr. Eva Šimlová, starostka

„RYCHLÉ INFORMACE“
•

na základě rozhodnutí rady nebude k 1.7. letošního roku zvyšováno nájemné o inflační koeficient
vykázaný za rok 2019 (2,8 %);

•

město bylo informováno, že majitel nádražní budovy v Kaznějově, Správa železnic, st. organizace,
připravuje, z důvodu nevyužití, odstranění starší části nádražní budovy; zachována bude přístavba, kde je umístěno celé zařízení pro obsluhu trati;

•

rada schválila podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1433 z majetku státu (Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových) do majetku města; pozemek se nachází v lokalitě pod bývalou chemičkou a je na něm
umístěna část zchátralé stavby, jejímž vlastníkem je dosud SSM;

•

společnost LB Minerals, s.r.o. poskytla městu věcný dar – písek a kamenivo jako zimní posypový materiál na
údržbu komunikací a dětských a sportovních hřišť a zajistila před zahájením sezóny částečné dopuštění vody do
retenční nádrže „koupaliště“;

•

developerská společnost, která již zahájila výstavbu dvou bytových domů na sídlišti, připravuje druhou etapu
výstavby – další 2 bytové domy o 30 bytových jednotkách; zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na prodej pozemků města (asi 340 m2), které budou výstavbou dotčeny;

•

rada uložila připravit výstavbu chodníku podél silnice na Oboru v úseku od křižovatky silnice a místní komunikace K Zámku směrem k bytovému domu č.p. 207; v současné době se zadává studie, která určí pozemky dotčené
budoucí výstavbou chodníku;

•

zastupitelstvo schválilo záměr vybudovat oddychovou a relaxační zónu u sídliště nad viaduktem dle předložené
studie vypracované Mgr. V. Ledvinou; je zde počítáno s rovnou travnatou plochou, výsadbou stromů a keřů a s
budoucím workoutovým hřištěm;

•

na základě uzavřených dohod s Úřadem práce ČR byli přijati do pracovního poměru na dobu určitou dva noví
pracovníci; jejich pracovní náplní je úklid a údržba chodníků a místních komunikací a pomocné práce při údržbě
areálu školských zařízení; jejich mzda bude hrazena z příspěvků Úřadu práce;

•

bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovní pozice matrikářka a pracovnice evidence obyvatel; přihlásilo
se do něj 19 uchazeček; na základě předložených dokladů o dosaženém vzdělání, praxi, zkušenostech a osobního
pohovoru bylo rozhodnuto o obsazení tohoto pracovního místa Bc. Pavlínou Lauseckerovou; vzhledem k tomu,
že musí před zahájením výkonu práce matrikářky složit předepsané zkoušky, jejichž termíny určuje krajský úřad,
nastoupí již v srpnu t.r.;

•

po konzultaci s Krajskou hygienickou správou v Plzni navrhla ředitelka MŠ upravit prázdninový provoz tak, že obě
mateřské školy budou otevřené v červenci a v srpnu budou obě zavřené z důvodu, aby nedocházelo k promíchávání
dětí z jednotlivých zařízení; rada návrh schválila.;
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Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Výlet po dochovaných i zaniklých památkách
Kaznějova a jeho okolí (2. část)

P

okračování z minulého čísla zpravodaje : Chtěl bych ještě
navštívit dřevěný kříž Na Vrchu obnovený v roce 2004
panem Šafrem, při příležitosti vstupu České republiky do
Evropské unie. Bohužel cestička od hlavní silnice je dnes
na soukromém pozemku, a proto budu muset jet přes Vátinku. Po příjemném posezení u rybníka jedu po cestě směrem k Parlamentu. I zde je vpravo vedle cesty cosi zarostlého v křoví. Co to asi bylo? Je zde ve svahu jakýsi podstavec
a pod ním padlý velký betonový monolit, odhadem tak čtyři
metry dlouhý. Mohl to být nějaký pomník? Když si člověk
odmyslí to křoví, bylo by to pro pomník nádherné místo.
Doposud se mi nepodařilo zjistit, co zde bylo, takže prosím čtenáře zpravodaje, kteří mají nějaké informace o tom
ohromném kusu betonu v křoví, byl bych za ně moc vděčný.
Dále pokračuji k Parlamentu, kde při silnici na
Oboru za posledním domem po levé straně stával
dřevěný kříž s nápisem z
roku 1833, i ten již dávno
zmizel v propadlišti času.
Já ovšem odbočuji směrem zpět ke Kaznějovu,
míjím odbočku na bývalé
letní kino a přijíždím k tzv.
Kučerojc křížku, pojmenovaném podle statku u
Kučerů (u Kondelů), jenž
věnovali rodiče svému synovi Václavu Kondelovi. Ten podle vyprávění zahynul
za první sv. války na ruské frontě po výbuchu odjištěného granátu, odkopnutého jiným vojákem z téhož útvaru.
Odtud jedu jen kousek k
prvním domům, kde uhýbám doleva na pole a podél
plotů vedu kolo. Mířím konečně ke kříži Na Vrchu a
toto je asi nejlepší „cesta“ ,
kudy se ke kříži dostat. Kříž
postavil v roce 2004 pan
Václav Šafr, který bohužel
loni zemřel. Nový dřevěný kříž nahradil původní,
který zde stával na trochu
jiném místě s plechovým
Ježíšem Kristem. Ten původní se nám naštěstí zachoval na fotografii ze 40. let dvacátého století, a protože
se terénní a pozemková situace za léta změnila, nešlo kříž
obnovit na stejném místě. Je zde vybetonovaný plácek,
dřevěná lavička pro dva lidi a nádherný pohled na Kaznějov. Přitom má zde člověk soukromí, jelikož na toto místo
prakticky nikdo nechodí. Strastiplnou cestou kolem plotů
se vracím zpět k silnici a vyrážím na nejvzdálenější Zelený
kříž, který stojí až v polesí Doubrava u Obory. Jedu přes
Habeš do kopce kolem vodárny, přejíždím silnici z Obory na Nebřeziny a už si to mířím rovnou k Zelenému kříži. Kříž vypadá jako nový a nově natřený se zastřešeným
turistickým posezením hned vedle, kterého rád využiji.

Když už jsem v těchto místech, tak musím navštívit i nedaleký kříž zavražděného Josefa Zajíce. Od Zeleného kříže
odbočuji doleva a po chvíli přijíždím na rozcestí zdobené
svatým obrázkem. Z tohoto rozcestí vede ke kříži poměrně zarostlá cesta opět vlevo. Jelikož kříž leží mimo cesty
a není sem cesta z této strany nijak značena, je obtížné ho
najít. Josef Zajíc byl zastřelen neznámým vrahem těsně po
skončení druhé sv. války a pravděpodobně na svého vraha
věděl hříchy z doby okupace. Původní dřevěný kříž, který
se stále nachází pohozen vedle, nahradil železný kříž s betonovým podstavcem a letopočtem 1945. Od Zajícova kříže
se vracím směrem k silnici na Oboru a vyjíždím u hájovny
Pavlínov (nyní restaurace Zámecká fořtovna), pojmenované podle Pauliny von Metternich. Jedu kousek po silnici
směrem k Oboře a za hájovnou uhýbám doprava na další kříž zvaný Sukovatý neboli mezi Kaznějováky rozšířený
název „U Sukováku“. Předchozí Sukovatý kříž již také nahradil kříž novodobější, natřený hnědou barvou. Při návštěvě tohoto kříže doporučuji navštívit i nedaleký čtyřboký dub označený cedulkou Lesů ČR „Významný strom“.
Člověku se zde nechce ani
věřit, že něco takového vytvořila sama příroda. Vracím se zpátky do Kaznějova, kde končím svůj výlet.
Domů do Rybnice pak
jedu zkratkou kolem kolejí
a následně Jamkami. Při
přecházení potůčku v Jamkách si vzpomenu, jak jsem
zde kdysi hledal kámen z
roku 1718, který se na svém
místě již nenachází. Je sice
zakreslen v některých mapách, ale už také zmizel v propadlišti času. Stejný kámen
se naštěstí dochoval v Rybnici kousek od velkého železničního mostu, takže kdo by chtěl vidět historický hraničník
s nápisy PAN RIB a letopočtem 1718, musí se vypravit na
GPS pozici N 49°54.767, E 13°23.409. Pro lepší orientaci
uvádím GPS souřadnice některých hůře nalezitelných míst.
Hraniční kámen u koupaliště z roku 1548 N 49°53.218, E
13°21.719. Neznámý betonový monolit při cestě od Vátinky k Parlamentu N 49°53.256, E 13°23.568. Zajícův kříž N
49°54.353, E 13°25.493. Významný čtyřboký dub nedaleko
Sukováku N 49°54.258, E 13°23.813. Tyto GPS souřadnice
stačí v tomto formátu zadat například do vyhledávání na
www.mapy.cz.
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Václav Forejt

A jsme opět zpátky!!!

P

o nečekaných „prázdninách“, které v důsledku koronavirové krize nastaly,
jsme se všichni už do školky těšili. A to i přes nová nařízení a zvýšené hygienické podmínky, které nastaly.
Bohužel jsme byli nuceni zrušit i mnoho hezkých akcí, které jsme plánovali s
dětmi uskutečnit v druhém pololetí školního roku. Pokud to epidemiologická
situace v nadcházejícím školním roce dovolí, vše si s dětmi vynahradíme. Od
divadelních představení po exkurze, besídku pro maminky, oslavu dětského
dne, školkové letní focení a závěrečný výlet.

Jsme velice šťastni, že se za daných podmínek mohlo poslední červnový pátek konat slavnostní rozloučení s předškoláky, které proběhlo v kaznějovském
kulturním zařízení. Děti se s posledním školním rokem v mateřské škole rozloučily pásmem písniček a básniček. Od přihlížejících rodičů sklidily veliký
a zasloužený potlesk. Poté prošly pomyslnou školní bránou, kde „odzvonily“
zvonečkem školce a „proběhly na školní cestičku.“ Paní ředitelka MŠ Kaznějov Petra Wolfová všechny děti pasovala na školáky. Třídní učitelé paní Ivana
Šmídlová, Šárka Hynešová, Aneta Hudousková dětem předaly školní tabla. A
z rukou paní starostky Mgr. Evy Šimlové dostaly děti upomínkovou knihu a
list, a spoustu dalších drobných dárků.
Letošní školní rok, který zakončíme na obou školkách prázdninovým provozem v měsíci červenci, byl jiný. Spoustu z nás donutil přemýšlet o prioritách
v našem životě, přehodnotit své sny, cíle a vše, co v běžném životě děláme. Ať
je ten další nový školní rok veselejší, ať si v něm plníme své sny a ať nás nezaskočí žádné „nečekané prázdniny.“
Krásné letní prázdniny všem dětem i rodičům a těšíme se na malé kamarády
v září!
MŠ Kaznějov u továrny, Karolína Pitlíková
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Vátinka vydala vzácného tolstolobika

K

aznějovský rybník Vátinka je oblíbenou rybářskou lokalitou. Není snad den, kdy by kolemjdoucí na břehu
rybníka nespatřili rybáře, jak s napětím čekají na chvíli,
kdy se na jejich návnadu chytne nějaká ta ryba. Dají se tam
ulovit kapři, amuři, ale také dravci jako štika a okoun. Pátého června se ale na udici chytila úplně jiná ryba – tolstolobik bílý. Ze vzácného úlovku měl obrovskou radost
místní vášnivý rybář, který si ale nepřeje zveřejnit své jméno. Prozradil ale, že tolstolobik měřil 90 cm a vážil 14,9 kg.
Nádherná ryba neskončila na talíři, ale vrátila se zpět do
vody. Vátinka má rozlohu 1,2 ha a stará se o ni rybářské
sdružení v Plasích.
Valentýna Bílá

Červencový tenisový kemp v Kaznějově
Letošního tenisového kempu se v termínu od 29/6 do 3/7
se zúčastnilo 17 žáků a dorostenců. Pod vedením trenérů
Marka Vodičky a Ondřeje Vicendy pilovali nejen tenisovou
hru, ale i kondici. Vše formou soutěží po celý týden, takže
nuda na kurtech opravdu nebyla!
Díky dotacím z Plzeňského kraje a MŠMT bylo kurzovné
v rozumné výši, polední stravování v restauraci U Foksů
všichni chválili, a protože počasí zazlobilo jen jedno odpoledne, kemp byl prostě SUPER!
Za Tenisový klub Kaznějov předseda Ing. Petr Nový.

Co nového v ZUŠce?

T

aké my v hudebce jsme se rozloučili s trochu neobvyklým a komplikovaným školním rokem 2019/2020 a ten další už
se chystá pomalu zaklepat na dveře. Bohužel jsme v červnu stihli uspořádat pouze jeden termín zápisu. Pokud jste ho
nestihli, nezoufejte, stále se můžete přihlásit vyplněním a odesláním přihlášky na webových stránkách naší ZUŠ (www.
zuskralovice.cz). Pak už stačí přijít jen na dodatečný zápis ve dnech 1. - 4. září 2020 zazpívat, vytleskat a seznámit se.
Moc rádi přivítáme nové žáky zejména na výuce zpěvu, zobcové flétny, příčné flétny, klarinetu, saxofonu, houslí a akordeonu. Stále hledáme veselého a odvážného žáka na české dudy, nabízíme mu veselou a odvážnou paní učitelku (ideální
pro děti od 10 let, aby se nám vešly do nástroje). Enormní zájem je již tradičně o obory klavír a kytara. Pokud o některý
z těchto nástrojů máte zájem, doporučujeme doplnit v přihlášce druhým možným nástrojem/zpěvem, míst je opravdu
málo. Že se u vás doma spíš tancuje, než zpívá? Pro vás je tu taneční obor v naší pobočce za humny, v Horní Bříze.
Pokud vše dobře dopadne, bude váš malý talent chodit nejen na hodiny hudebního nástroje/zpěvu, ale také na hudební
nauku, kde se dozví spoustu zajímavého o všech nástrojích a o hudbě vůbec a užije si legraci ve třídní partě. Kdo by chtěl
v partě i hrát či zpívat, může docházet do pěveckého sboru nebo do dětského folklorního souboru Darebáček.
A co pro žáky chystáme? Samozřejmě to budou žákovské koncerty, osvědčily se i kratší koncerty (nejen) nejmenších,
koncertní sezóna KPH v Mariánské Týnici, třídní přehrávky, soutěže na regionální i celostátní úrovni a prázdninové
Letní hudební soustředění. A kdo ví – třeba vymyslíme něco úplně nového, originálního a našeho.
Závěrem bych chtěla za všechny učitele kaznějovské pobočky ZUŠ Kralovice popřát všem dětem i rodičům krásné prázdniny, hodně odpočinku, ale také zážitků a dobrodružství. Všichni se na vás těšíme v září v hudebce!
Za ZUŠ Kralovice Šárka Kučerová (zástupkyně ředitele pro pobočku v Kaznějově)
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Distanční výuka na Základní škole Kaznějov od 11. 3. do 26. 6. 2020

V

úterý 10. 3. 2020 při uzavření škol jsme dětem zadali domácí práci na týden až 14 dní a netušili jsme, co bude dál.
Přesto jsme začali přemýšlet o způsobu, jakým budeme komunikovat s rodiči, jak zadávat práci na doma, jak získávat reflexi od žáků. Bylo nutné nastavit pro školu jednotný způsob zadávání úkolů, vybrat z nabízených platforem jednu
pro videokonference. Po poradě s pedagogy administrátor našich webových stránek v sekci ŠENK vytvořil složky tříd, do
kterých vyučující vkládali podklady k domácí výuce, odkazy na procvičování. Pan učitel Vladimír Mudra během prvního
víkendu po uzavření škol posoudil různé možnosti online výuky a videokonferencí a s několika učiteli během soboty a
neděle prozkoušel možnosti videokonference pomocí Skype. Během následujícího týdne se všichni pedagogové naší školy seznámili s touto formou komunikace, v několika třídách proběhla zkušební výuka. Od 23. 3. 2020 začaly pravidelně
probíhat videokonference.
Stanovili jsme si, že denně jednotlivé třídy mohou mít až 4 hodiny - 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. Na webových stránkách školy byl vytvořen odkaz na online výuku pro 1. a 2. stupeň. Každý den ráno pedagogové vygenerovali
pro své hodiny heslo, které vkládali na web školy, a žáci, popřípadě jejich rodiče, se pomocí hesla - odkazu připojovali k
videokonferenci. Učitelé i žáci mohli společně sdílet různé učební materiály, mohli využívat nabídku různých výukových
programů, pracovat například prostřednictvím aplikace ActivInspire. Začali jsme využívat program Socrative k tvorbě
testů k procvičování a k prověřování učiva. Tato forma výuky byla zvolena s cílem usnadnit rodičům a žákům jejich domácí výuku.
Souběžně všichni pedagogové komunikovali se svými žáky a s jejich rodiči (především pedagogové na 1. stupni v nižších
třídách) prostřednictvím e-mailů, protože tam zasílali žáci své vypracované úkoly, které učitelé opravili a žákům posílali
zpět hodnocení jejich prací. Někteří žáci ale neměli možnost zapojit se do videokonferencí. Ti potom využívali pouze
informace k domácí práci na stránkách své třídy a komunikovali e-maily. S rodinami, které neměly přístup k internetu,
jsme se po telefonické domluvě dohodli na vyzvedávání podkladů ve škole nebo na zaslání podkladů poštou.
Zajímavé bylo také Cvičení na doma pro II. stupeň. Pan učitel Štěpán Vítovec připravil pro žáky 5 výukových videí se
zaměřením na procvičování tělesné kondice.
Několikrát jsme se setkali s různými problémy, které jsme museli vyřešit. A také jsme byli rádi za připomínky, které
vedly k zlepšení výuky. Videokonference se setkaly ze strany žáků s velkým zájmem a přínosem pro žáky byla také komunikace prostřednictvím e-mailů.
Od 25. 5. 2020 byl žákům prvního stupně umožněn dobrovolný návrat do školy na prezenční výuku. Celkem nastoupilo
99 žáků, tj. 54,7%. Patnáctičlenné skupiny ráno přicházely před budovu školy, kde si žáky přebírali třídní učitelé. Po
povinné hygieně rukou a následné dezinfekci mohla začít vlastní dopolední 4 hodinová výuka. Pokud bylo pěkné počasí,
děti trávily co nejvíce času ve venkovních prostorách školy. Během června většina tříd stihla i krátký školní výlet, např.
ZOO koutek Plasy nebo stopovačku a opékání buřtů na kaznějovském koupališti.
Od pondělí 8. 6. 2020 umožnilo MŠMT také návrat žáků druhého stupně. I zde byl poměrně velký zájem znovu navštívit
školu a po dlouhé době vidět své spolužáky. Celkem se výuky na druhém stupni účastnilo 75 žáků, tj. 53,2%. Výuka ve
škole probíhala v dopoledních hodinách, vždy jeden den v týdnu. V ostatní dny však byla zachována distanční výuka.
Žáci devátého ročníku se od 25. 5. 2020 ve dvouhodinových blocích českého jazyka a matematiky poctivě připravovali
na přijímací zkoušky, které absolvovali 8. 6. 2020.
V současné době probíhá dotazníkové šetření mezi žáky a jejich rodiči, které by mělo škole poskytnout zpětnou vazbu,
jak obstála v době koronavirové krize. Předběžné výsledky poukazují na to, že jsme to společnými silami zvládli.
Dovolte mi, abych všem rodičům a učitelům touto cestou poděkoval za výbornou spolupráci a trpělivost při realizaci
distanční výuky v době uzavření školy. Vím, že začátky nebyly lehké, bylo třeba vyřešit několik technických nedostatků a
získat zkušenosti s novým způsobem výuky. Myslím si, že se nám ve velice krátkém čase podařilo realizovat výuku, která
měla nějaký řád a kvalitou se velice blížila výuce prezenční ve škole.
Mgr. Tomáš Korelus a Mgr. Naděžda Pluhařová

Vzkaz deváťákům

Dopisujete první velkou knihu svého života. Přeji Vám z
celého srdce, aby následující knihy, které ve svém životě
napíšete, byly obrovskými bestsellery. Ne proto, že to budou knihy drahé, protože vyjdou v jednom jediném výtisku, ale proto, že budou psány šťastnými lidmi.
Hodně studijních úspěchů v následujících letech a hodně
štěstí v osobním životě Vám všem přeje Váš průvodce v
letech 2016 - 2020
třídní učitelka Mgr. Radka Lavičková - Raduš
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RADOVÁNEK slavnostně otevřel již 13. pracoviště

D

ne 11. června 2020 od 10:00 hodin za účasti vážených hostů, paní náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku
JUDr. Marcely Krejsové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivany Bartošové,
JUDr. Jaroslavy Havlíčkové vedoucí odboru školství,
mládeže a sportu a dalších významných hostů, slavnostně otevřelo SVČ RADOVÁNEK nové pracoviště v Husově
ulici v Plzni, které díky svému krásnému a velkému sálu,
umožní tréninky stovkám nadaných dětí v oblasti sportu,
tance i folkloru.
Od nového školního roku zde bude umístěno mnoho
kroužků, budou zde probíhat výukové programy, pronajmou prostory lidovému souboru Mladina a novinkou
je také spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni
– univerzitou třetího věku. Prostory budou sloužit všem,
kterým záleží na svém zdravém rozvoji, na kvalitním využití svého volného času.
V letošním roce Středisko volného času RADOVÁNEK
slaví 40. výročí od svého založení. „Nemáme to lehké,
představovali jsme si oslavy trochu více radostnější a
spontánnější. Díky koronaviru a opatřením vlády jsme
museli zrušit naše největší akce pro laickou i odbornou
veřejnost, přeložit je na rok 2021, také výukové programy pro školy, menší akce pro děti a především zavřít naše
pracoviště. Ale pracovali jsme dál. Našim největším dárkem se stalo naše nové pracoviště, které jsme mohli za
laskavé podpory našeho zřizovatele, Plzeňského kraje,
pronajmout a zrekonstruovat, “ řekla Bc. Eva Tischlerová,
ředitelka organizace.
Radovánek

Letní činnost v kaznějovském Radovánku

V

týdnu od 15. do 19. června se RADOVÁNEK rozloučil s účastníky pravidelné činnosti, tedy kroužků. Shrnulo se, co
se naučili, předala se osvědčení a teď už se pracovníci střediska naplno věnují přípravě táborů. Kvůli koronavirové
situaci jsme byli nuceni zrušit turistický tábor v Krkonoších a další putovní akce, zůstaly nám tedy tři tábory.
Vedoucí pracoviště Kaznějov pan Miroslav Tischler organizuje druhý týden v červenci již tradiční Sportovní tábor. Přihlášení účastníci jsou zejména chlapci a mohou se těšit na opravdu rozmanité sportovní vyžití. Nebude chybět turistika,
výlety na kole, florbal a jiné míčové hry, střelba z luků, vzduchovek, stolní fotbálek a spousta tradičních i netradičních
sportovních her, soutěží a disciplín.
Další již tradiční tábor je taneční. V loňském roce byl tento tábor situován do prostředí statku Krasíkov a letos se opět
vrací do Kaznějova. Pro dvacet děvčat různého věku a tanečních zkušeností je nachystán bohatý program plný převážně
tanečních tréninků pod vedením místní taneční lektorky se zkušenostmi z taneční skupiny Afresh Dance Community
Plzeň a také několik workshopů lektorů z taneční skupiny Spider Dance Company, která také spadá pod SVČ RADOVÁNEK.
Oba tyto tábory, jak taneční tak sportovní, svoji kapacitu naplnily. Poslední volná místa však stále čekají na zájemce o
plastikové modelaření. V termínu od 17. do 19. července 2020 je pro ně připraveno letní soustředění. Pokud máte zájem
o účast či bližší informace, navštivte webové stránky www.radovanek.cz
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Přehled zájmových kroužků 2020/2021

pokud není uvedeno jinak, kroužky se konají v Radovánku
Výtvarné a rukodělné činnosti

Sportovní kroužky
Florbal přípravka:
Střelecký kroužek:
Let´s dance: 		
Kruhový trénink: 		
NERFliga: 		
Taneční kroužek: 		
Indoor cycling: 		
Stolní tenis žáci I.:
Stolní tenis žáci II.:
Stolní tenis muži: 		
Florbal: 			
Horolezecký I.: 		
Horolezecký II.: 		
Cvičení (bosu, tramp.):
Taekwon-do I.: 		
Taekwon-do II.: 		
Základy sebeobrany:
Fitness: 			

6- 9 let, pondělí 15-16 hodin
8-15 let, pondělí 16-17 hodin
10-15 let, pondělí 17-18.30 hodin
od 15 let, pondělí 18.30-19.30 hodin
8-13 let, úterý
15-16 hodin
4-7 let, úterý
16-17 hodin
15+, pon.,středa 17.15-18.15 hodin
8-17 let, úterý
17-18 hodin
8-17 let, úterý
18-19 hodin
15+, úterý a čtvr. 19-21 hodin
10-15 let, středa 15-16.30 hodin, ZŠ
8-15 let, středa 16.30-17.30 hodin
8-15 let, středa 17.30-18.30 hodin
15+,
středa 18.30-19.30 hodin
7+,
čtvrtek 17-18 hodin
7+,
čtvrtek 18-19 hodin
8 – 15 let, pátek 16.30-18 hodin
15+, pondělí-čtvr. 8-19 hodin

Ferdové a berušky:
Nitka – výtvarka: 		
Malířský kroužek:
Keramika: 		
Kuchtíme s Martou:

3+,
6+,
7+,
6+,
8+,

úterý
úterý
pondělí
středa
čtvrtek

10-11 hodin
14-15 hodin, ZŠ
15.30-17 hodin
15-16.30 hodin
15-17 hodin

pondělí
pondělí
pondělí
středa
čtvrtek

14-15 hodin, ZŠ
18.30-19.30
14.30-15.30,MŠS
16-17 hodin
14.30-15.30,ho-

Společenské a dramatické
Veselá angličtina:
Org. klub Šuplík: 		
Veselá angličtina:
Deskové hry: 		
Veselá angličtina:		
din,MŠPT

6+,
13+,
4-7 let,
6+,
4-7 let,

Počítačové a technické
Plastikoví modeláři:
Plastikoví modeláři:

9+,
15+,

pondělí 16-18 hodin
pátek
17-19 hodin

Plánované akce na školní rok 2020/2021
10/2020 – 5/2021
10/2020 – 5/2021
			
19. 11. 2020 		
29. - 31. 1. 2021 		

Taneční víkendy FOR FUN!
Keramické soboty, keramické
víkendy
Lampionový průvod
Pololetní prázdniny plné zábavy

8. - 12. 3. 2021 		
13. 2. 2021 		
13. 6. 2021 		
14. 6. 2021 		
15. 6. 2021 		

Jarní pobytovka
Masopust
Radovánkohraní pro veřejnot
Radovánkohraní pro ZŠ
Radovánkohraní pro MŠ

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

Květen
90
85
84
84
82
82
81

Červen

Valešová Olga 			
Nováková Viktorie 		
Winkelhöferová Jiřina
Berdychová Jaruška 		
Vyleta Miloslav 		
Kuneš Adolf 			
Běhounek Jindřich 		
Soukupová Jiřina 		
Lehečka Jan 			
Polívka Ladislav 		
Ebrlová Miroslava 		

101
89
87
83
83
81
81
81
81
81
80

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

Městský úřad vítá nové občánky:
Březen

Václav Růžek
Jáchym Januš
Petra Hájková

Duben

Sophia Randová

Strana 9

Květen
Jakub Šampalík
Tobiáš Valeš

93
90
89
88
87
85
85
84
83
83
82
82
80

Mezi devadesátnice se zařadila Libuše Šteflová

P

řed devadesáti lety se v Bučí manželům Kubíkovým
narodila dcera Libuška. Psal se 9. duben. O devatenáct
let později se dívčino příjmení změnilo na Šteflová, a to v
den, kdy svůj život zpečetila s chlapcem z Kaznějova, Václavem. „Lidé v obci říkali, že si podle Štefla mohou řídit
hodinky. Jezdil totiž za mnou na motorce pravidelně ve
stejnou dobu,“ vzpomínala paní Libuše Šteflová na Bučí,
kde prožila dětství se dvěma sestrami a jedním bratrem a
kde na tancovačce poznala i svoji životní lásku.
Po ukončení osmileté docházky ve škole v Krašovicích
už dál ve studiích nepokračovala. Jak sama o sobě říká,
je válečným dítětem a válka studiím nepřála. Kdyby ale
mohla, vyučila by se švadlenou, kuchařkou nebo cukrářkou. Úřad práce jí našel zaměstnání u rodiny lékaře v Plzni, kde
se starala o dvě děti. Kvůli malé výplatě ale po čtyřech letech přešla do Horní Břízy, kde pracovala v keramických závodech ve třídírně.
Po vdavkách roku 1949 se přestěhovala ke svému muži do domku u kaznějovského nádraží, kde žije dodnes. Už v roce
1950 se jim narodila dcera Jaruška, kterou si domů z porodnice přivezli na Vánoce. Za dalších osm let se dětský pláč
rozléhal po rodinném domě znovu. To se jim narodil syn Václav.
Po sedmileté pauze se paní Libuška vrátila zpět do práce. V Kaznějově na sile vydávala jídlo a nakupovala zboží. Kvůli
zdravotním problémům ale musela změnit zaměstnání a přešla do Horní Břízy do výtopny keramických závodů, kde
uklízela. V pětapadesáti letech odešla do zaslouženého důchodu. Spolu s ní se ve stejný rok stal důchodcem i o pět let
starší Václav, který pracoval jako zámečnický mistr ve stejné fabrice.
Paní Libušku potkalo i těžké období, a to když před 17 lety zemřel její manžel a před 11 lety syn. Radost jí ale dělá početná
rodina – od dcery má jednu vnučku a dva vnuky a od syna dva vnuky. Dále je to pět pravnoučat a v listopadu se devadesátnice stane dokonce ´praprabábou´.
„Ještě nedávno jsem si všechno obstarala sama. Ale teď mi vypovídají službu ruce a nohy,“ přiznala oslavenkyně. Co jí
ale perfektně slouží, je paměť. Během prohlížení alb se ani jednou nezastavila nad jménem lidí na fotografiích či míst,
která navštívila. Jediné, co ji mrzí, je to, že své kulatiny nemohla kvůli koronaviru oslavit se všemi, které má ráda. „Měli
jsme jen malou oslavu na zahradě a opekli jsme si buřty,“ dodala jubilantka s tím, že samozřejmě na slavnostním stole
nechyběl dort s úctyhodným číslem 90.
Valentýna Bílá

Není tak zle, aby nebylo ještě hůř

D

evadesátiny oslavila také paní Božena Kroftová.
Kaznějovská rodačka se narodila 19. června v železničním strážním domku za městem směrem na Horní
Břízu. V malém objektu u trati s rodiči a starší sestrou Jiřinou bydlela do čtyř let, než otec Václav Červenka postavil rodinný domek na Mladotické zastávce. Do rodného
Kaznějova se vrátila o několik let později, a to v roce 1952,
kdy si za manžela vzala vyučeného zámečníka Ludvíka.
Ale pojďme se ještě vrátit časem zpět. Obecnou pětiletou
školu vychodila paní Božena v Mladoticích, pak ještě absolvovala tři roky v plaské měšťance. Pracovat začala už
ve čtrnácti let. Nejprve ji na dva roky zaměstnali v kaznějovské prodejně Baťa, kde prodávala a zašívala ponožky. Poté nastoupila do Horní Břízy do výrobny dlaždic, odkud
odcházela na mateřskou dovolenou.
Syn Ludvík se narodil v roce 1958, o čtyři roky později přišla na svět dcera Helena. „Ludvík byl o dva roky starší než já
a chodila jsem s ním od svých asi šestnácti let. Vzali jsme se po šestileté známosti,“ vzpomínala jubilantka na manžela,
který byl také kaznějovským rodákem a mimo jiné devět let zastával funkci starosty.
Po vychování dětí pracovala paní Božena v drogerii v Kaznějově a do penze odcházela z Lachemy, kde uklízela.
Rodina se postupně rozrostla o dvě vnučky a sedm pravnoučat. I když má paní Božena celý život zdravotní problémy
se zády, ráda si sedne do křesla a plete. „Není tak zle, aby nebylo ještě hůř,“ tvrdí oslavenkyně, která miluje křížovky a
hodně čte, především časopisy.
Valentýna Bílá
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Sběr plechovek a hliníkových obalů končí

S

běr hliníkových plechovek a veškerých obalů z tohoto materiálu pro nemocnou Kamilku z Plzně končí. Řada z
vás, Kaznějováků, se do pomoci dívence, která se narodila s vývojovými vadami mozku, pustila s nadšením a
hliníkových věcí jste opravdu nosili hodně. I když by se mohlo zdát, že jedna plechovka neváží téměř nic, auto zaplněné až po střechu pytli sešlapaných plechovek nějakou tu korunu ve sběrně kovového odpadu přeci jen vyneslo
a rodičům nemocné dívenky v jejich boji s nemocí pomohlo. Vždyť ne nadarmo se říká, že každá koruna pomáhá…
Dobrou duší, která plechovky pečlivě přebírala, sešlapávala a třídila, je paní Blanka Böhmová. Tetička Blanička, jak jí
děti ve školce na sídlišti říkají, ale sběr nyní ukončila. Důvod je ten, že sběrné místo bylo právě ve školce, což z hygienického hlediska není možné. „Všem moc a moc děkuji, že jste plechovky a různé hliníkové obaly od čokolád, paštik, víčka
od jogurtů i samotný alobal sbírali. Moc si toho vážím,“ upřímně děkuje paní Böhmová, která prostřednictvím vás všech
usnadňovala život nemocné Kamilce přes pět let. Ať už to byly na začátku plastová víčka nebo později plechovky.
Tím ale její dobročinnost nekončí. Z nashromažděného alobalu tvoří doma koule, které se dohromady promění v obří
srdce. Koulí už má od roku 2018, kdy se sběrem začala, celou řadu! Ty velké budou tvořit obvod srdce, ty menší ho pak
vyplní. Ale ještě jich několik chybí, aby výsledek stál za to!
Věří ale, že hotovo bude mít příští rok na jaře. Pak pozve Kamilku a její rodiče k nám do Kaznějova a srdce jim předá.
Zároveň se s nevšedním darem pokusí zapsat do české knihy rekordů. (Mimochodem, jméno kaznějovské rodačky už v
této knize několikrát je.) Hliníkové srdce pak poslouží na dobrou věc – ve sběrně za něj Kamči rodiče dostanou finanční
prostředky, za které budou moci pořídit speciální pomůcky.
Valentýna Bílá

Zajímáte se o služby sociálního charakteru?

Na Kralovicku začíná společné plánování rozvoje těchto služeb.
Na počátku března tohoto roku byl na území Kralovicka zahájen projekt “Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku”, který nabídne regionu i obyvatelům zde žijícím možnost zapojit se do dvouletého
procesu plánování rozvoje sociálních služeb na daném území.
Sociální služby pomáhají lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná o ztrátu bydlení, zadlužení, domácí násilí,
pomoc rodinám s péčí o seniora či postiženého člena rodiny tak, aby dále mohli žít ve svém domově či se svými blízkými.
Služby také nabízí pomoc dětem a mladým lidem s jejich problémy doma, ve škole nebo při hledání práce a v mnoha
dalších situacích, do kterých se snadno může dostat každý z nás.
Cílem projektu je nastavit optimální rozvoj těchto služeb na celém území obce s rozšířenou působností Kralovice pro
období let 2023–2025, podpořit rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty v oblasti začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením a v neposlední řadě také zvýšit informovanost o možnostech využití sociálních služeb při řešení
konkrétních obtížných životních situacích, se kterými se obyvatelé regionu i obce potýkají. Projekt realizuje Centrum pro
komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Kralovice.
Úvodní veřejné setkání o sociální problematice se konalo koncem června v Kralovicích. Na setkání byl představen harmonogram projektu a možnosti, jak se do diskuze o sociálních službách zapojit. V neposlední řadě zde byly prezentovány
dvě sociální služby dostupné místním občanům – pečovatelská služba a sociální rehabilitace.
Zájemci o sociální problematiku na Kralovicku se mohou také zapojit do ankety, jejímž záměrem je zjistit názory občanů na životní podmínky a sociální problematiku v regionu. Anketu je možné vyplnit anonymně do 30. 9. 2020 online v
nově vznikající webové sekci Sociální služby, která je umístěna na webové stránce města Kralovice (www.kralovice.cz) v
záložce Město – Sociální služby – Anketa pro veřejnost. V sekci Sociální služby jsou také k dispozici bližší informace o
komunitním plánování sociálních služeb na Kralovicku.
Pokud máte zájem získat další informace o projektu, chcete přispět svým názorem k problematice sociálních služeb nebo k řešení
obtížných životních situací, neváhejte kontaktovat Bc. Marii Hrečínovou Prodanovou, koordinátorku projektu, Centrum pro komunitní
práci západní Čechy, tel: 733 210 315, e-mail: marie.hp@cpkp.cz, která Vám ráda poskytne bližší informace.
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Spolek pro Kaznějov & ČASPV Pohyb Kaznějov
Vás srdečně zvou na běžecké závody pro děti

29. 8. 2020
v areálu Kaznějovského koupaliště
Registrace závodníků do 900–1000 hodin. 1. startovní výstřel v 1005 hodin.
Závod bude probíhat v kategoriích: 0 – 5 let, 6 – 7 let,
8 – 9 let, 10 – 11 let, 12 – 13 let, 14 – 15 let.
Po dobu závodu, bude omezen vjezd do areálu koupaliště.

Pro starší a pokročilé bude zároveň připravena

„Dospělácká časovka“

Přijdte se proběhnout, než Vás známky doběhnou!
Děkujeme našim partnerům

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví na
náměstí, v květinářství v hospodářském dvoře,
DOIPEX u nádraží.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 20.9.2020
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Sportovní tábor ve Středisku volného času
Radovánek v Kaznějově.
Valentýna Bílá
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