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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelů Vánoce plné štědrosti, pohody a klidu a
v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů
Ing. Petr Sýkora, starosta města

Městský úřad v Kaznějově zve všechny občany jako tradičně do prostoru před hasičskou
zbrojnicí na půlnoční silvestrovský ohňostroj a „hasičský“ svařák.
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Vzpomínka
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města jsme nebyli kompletní. Jaroslav Balák dne 24.listopadu náhle
beze slova rozloučení zesnul.
Spolupracovali jsme spolu již 5-té volební období. Jaroslav se zúčastňoval všech jednání
s pravidelnou přesností, nikdy nechyběl. Byl platným členem, vždy mu šlo o dobro ostatních. Předával na jednání
připomínky od občanů s velkou citlivostí a pokorou ke své práci. Léta zastával i funkci ve finančím výboru. Byl vždy
pozitivně naladěn. Spolupráce s ním byla pro mě radostí.
Kladný a optimistický přístup k životu se projevoval i v jeho osobním životě. Měl široké srdce pro všechny. O svojí
rodině mluvil vždy jen s láskou.
Tělem i duší byl velkým sportovcem. Rád vzpomínám na debaty o fotbale, zvláště když hrála Sparta a Slavie. Byl
sparťan každým coulem, vždy však umírněný a v debatách diplomat. Konkuroval mně však nejen při fotbalovém
fandění ale také v zahradničení. Jak rád bych mu udělal jeho oblíbené „kafe s chladičem“.
Čest jeho památce.

Petr Sýkora, starosta

„Rychlé informace„
•

•

•

vzhledem ke stavu aleje u cesty na koupaliště rozhodla rada zadat vypracování projektu na její obnovu; projekt bude obsahovat dendrologický
průzkum, návrh na kácení dřevin a novou výsadbu a bude zpracován tak, aby mohl sloužit jako
podklad k podání žádosti o grant nebo dotaci;
v souvislosti s vypuštěním retenční nádrže (tzv. koupaliště) byl kontaktován projektant se žádostí o cenovou nabídku zpracování projektu na celkovou opravu;
po prohlídce prázdné nádrže nabídl vyhotovení projektu ve stupni pro ohlášení nebo stavební povolení za
částku 99.0 tis. Kč; zakázka byla zadána;
na základě žádosti majitelů nemovitostí v ulici Drahotínská (u areálu Nepronu) se rada znovu zabývala
záměrem úpravy přístupové cesty k rodinným domkům a rozhodla, že bude navrhovat zařazení této akce
včetně zajištění odpovídajícího veřejného osvětlení do
rozpočtu na rok 2017;

•

majitelé nemovitosti v ulici Na Důl podali žádost o
pokácení 3 vzrostlých bříz v těsné blízkosti jejich pozemku; vzhledem k tomu, že je uvažováno o provedení opravy této komunikace, vybudování chodníku a
úpravě vjezdů k přilehlým nemovitostem, bylo kácení
zamítnuto s tím, že některé stromy budou odstraněny
při těchto úpravách;

•

Česká pošta požádala o souhlas s umístěním poštovní
schrány do prostoru u ZŠ; bude sloužit jako odkládací z důvodu doručování velkého množství poštovních
zásilek;

•

bylo vypsáno výběrové řízení na službu likvidace komunálního a separovaného odpadu pro město; do veřejné zakázky se přihlásily 3 firmy, nejlepší nabídku
podala firma Odpady Bohemia s.r.o. se sídlem v Dýšiné (provozovna Kralovice); na základě této nabídky

je uzavřena smlouva na dobu určitou 3 roky; v souvislosti s ukončením platnosti původní smlouvy dojde k
nárůstu ceny za likvidaci komunálního odpadu jak pro
město tak i pro občany;
•

k 31.12.2016 končí platnost smlouvy o dodávkách elektrické energie do odběrných míst města Kaznějov uzavřená s firmou ČEZ a.s.; novým dodavatelem se na základě vypsané veřejné zakázky malého rozsahu stává
firma Enwox Energy s.r.o;

•

byly osazeny nové ukazatele okamžité rychlosti a kamerový systém na vjezdu do Kaznějova v ulici Plzeňská
i Plaská; na jejich pořízení a instalaci přispěl Plzeňský
kraj finanční částkou 224,0 tis. Kč z dotačního titulu
„Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí“;

•

v budově Měú byl uvolněn v souvislosti s odchodem
do důchodu dosavadního správce budovy byt a bylo
vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
správce budovy;

•

při rekonstrukci místní komunikace Ke Koupališti
došlo k posunu termínu dokončení stavebních prací,
které jsou vázány na provedení přeložky plynovodu
požadované jeho provozovatelem; jedná se o skutečnosti, které nebyly před vypsáním soutěže na zhotovitele stavby známé;

•

28.11. se rozsvítil v Kaznějově vánoční strom; na zorganizování této akce se nemalou měrou podíleli členové Sboru dobrovolných hasičů, za což jim patří velký
dík; o program se s úspěchem postarali žáci základní
školy a skupina Třetí míza a vyvrcholením celé akce
byl opět úžasný a znovu originální ohňostroj provedený panem Josefem Mošnou;

								
Ing. Eliška Bartásková
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Malý příklad nekončeného boje města s vandalismem

Již mnohokrát bylo mluveno nebo psáno o vandalismu, který nás všechny obtěžuje, odčerpává někdy menší někdy větší
finanční prostředky z našeho společného rozpočtu, hyzdí tvář našeho města. Má různé podoby – vytrhaná světla v podchodu pod nádražím, polámané stromky nebo keře, převrácené popelnice nebo vysypané odpadkové koše, poházené
odpadky všeho druhu na veřejných prostranstvích, černé skládky, poškozená dlažba na náměstí a mohli bychom ve výčtu
ještě pokračovat. Místo toho malá konkrétní ukázka:

1. ulice U Viaduktu 3.12. – zničený odpadkový koš
2. ulice U Viaduktu 6.12. - během dopoledne byl instalován nový odpadkový koš, jeho stav odpoledne viz foto
pro doplnění - cena jednoho koše je 1 600,- Kč;
Zdá se téměř neuvěřitelné, že tato malá vandalská epizodka se odehrála během dne v poměrně frekventovaných místech.
Opravdu jsme si nikdo ničeho nevšimli nebo si raději nechceme všímat?
Nezapomínejme, že pořádek ve městě je věcí nás všech, že nelze jen spoléhat, že za nás někdo něco udělá.
Eliška Bartásková, foto Zděnek Uhlíř

Plamínky naděje věčného života se opět rozhořely
I přesto, že je kaplička sv. Jana Křtitele v Kaznějově z důvodu rekonstrukce uzavřená a není možné zazvonit na její zvon, se v pátek 28. října
uskutečnilo setkání u příležitosti Dušiček.
Na pozvání Marie Palmové přijel z Plas otec Günther Ecklbauer OMI, z
jehož úst zazněla modlitba za zemřelé. Vysvětlil smysl svátku všech zemřelých a dětem posvětil světla v lampionech. S těmi se pak v doprovodu rodičů vydaly na hřbitov, kde plamínky symbolizující naději věčného
života zapálily na hrobech svých příbuzných, ale i na těch, které jsou
opuštěné.
Valentýna Bílá, fotografie Radek Šebesta

V tmavém lese čekala na děti strašidla
Představte si les a kolem vás naprostá tma. Cestu slabounce osvětlují
svíčky a váš lampion. Děti vás drží za ruce a na jejich stisku je poznat,
že se bojí. Ujišťujete je, že se není čeho bát a přitom si nejste jisti, zda
někde nevybafne strašidlo. Jedná se přeci o Hallowenskou procházku, a
tak výskyt strašidel je zcela jistý!
A několik čertů, duchů a zombíků se opravdu ve čtvrtek 3. listopadu v
lese za kotelnou zjevilo. Naštěstí všichni patřili do kategorie těch hodných a 112 dětí prošlo lesem bez újmy.
Počet dětských odvážlivců pořadatele z Pohybu Kaznějov velice mile
překvapil. I když bylo poměrně chladné počasí, odvahu si na páté
Hallowenské procházce dokázaly nejen děti školou povinné, ale i ty
školkové. Po cestě je čekaly záludné otázky z pohádek a filmů jak jinak
než o strašidlech. Za správné vyplnění kvízu a křížovky získaly sladké i
věcné ceny.
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Za účastníky akce Valentýna Bílá
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Hasičský sbor města Kaznějov

Po roce opět nastaly Vánoce. Přáním nás všech je, aby vánoční svátky i poslední dny v roce byly klidné a strávené v pohodě. Proto bychom Vám rádi připomněli alespoň několik základních rad k tomu, jak se během zimní topné sezóny i Vánoc
vyvarovat nebezpečí požáru nebo jiné související újmy. Byť se Vám všem další řádky mohou zdát jako samozřejmost,
vyjíždějí každý rok hasiči k požárům souvisejícím s topením pevnými palivy, používáním svíček a bohužel i k případům
otrav v důsledku nedokonalého odvodu spalin, zejména u plynných paliv.
Proto pokud topíte pevnými palivy, odkládejte popel do popelnic nebo jiných kovových nádob tak, aby nemohl být příčinou nežádoucího zahoření. Co se týče samotného ukládání pevných paliv, je nutné hlavně u uhlí, briket, pilin, štěpky
nebo pelet dbát na jejich řádné skladování mimo přímé zdroje tepla a ochranu před nadměrnou vlhkostí, která by mohla
vést k samovznícení.
Další nezbytnou povinností při topení pevnými palivy je pravidelné čištění a kontrola spalinové cesty, tj. zejména komína. Pro nejčastěji používané spotřebiče do 50 kW musí být spalinová cesta čištěna minimálně 2x za rok při sezónním
provozu a 3x za rok při celoročním provozu; toto čištění můžete provádět i svépomocně a lze jen doporučit i vyšší četnost.
Pouze odborně způsobilá osoba pak musí u těchto spotřebičů minimálně jednou ročně provést kontrolu spalinové cesty.
Pokud topíte plynem, je vedle kontroly spalinové cesty nutné provádět i revize plynových spotřebičů a kontroly jejich
funkčnosti, všechny tyto úkony už musí provést odborně způsobilá osoba.
Vedle výše uvedených kontrol a prohlídek jen připomínáme, že nově také vybrané spotřebiče pevných paliv (kotle ústředního topení) podléhají v roce 2016 i kontrole podle zákona o ochraně ovzduší.
Při instalaci nového tepelného spotřebiče věnujte náležitou pozornost dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých
materiálů a případný řádný odvod spalin. Pokud takový spotřebič nemusí instalovat odborně způsobilá osoba, je třeba
dodržet všechna pravidla, která jsou uvedena v návodu k instalaci nebo používání.
Zimní večer si mnoho z nás zpříjemní zapálením svíčky. Pokud svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste hořící svíčky
nenechávali bez dozoru. V čase Vánoc je pak zejména u adventních věnců nutné dávat pozor na to, že řada prodávaných
věnců se prodává jako dekorace, na kterých by svíčky neměly být zapalovány vůbec; pak je třeba dbát zvláštní opatrnosti,
protože jehličí i další dekorace mohou hořet překvapivě rychle.
Pokud se chystáte příchod Nového roku přivítat s petardou, rachejtlí, nebo jinou pyrotechnikou, kupujte pouze výrobky
odpovídající platným předpisům (neriskujte pokoutní nákup „zakázaných“ druhů pyrotechniky, k jejichž odpalování je
nutná odborná způsobilost) a dbejte při skladování pyrotechniky na to, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde by
mohlo dojít k její iniciaci. Pyrotechniku pak odpalujte podle návodu zásadně venku, volte především volné prostranství,
aby nedošlo ke zranění jiných osob nebo k poškození majetku. Pyrotechniku proto nikdy nesměřujte mezi další osoby,
do oken, na auta apod.
Za Sbor doborovolných hasičů Kaznějov Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a
úspěšný vstup do nového roku.
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PODZIM VE FOTBALOVÉM KLUBU V KAZNĚJOVĚ
Po velice úspěšné sezóně 2015-16 nám již v červenci začala příprava na nový
soutěžní ročník, ve kterém jsme chtěli být úspěšní minimálně jako v loňském.
Hned v polovině července nás čekala velká událost. Vzhledem k našim kontaktům se nám podařil do Kaznějova dostat mezistátní zápas. A to konkrétně
utkání žen mezi prvoligovou Viktorií Plzeň a národním týmem z Vietnamu. V
neděli 17. 7. tak na náš trávník vyběhly ženy a dívky, aby nám předvedly kvalitní
ženskou kopanou. Reprezentantky asijské kopané byly po celé utkání lepším
týmem a jednoznačně zvítězily. Tento zápas na našem stadionu sledovalo přes
700 diváků!, převážně příznivců vietnamského národního týmu. Nám se vše
podařilo pořadatelsky zvládnout a akce dopadla na jedničku.
Potom již začala fotbalová sezóna 2016-2017 a my jsme do ní přihlásili
celkem 8 družstev.
A jak si vedly jednotlivé týmy?
Zcela zaplněná tribuna příznivci vietnamského týmu

Mladší přípravka – trenéři: Petr Zerzán, Zdeněk Skala, Stanislav Sedlák
Naše nejmladší mužstvo nastupovalo do soutěže okresního přeboru nejmladších přípravek jako velmi nezkušený tým,
neboť jen málo kluků mělo zkušenosti se zápasy. Přesto se naši určitě neztratili a předváděli na svůj věk kvalitní fotbal.
Mladší přípravka odehrála 9 zápasů, ve třech zvítězila a v šesti odešla poražena. Po podzimu obsadila osmé místo za 9
bodů a skóre 53 : 48. Z individuálních výkonů zaujali především střelci Brian Škarda (15), Ondřej Kortus (8), Lukáš Kopecký (7), Jakub Frána (6) a Matyáš Zerzán (8), který zároveň předváděl výborné výkony v brance. Ale i ostatní kluci se
neztratili a jejich potenciál se jistě bude ukazovat i na jaře.
Starší přípravka – trenéři: Petr Lausecker, Marek Hůla
Do mužstva starší přípravky se přesunula většina úspěšného kádru loňské nejmladší kategorie, a tak kluci měli zpočátku
problémy s větším hřištěm i staršími soupeři. Postupně si však soutěži přivykli a začali předvádět dobré výkony a začali
i získávat body. Po podzimu starší přípravka skončila na 4. místě se ziskem 18 bodů a skóre 42 : 50 za šest vítězství a
čtyři porážky. V úzkém kádru starší přípravky vynikli hlavně dva kanonýři Matěj Mareš (14) a Theo Lausecker (15). Ale
samozřejmě ani tito kanonýři by nebyli nic bez ostatních spoluhráčů. Do jarních bojů půjdou kluci s cílem pokusit se co
nejvíce přiblížit čelu tabulky a rozšířit současný kádr.
Petr Lausecker : „Vzhledem k úzkému hráčskému kádru je 4. místo více než krásné. Již jsme zahájili přípravu na jarní
část soutěže v tělocvičně ZŠ Kaznějov a vyhlížíme 8.4.2017, až budeme moci zahájit soutěž opět výhrami a posunem
tabulkou směrem vzhůru !“
Mladší žáci – trenéři: Jiří Lopata, Miloš Vaňourek
Mladší žáci vstupovali do okresního přeboru s ambicemi na přední umístění. Začátek se jim vydařil na výbornou a první
čtyři kola vyhráli. Poté však přišly zbytečné prohry s Horní Břízou a v Mladoticích. Po výhře se Třemošnou přišel důležitý souboj s dosud neporaženou Tlučnou. Naši kluci podali výborný výkon, vedoucí tým soutěže přehrávali, bohužel
neproměnili ani ty nejvyloženější šance a ze hřiště odešli smolně poraženi. Přesto po podzimu zanechali dobrý dojem
a čtvrté místo v tabulce za 17 bodů a skóre 37 : 24 je příslibem do jarní části. Z jednotlivců byli hodně vidět opět střelci
Martin Lopata (13), Filip Fait (8), Filip Vaňourek (6). Do jarní fáze tento tým má sílu a kvalitu na to, aby se ještě popral
o nejvyšší příčky.
Starší žáci – trenéři: Pavel Buchtelík, Lukáš Buchtelík
Omlazený tým starších žáků vstupoval do dalšího ročníku krajské soutěže s obavami, jak mladší kluci zvládnou souboje
ve vyšší soutěži se staršími soupeři. Nakonec obstáli na výbornou a nemají se vůbec za co stydět. Po podzimu skončili na
9. místě se ziskem 15 bodů, skóre 42 : 32 za pět vítězství a sedm porážek. Z jednotlivých hráčů vyčnívali střelci branek
Jakub Gajdošík (11), Vojtěch Vyhnálek (7), Adam Náhlovský (7), Matěj Mareš (6). Velkým pozitivem tohoto týmu je, že
se nezalekl starších a větších kluků a že s nimi svedl vyrovnané a kvalitní bitvy. Do jarní poloviny soutěže proto kluci
můžou jít s nadějí na postup v tabulce směrem vzhůru.
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Dorost – trenéři: Karel Vondráček, Jiří Beránek
Dorostenecký tým nastoupil do Krajské soutěže dorostu po kvalitní přípravě velmi dobře připraven a to bylo poznat jak
na výkonech, tak i na výsledcích. Přestože se ani našim dorostencům všechny zápasy nevyvedly, podzim lze hodnotit jako
velmi úspěšný. Po půlce soutěže přezimují na 2. místě, když získali 25 bodů, skóre 50 : 22 při osmi vítězstvích a třech
porážkách. Z jednotlivých zápasů asi nejvíce mrzí zbytečná ztráta v Kožlanech a potom prohra se Zručí, vedoucím týmem
soutěže. V tomto zápase suveréna soutěže přehrávali, vedli dva nula, hosty měli na lopatě, ale neproměněné šance a ztráta koncentrace v závěru je připravili o vítězství. Přesto jejich výkony jsou velkým příslibem do budoucna. Z jednotlivých
hráčů byli vidět střelci Jakub Liška (10), Martin Vavřička (8), Jan Vondráček (6). Celé mužstvo má však našlápnuto k
velice dobré sezóně. Z dorosteneckého kádru již několik hráčů okusilo i dres A mužstva – Lukáš Baloun, Pavel Holeček,
Martin Vavřička a samozřejmě Jan Vondráček, který je již stálým členem prvního mužstva.
Karel Vondráček : „Vzhledem k tomu, že na vedoucí Zruč ztrácíme 8 bodů, se nám boj o první místo vzdálil. Proto bude
naší ambicí v jarní části vyhrát všechny zápasy a vedoucímu týmu jeho situaci co nejvíce znepříjemnit a skončit nejhůře na druhém místě. Co se týče kluků, tak letošní kádr dorostu je zase o něco kvalitnější než loňský. Pokud bychom měli
někoho vyzdvihnout, pak musíme uvést ty hráče, které si kluci mezi sebou vybrali za nejlepší. Patří mezi ně nejlepší
hráč podzimu Richard Randa, který je skutečnou oporou týmu. Dále byl největším talentem podzimu zvolen Lukáš
Procházka, který zaznamenal velký progres a patří mezi klíčové hráče“.
B mužstvo – trenér: Lukáš Kopecký
Naše rezerva po dlouhých letech postoupila do okresního přeboru, a tak jsme s napětím očekávali, jak tuto nejvyšší
okresní soutěž zvládne. Jenže jak se ukázalo, že rozdíl mezi III. třídou a okresem je větší, než jsme čekali. První čtyři kola
a čtyři porážky nebyly dobrým vstupem do soutěže. Ani další utkání však nebyla pro béčko jednoduchá a body přibývaly
jen velmi pomalu. Nakonec mužstvo skončilo po podzimu na 13. místě se ziskem 7 bodů a skóre 24 : 55. V jarní části se
musí výkony hráčů jednoznačně zlepšit, abychom měli šanci okres udržet.
Lukáš Kopecký: „Po postupu do okresního přeboru jsme čekali, že soutěž bude jednodušší, ale realita nás vrátila zpátky
na zem. Tomu odpovídá i postavení v tabulce. Pevně doufám, že i za pomoci hráčů A týmu se na jaře udržíme v okresu,
aby byl B tým přínosem pro dorostence i A tým.“
A mužstvo – trenéři: Vladimír Pitlík, Václav Macháček
Naše první mužstvo bylo opět zařazeno do skupiny C v I.B třídě. Po krátké, ale kvalitní přípravě byla soutěž na konci
srpna zahájena a náš cíl byl jasný: pokusit se bojovat o přední příčky znamenající šanci na postup do vyšší soutěže. Vstup
do soutěže se vydařil a po dvou kolech mělo Áčko dvě vítězství. Ve třetím kole k nám přijel ambiciózní tým Bukovce a
nejsilnější a nejbohatší klub soutěže nám nedal sebemenší šanci. Byl to však jediný tým, který nás přehrál. Ve většině
ostatních utkání jsme otěže zápasů drželi my. Nakonec jsme podzim zakončili na 3. místě se ziskem 31 bodů a skóre 42 :
18. Ztráta dvou bodů na prvního a jednoho bodu na druhého nám dává velké naděje do jarních bojů poprat se o postup.
Kádr na to kvalitu určitě má a teď jen záleží, jak se k tomu kluci postaví, jak v zimě potrénují. Doufejme, že v červnu
budeme oslavovat postup do I.A třídy.
Stará garda – hráči nad 35 let
Po dlouhých letech jsme do soutěže přihlásili i „staré pány“. Byli jsme zařazeni do jižní skupiny okresního přeboru Starých gard. Nakonec jsme z pěti utkání ve dvou zvítězili a ve třech jsme odešli poraženi. Ve vyrovnané tabulce jsme na 5.
místě se ziskem 6 bodů a skóre 12:13. V této soutěži již nejde tolik o výsledky, ale hlavně o to se sejít a zasportovat. Tento
účel tato utkání jistě splnila a doufáme, že se v jarní části budeme scházet v ještě více lidech a že „pobavíme“ diváky, kteří
na nás již na podzim chodili ve velkém počtu.
Podzim pro nás představoval velký závazek nejen v zajištění chodu 8 mužstev klubu, ale i jednu velkou investiční akci
v našem areálu. Tou byla instalace automatického zavlažování hřiště. Nakonec se nám to za pomoci MĚSTA KAZNĚJOVA, PLZEŇSKÉHO KRAJE a dalších sponzorů podařilo a my máme na našem hřišti nový závlahový systém. Ten je
napojen na naši nádrž, která je doplňována vodou z vlastního vrtu, a je rozveden na hřiště, kde je zabudováno 24 automatických trysek, které zcela pokryjí celou plochu a kvalitně ji pokropí. Tímto systémem bychom měli nejen ušetřit
náklady na zalévání, ale měli bychom i zkvalitnit travnatou plochu hřiště.
Podzim byl pro FOTBALOVÝ KLUB BOHEMIA KAZNĚJOV velmi úspěšný a my bychom chtěli jménem fotbalového
výboru poděkovat všem našim trenérům, kteří věnují volný čas práci v našem klubu, chtěli bychom poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s chodem klubu, chtěli bychom poděkovat všem klukům za reprezentaci našeho
klubu i města Kaznějova a samozřejmě bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům.
Zvláštní poděkování patří MĚSTU KAZNĚJOV, bez kterého by nebylo možné chod klubu udržet, bez kterého by nebylo
možné klub rozvíjet, bez kterého by nebylo možné vychovávat další mladé fotbalisty.
DĚKUJEME
Výbor FOTBALOVÉHO KLUBU BOHEMIA KAZNĚJOV, Z.S.
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Rok 2016 – bilancování Tenisového klubu Kaznějov
Údržba a rozvoj areálu
Příprava kurtů a zázemí na sezonu odstartovala 25. března, a po úklidu, pohození kurtů antukou, instalaci sítí, natažení
čar a válcování, byly kurty 2. dubna způsobilé pro hru. Nad rámec běžné údržby a úklidu jsme svépomocí opravili 4 přenosné lavičky, instalovali nové sezení před klubovnu a doplnili osvětlení areálu.
Díky získání dotace Plzeňského kraje v programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016 jsme
vlastními silami realizovali výměnu oplocení na polovinách jižní a západní hranice pozemků. Zde se jednalo o výměnu
starého dřevěného plaňkového plotu za nový plastový plot, jižní část z plotovek a západní z plných desek. Původní ocelové sloupky prošly rekonstrukcí, plot je nesen pozinkovanými ocelovými jekly s plastovým povrchem a přibyla nová
vrátka. Na východní straně jsme doplnili oplocení vedle nových šaten také z plastových plotovek. Na rekonstrukci bylo
odpracováno cca 210 hodin, opraven plot v délce 52 m, vybudován nový plot v délce 7m, celkové náklady byly 76 tisíc,
dotace činila 50 tisíc Kč.
Významným pokrokem byla realizace on-line rezervačního systému na webových stránkách. Díky připojení areálu na
internet lze obsazení zadávat a prohlížet i na PC přímo na kurtech.
Druhou větší akcí byla dodavatelská rekonstrukce střechy klubovny spojená s prodloužením střechy nad novým místem
pro sezení. Poslední brigádou bylo zazimování kurtů a úklid listí, na jehož odvoz nám město Kaznějov zapůjčilo kontejner a bio odpad uložilo do HD. Celkem bylo členy klubu odpracováno při údržbě areálu a organizaci turnajů 782 hodin.
Účast v soutěžích Českého tenisového svazu

V soutěžích smíšených družstev jsme měli dva týmy v kategorii dospělí a družstvo dorostu.
Dospělí spolu hráli v jedné skupině ODO II. B. A tým byl převážně tvořen „mladými puškami“, tedy dorostenci, a doplněn mladšími plnoletými a nastupoval ve složení Jaroslav Lavička, Pavel Jindra, Petr Klír (host), Martin Lomický (host),
Petr Jiskra, Tereza a Veronika Seidlerová. B tým (veteráni a jeden žák) hrál ve složení Štefan Makovíny, Jan Lehečka,
Josef Kadaně, Martin Sazeček, Lumír Fogl, Filip Štafurik, Rita Chvalová a Dagmar Prunerová. V pětičlenné skupině A
tým obsadil první místo a postoupil o soutěž výš, což je první historický postup pro náš klub! B tým kryl záda A týmu a
obsadil druhé místo!
Dorost měl na soupisce v soutěži ODR II. A Pavla Jindru, Daniela Šmídta (host), Filipa Štafurika, Ondřeje Dubu (host),
Filipa Korbela, Miroslava Silovského (host), Terezu Seidlerovou a Magdalenu Dubovou (host). V konečné osmičlenné
tabulce obsadilo naše mladé družstvo výborné druhé místo.
V kategorii starších žáků jsme bohužel nebyli schopni družstvo naplnit, a tak Filip Korbel hostoval v TK Dýšina.
Turnajů jednotlivců pod ČTS se pravidelně účastní Tereza Seidlerová, která je v krajském žebříčku (kž) v kategorii dorostu na 21. místě a 236. v celostátním žebříčku (cž), Pavel Jindra (v dorostu 11. kž, 172. cž) a za dospělé Štefan Makovíny
(32. kž, 542. cž).
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Tenisová škola mládeže
V zimních měsících se chodí do místní tělocvičny na 1-2 hodiny týdně, v létě jsou organizovány 4 tréninkové hodiny
týdně na kurtech, a mládež se v průběhu května a června účastnila soutěží družstev. Družstvo dorostu startovalo za náš
klub, někteří žáci hostovali ve starších žácích v Dýšině.
Na podporu mládeže jsme získali dotace od Ministerstva školství, mládež a tělovýchovy (25 tis.), od Plzeňského kraje (20
tis.) a od Města Kaznějov (10 tis.). Díky těmto příspěvkům jsme mohli zakoupit tenisový trenažér (15 tis.), realizovat od
října 2016 čtyři tréninkové hodiny týdně v tenisové hale na Slavii Plzeň na dobu 6 zimních měsíců (36 tis.), uspořádat
veřejný turnaj mládeže a zajistit nákup míčků a dalších tréninkových pomůcek. V evidenci máme 23 mládežnických členů, avšak docházka je různá, průměrně je na trénincích kolem 15 dětí. Poplatek za TŠ činil 550 Kč za školní rok.
Hlavním cílem pro následující období je rozšířit členskou základnu mládeže nejen pro výkonnostní, ale zejména pro
rekreační hraní. V případě posunu hráče z rekreační na vyšší výkonnostní úroveň je nutná podpora rodičů ohledně tréninku i mimo oficiální hodiny tenisové školy. Pro trénování navíc má klub dostatek volných hodin na kurtech, ale nemá
pro to dostatečný počet trenérů. A zde je prostor pro rodiče, aby dětem asistovali – ať už přímým tréninkem, domluvením zápasu, trenéra anebo v případě mladších jen dozorem na kurtech. Náš klub proto rád přivítá nejen děti se zájmem
o tenis, ale i jejich zapálené rodiče.
Turnaje pořádané naším klubem
Celkem jsme pořádali 6 veřejných turnajů (4 x debl, 2 x singl). Taktéž jsme pronajali areál k pořádání 8. ročníku nohejbalového turnaje.
PRVNÍ VÝPAL 2016
Tradiční první akce deblové sezóny proběhla v sobotu 14. května. Turnaje se zúčastnilo 21 losovaných dvojic. Zvítězila
dvojice Ing. Petr Nový, Dušan Šógor, druhé místo obsadila dvojice Miroslav Balák, Luboš Němec, dělené třetí místo
zbylo na dvojice MUDr. Rita Chvalová, Karel Šemro / Jaroslav Lavička, Zdeněk Holický starší.
DEN ZÁVISLOSTI 2016 - Memoriál V. Vereščinského
Tradiční první akce deblové sezóny proběhla v sobotu 2. července. Turnaje se zúčastnilo 18 dvojic. Zvítězila dvojice Pavel
Jindra, Luboš Němec, druhé místo obsadila dvojice Lumír Fogl, Josef Kadaně, dělené třetí místo zbylo na dvojice Jan
Lehečka, Miroslav Balák / MUDr. Tomáš Křiklán, Miroslav Kovářík.
LITTLE HORSE CUP 2016
Tenisový turnaj ve dvouhrách proběhl v sobotu 16. července. Zvítězil domácí hráč Pavel Jindra, druhé místo obsadil
Karel Milt, dělené třetí místo obsadil Jan Lehečka a Libor Hanzlíček.
KAZNĚJOVSKÝ DŽBÁN 2016 - 31. ročník
Tradiční vrchol deblové sezóny proběhl v sobotu 20. srpna za účasti 18 dvojic. Zvítězila dvojice Zdeněk Holický junior,
Petr Pivoňka, druhé místo obsadila dvojice Jaroslav Moule, Daniel Čížek, dělené třetí místo zbylo na dvojice Dušan Wirland, Richard Volín a Martin Böhm, Jiří Koláček.
JUNIOR CUP 2016
Díky podpoře Plzeňského kraje jsme uspořádali turnaj ve dvouhrách pro mládež, který proběhl v sobotu 24. září. Zúčastnilo se jen 7 mladých tenisových nadějí v kategoriích mladších a starších žáků a dorostu. Vzhledem k malému počtu
hráčů se odehrála jen jedna velká skupina, každý s každým, s následným vyhodnocením jednotlivých kategorií. Mladší
žákyně vyhrála Nikol Vítovcová, starší žáky Konrád Juha, dorostence Daniel Šmídt a dorostenky Tereza Seidlerová. Celkové pořadí bez zohlednění kategorií: 1. Tereza Seidlerová, 2. Konrád Juha, 3. Filip Korbel.
POSLEDNÍ VÝPAL 2016
Tradiční poslední akce deblové sezóny proběhla v náhradním termínu v sobotu 1. října. Turnaje se zúčastnilo 11 losovaných dvojic a vše orámovalo nádherné letní počasí. Zvítězila dvojice Dušan Šógor, Jan Špiroch, DiS, druhé místo obsadila dvojice Ladislav Šógor, Filip Štafurik, dělené třetí místo zbylo na dvojice Ing. Petr Nový, Luboš Němec a Miroslav
Balák, Karel Šemro.
Závěrem
Stávající rok lze hodnotit jako úspěšný v historii klubu a my doufáme, že následující rok bude ještě lepší.
Děkujeme všem sponzorům, našemu městu, Plzeňskému kraji a státu za podporu!
Tenisu zdar!
										Ing. Petr Nový, předseda spolku
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Závislost na La Grace se nedá vyléčit
Zbývaly dvě hodiny do začátku cestovatelské přednášky s Čestmírem Pohankou
z Kralovic. Zazvonil telefon a přednášející nám smutným hlasem sdělil, že z vážných důvodů nemůže do Kaznějova přijet. Polilo nás horko a hned jsme si představovali, jak všechny přicházející návštěvníky kina posíláme domů a co hůř, budeme muset sníst všechny ty dobroty napečené právě pro ně.
Naštěstí nás dobrodruh Čestmír Pohanka nenechal se zvýšeným tlakem dlouho
a dodal, že si z nás tak trochu vystřelil...
A přesně v takovém vtipném duchu se nesla celá přednáška. Řeč byla o jeho velké
lásce a doslova závislosti na lodi jménem La Grace. Replika historické plachetnice z druhé poloviny 18. století brázdí vody moří a oceánů šest let a námořník
Čestmír Pohanka se na ní plavil několikrát. Jako kadet měl tu čest jí kormidlovat,
ale také vařit celé posádce, tahat za lana, drhnout podlahu, držet noční hlídku
či přijmout výprask bičem od samotného kapitána. Do téměř dvouhodinového
vyprávění, samozřejmě v pirátském obleku, se vešly informace o stavbě samotné
lodi, finančních nákladech, technických údajích, mořské nemoci, prvním ztroskotání, krásách přístavů v Sardinii, Řecku, Karibských ostrovech a v dalších pro
oko nádherných míst.
Říjnovou přednášku doplnily fotografie a videa z cest, která pečlivě na pokyn
vypravěče pouštěla jeho žena. Ta manžela v netradičně prožité dovolené maximálně podporuje, nicméně na loď jí nikdo nikdy nedostane.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Na koncertě Tutti Voci se nikdo nenudil

Poslední letošní akcí Spolku pro Kaznějov byl vánoční koncert. Pozvání
k nám na druhou adventní neděli přijal plzeňský vokální kvintet Tutti
Voci, který jsme do té doby neměli čest vidět a slyšet. Nicméně informace o jejich účinkování téměř po celé republice i v zahraničí nás ujistilo,
že jsme vybrali dobře. Naše očekávání bylo ovšem několikanásobně překonáno.
Profesionální zpěv vánočních písní a koled potěšil každého posluchače,
v upraveném podání zazněly i známé muzikálové a filmové hity. Kdo
chtěl, mohl si půjčit vařečky a bubnovat do rytmu, zatančit si či ochutnat
perníčky v netradičních tvarech. Rodiče zajisté ocenili, že se zpěvačky
´postaraly´ o jejich děti a oni si v klidu vychutnali vánoční atmosféru.
Pro děti byly připraveny adventní stromečky, které po každé písni ti nejmenší odkrývali a získali tak sladkou odměnu nebo si vyrobili papírový
dárek.
Na závěr děkujeme Městu Kaznějov za bezplatné zapůjčení kina a přejeme vám krásné vánoční svátky prožité v klidu a
pohodě s těmi nejbližšími.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Adventní setkání se seniory

7.12. se uskutečnila tradiční adventní akce pro kaznějovské seniory. Program v letošním roce na přání Klubu důchodců obstaralo Harmonikové duo Renata &
Josef Pospíšilovi. A byl to dobrý tip. Jejich dvouhodinové vystoupení plné známých „hitů„ lidové muziky
z našeho kraje strhlo všechny přítomné k zapojení se
ať už rytmickým potleskem nebo společným zpěvem s
účinkujícími.
Josef Pospíšil pak při moderování programu, prokázal,
že je nejen výborný muzikant, ale také znalec lidové a
dechové hudby a prostředí, ve kterém jednotlivé písně
vznikaly.						
Eliška Bartásková, foto Zděnek Uhlíř
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Ohlédnutí za podzimem v SVČ RADOVÁNEK
Podzim v SVČ Radovánek byl na akce bohatý. Již tradičně jsme v
říjnu vyjeli s desetičlennou delegací do hlavního města na akci „Praha patří dětem 2017“ tentokrát na téma „Tajuplná stínadla“. Spolu
s Rychlými šípy jsme v pražských uličkách chytali Široka, pátrali v
nebezpečných uličkách Stínadel a hledali ježka v kleci.
Z našeho pohledu velice úspěšnou akcí byla Podzimní halloweenská párty. Diskotéku plnou soutěží navštívilo bezmála 80 strašidel.
Kromě skotačení v tělocvičně jsme si připravili také strašidelnou
stezku od sklepa až po půdu, kde děti za splnění úkolů mohly od bubáků dostat sladkou odměnu. Na tuto akci volně navázala pobytová
akce pro naše Šuplíky, čili žáky z osmých a devátých tříd ZŠ Kaznějov, kteří navštěvují organizační klub a pomáhají nám na akcích. S
„Šuplíkem“ jsme hráli X-box, florbal, uspořádali jsme turnaj v deskových hrách, vyzkoušeli si antistresové omalovánky a nechyběl ani
tanec.
17. listopadu jsme již tradičně vyrazili do ulic s lampiony a průvod
jsme zakončili bohatou tombolou a vystoupením skupiny Hell Fire,
která si pro nás připravila krásnou podívanou v podobě ohnivé
show.
Poslední listopadový víkend patřil Mikulášské diskotéce s nadílkou.
Ač účast nebyla hojná, akci jsme si užili. Pro děti bylo připraveno
skotačení na čertovské písničky, stavění nebeské brány z kostek, výroba andělských vánočních přáníček a další aktivity. Nechyběli ani
Mikuláš s čerty a andělem, kteří za básničku či písničku nadělili dětem dárkové balíčky.
Třetí adventní neděli jsme strávili na koupališti nikoliv plaveckými
či bruslařskými závody ale s Popelkou. V okolí koupaliště jsme si
připravili rodinnou stezku s dvanácti úkoly na motivy klasické české
pohádky Tři oříšky pro Popelku. Nechybělo přebírání hrachu, praní
na valše, jízda na sáních či střelba z luku. V krbem vyhřáté vodácké
klubovně si mohly děti ozdobit perníček, vyrobit vánoční dekoraci a
za splněné úkoly vyfasovat poukázky na buřtíka, kterého si s rodiči
opekli venku u ohně. K navození vánoční atmosféry nám hrála kapela Na Skok z plzeňského RADOVÁNKU v Ledecké ulici. Snad jen
špatné počasí, déšť, vítr a tím způsobená menší účast nám trochu
kazili radost z dlouho připravované akce. Snad se na další akci počasí umoudří. A co nás čeká v novém roce?

Plánované akce SVČ RADOVÁNEK
22. 1. 2017 		
6.-8. 1. 2017 		
28. 1. 2017 		
3.-5. 2. 2017 		
25. 2. 2017 		
14.-16. 2. 2017 		
			
3.-5. 3. 2017 		
11. 3. 2017 		
31. 3. – 2. 4. 2017
9. 4. 2017 		

Dětský maškarní bál
Tříkrálový FOR FUN! – taneční víkend
ARTMIX – keramická/ kreativní sobota
FOR FUN! V pyžamu – taneční víkend
Kaznějovský masopust
Jarní prázdniny v RADOVÁNKU
- sportovní aktivity, bowling, bruslení
Jarní FOR FUN! – taneční víkend
ARTMIX – keramická/ kreativní sobota
Aprílové žertíky – Pobytová akce
Velikonoční Jarmark
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Ze základní školy
Mikroprojekt „Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří“
Na naší základní škole proběhla od 14. 11. do 15. 12. 2016 ve
spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše realizace „Případové
studie realizované v rámci programu Škola pro udržitelný
život“ - mikroprojekt s názvem „Tvůrčí dílny v rámci Dne
otevřených dveří“. Tato případová studie je součástí projektu
„Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život“. Projekt je podpořen ze „Státního fondu životního prostředí ČR“ a „Ministerstva životního prostředí ČR“.
Součástí výstupu mikroprojektu byla v tomto období také
výroba ozdob a dárečků při tvůrčích dílničkách v hodinách
praktických činností, při výtvarné výchově a při práci v keramickém kroužku, které se použily na výzdobu Domu s pečovatelskou službou a prostor Městského úřadu v Kaznějově.
Současně výrobky dětí tvořily obsah vánočních dárkových
balíčků, které děti předaly po svém pěveckém vystoupení obyvatelům Domu s pečovatelskou službou. Obě tyto akce
zpříjemnily obyvatelům domu začátek adventu.
Vlastní Den otevřených dveří proběhl v úterý 29. 11. 2016 od 14 do 17 hodin.

Exkurze žáků 9. ročníku na SOŠ Plasy

Mgr. Naděžda Pluhařová

V devátém ročníku se žáci rozhodují, na jaké střední škole či
učilišti by chtěli ve svém vzdělávání pokračovat. Navštěvují
dny otevřených dveří, diskutují se zástupci škol o možnostech
a podmínkách studia. Naše ZŠ letos opět přijala tradiční nabídku exkurze letošních deváťáků na SOŠ Plasy. Přihlášení
zájemci společně s p. uč. Kratochvílovou školu navštívili začátkem listopadu, seznámili se s kolektivem kantorů a některými žáky osobně. Školu poznali prostřednictvím zajímavých
prezentací, absolvovali i prohlídku odborných učeben. Na
závěr se v místní tělocvičně utkali s ostatními základními školami, které si přijeli školu prohlédnout, a společně se pobavili
u opravdu netradičních sportovních disciplín.
Vlastní Den otevřených dveří proběhl v úterý 29. 11. 2016 od
14 do 17 hodin.
Mgr. Petra Kratochvílová

Setkání s představiteli středních škol
Dne 3. 11. 2016 proběhlo na naší škole již tradiční setkání vycházejících žáků a jejich rodičů s představiteli středních škol.
Navštívilo nás celkem 11 škol a učilišť. Akce proběhla velmi
úspěšně, zástupci škol představili své obory a zajímavosti ve
studiu, žáci se poté mohli individuálně informovat k otázkám, které je zajímaly.
Myslím, že celá akce pomůže budoucím studentům v jejich
rozhodování, přejeme jim úspěšný průběh letošního přijímacího řízení.
Mgr. VáclavaVitoušová, vých. poradce
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Ze základní školy
Den otevřených dveří na ZŠ
Na samém začátku adventního období se uskutečnil na naší
škole Den otevřených dveří spojený tradičně s charitativní
akcí „Pomozte dětem“ – „Kuře“. Při něm se v rámci projektu „Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro
udržitelný život“, podpořeného ze „Státního fondu životního
prostředí ČR“ a „Ministerstva životního prostředí ČR“, uskutečnilo několik tvůrčích dílen. Na tento den se žáci naší školy
dlouho a pečlivě připravují.
Téměř 200 lidí si prohlédlo školu, nově vybavené učebny,
podpořilo charitativní akci a s velkým zájmem se řada z nich
zapojila do činnosti tvůrčích dílen a do dalších aktivit.
Na prvním stupni si veřejnost prohlédla v učebnách 1. ročníku učební pomůcky na matematiku, prvouku a přírodovědu, učebnice, pracovní sešity. V učebně 3. ročníku se zájemci
mohli zapojit do ukázkových hodin zpěvu, v dalších třídách
byly vystaveny polytechnické stavebnice a různé učební pomůcky. Také každý mohl navštívit výstavku prací zaměstnanců školy. V jednotlivých tvůrčích dílnách si mohli vyrobit přáníčko, visačky a záložky různými technikami.
Na druhém stupni v přízemí v učebně Vv byla umístěna další tvůrčí dílna, kde se pracovalo s FIMO hmotou a s korálky, v
keramické dílně lákala veřejnost práce s hlínou. Velkému zájmu se těšil také ZOOkoutek naší školy, který se mohl mimo
jiné pochlubit i velkým chovatelským úspěchem - nově narozenými želvičkami. V 1. patře byly vystaveny polytechnické
stavebnice a deskové hry, v učebně fyziky na veřejnost čekali žáci s ukázkami různých fyzikálních pokusů, v 2. patře si
každý mohl vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. Lidé měli možnost seznámit se také s prostorami školní družiny, zajít
se podívat do tělocvičny. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do organizace a zajištění Dne otevřených dveří a
všem, kteří podpořili jednotlivé aktivity.
Mgr. Naděžda Pluhařová

Žáci 9. B provázeli v klášteře Plasy

4. října žáci 9. B provázeli rodiče, kamarády i turisty konventem kláštera v Plasích. Tomu však předcházela pečlivá
příprava. Každý žák dostal 14 dní předem za úkol nastudovat si zpaměti text, který pak prezentoval nejprve svým spolužákům. Rodiče pak dostali pozvánku na úterý 4. října. Žáci si tak při provázení vyzkoušeli, jaké to je vystupovat na
veřejnosti, co vše průvodce musí zvládnout, včetně správné artikulace, mluvení nahlas, dívání se zpříma na posluchače,
zvládnutí trémy apod. V neposlední řadě se o plaském klášteře, jedné z nejobdivuhodnějších barokních staveb u nás,
dozvěděli informace, které si díky této zkušenosti budou dlouho pamatovat.
Mgr. Ilona Barbořáková
Podklady za ZŠ Kazanějov zpracovala Mgr.Petra Kratochvílová.
Více na: http://zskaznejov.webnode.cz/
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v říjnu, listopadu a prosinci letošního roku významného životního jubilea:
Říjen
Kůsová Marie
Chvátal Jan 		
Vitáková Barbora
Šperlová Věra
Müller Jiří 		
Smékal Josef 		
Müllerová Helena
Vašíčková Eliška

95 let
91 let
89 let
88 let
88 let
87 let
84 let
81 let

Listopad
Krampolová Jiřina
Čech Václav 		
Nováková Hana
Dobrý František
Kučerová Antonie
Marková Marie

89 let
85 let
83 let
82 let
82 let
80 let

Prosinec
Benešová Jaroslava
Třísková Emilie
Valeš Václav 		
Soukupová Ludmila
Čechová Anna
Sebránek Stanislav
Kleinová Eva 		
Kouřilová Helena
Macháček Jiří
Matyšková Marie

84 let
84 let
84 let
83 let
83 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let

Odešel Kaznějovák tělem i duší, Jaroslav Balák
Jak dlouho můžeme být na tomto světě, je každému z nás
předem dané. S jistotou víme, kdy nám čára života začala, ale
kdy skončí, neví nikdo. Možná, že kdybychom to věděli, stačili
bychom se rozloučit, dokončit rozdělanou práci, říct – mám
vás rád.
Nic z toho ale pan Jaroslav Balák nestihl. Zpráva o jeho náhlém odchodu se ihned roznesla Kaznějovem a nikdo tomu
nechtěl uvěřit. Byl Kaznějovákem tělem a duší a bez nadsázky
lze říct, že srdce Kaznějova přestalo bít.
Jeho čára života se začala psát 14. 8. 1949. Narodil se manželům Blaženě a Aloisovi Balákovým jako prvorozený. Postupně
k němu přibyl bratr Miroslav, sestra Hana a ještě Zdeněk. Vychodil Základní devítiletou školu v Kaznějově, vyučil se frézařem ve Škodových závodech v Plzni a v roce 1971 začal pracovat na kaolince jako strojník, později se stal mistrem. Podniku
zůstal věrný až do nástupu na zasloužený důchod roku 2011.
Na své místo poctivě zaučil syna Jardu a často mu s úsměvem
říkal: „Jenom hlava bystrá může dělat mistra.“
Manželský slib složil v roce 1976 paní Věře Arnetové a jejich
spokojené manželství bylo zpečetěno dcerou Šárkou a již zmiňovaným synem Jardou. Rodina se dále rozrůstala o vnoučata Kristýnu, Michala, Karolínu a Jakuba.
Pan Jaroslav Balák byl člověk, který měl srdce na pravém místě. Slovo ne neznal, každému rád s čímkoliv
pomohl a nikdy si na nic nestěžoval. Bachor, jak mu kamarádi říkávali, nezkazil žádnou srandu, byl kamarádský. Rád zpíval, vyprávěl anekdoty, luštil křížovky, hrál karty, miloval zahradničení, houbaření a sport. V
kaznějovském fotbalovém klubu pozitivně ovlivnil několik sportovních generací. Byl známý především jako
brankář, ale hrál i v poli, posléze zastával funkci trenéra, předsedy klubu. Fandil Spartě. Cizí mu nebyl ani
hokej, nohejbal či tenis. Když už sám nemohl aktivně hrát, pořádal alespoň nohejbalové turnaje. Jezdil na
kole, zúčastňoval se turistických pochodů nejen ve městě, ale i v okolních obcích.
Celý život zůstal věrný Kaznějovu, stejně jako KSČM, za což se nikdy nestyděl. Pod hlavičkou strany kandidoval v roce 1990 do místního zastupitelstva, kde pracoval nepřetržitě až do současné doby. V roce 1981 se
stal členem komise pro mládež a tělesnou výchovu a později členen rady městského národního výboru. V
neposlední řadě byl spolehlivým správcem nového hřiště u základní školy.
Čára života Jaroslava Baláka byla dopsána měsíc před Vánocemi.
Valentýna Bílá
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Plánované akce
Tři králové vyrazí do ulic 7. a 8. ledna
K + M+ B 2017. Posvěcenou křídou budou v sobotu 7. ledna a v neděli 8. ledna
tři králové označovat těmito písmeny vaše domy a dveře.
Stejně jako v předchozích letech se zapojíme do celorepublikové dobročinné
akce nazvané Tříkrálová sbírka. Jejím cílem je nejen vybrat finanční částku,
která poputuje lidem handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni
nebo jinak znevýhodněným skupinám lidí v našem regionu, ale i přinést vám,
štědrým lidem, prostřednictvím koledy radost, pokoj a světlo do nového roku
2017.
Do ulic Kaznějova se rozeběhne 5 skupinek koledníků. Každá skupinka bude
mít úředně zapečetěnou kasičku a tři krále vždy doprovází dospělá osoba pověřená dohledem nad kasičkou.
Tři králové vyrazí v sobotu 7. ledna ihned po obědě a protože dárců bývá v
našem městě požehnaně, koledníci budou chodit až do večerních hodin. Do
Habeše dorazí koledníci o den později, tedy v neděli 8. ledna. Pokud si chcete
zajistit jejich příchod, můžete si je objednat na mobilu 604 25 30 78.
Valentýna Bílá

Kaznějovský MASOPUST

Zahájení 25.2.2017 v 11:00 u MěÚ

Komunální odpad 2017-občané
Ceny vývozu pro Město Kaznějov, Vývozce Odpady Bohemia s.r.o. Dýšina , provoz Kralovice
týdenní			
2024.-Kč		
14 denní			
1173.-Kč		
jednorázový			
63.-Kč			
chatařská 120 litrů ročně
1271.-Kč		
								
Známky se kupují pouze na celý rok a jsou k dispozici
na Městském úřadu Kaznějov od 15.12.2016

kombinovaná			
měsíční			
pytel				
240 litrů 14 denní		
240 litrů týdenní		

1760.-Kč
650.-Kč
49.-Kč
2105.-Kč
3643.-Kč

Informace tel. 373 332 115 , Zuzana Matúšková
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Inzerce
Skladník, kontrolor vstupní kontroly
Kovo Kaznějov s.r.o.
Místo pracoviště: Ke Staré mašině 572, Kaznějov
Pracovní poměr: Plný úvazek
Minimální vzdělání: Vyuční list technického směru
Nástupní plat:
Směnnost:
Nástup:		

20 000 Kč
Jednosměnný provoz
ihned

Popis pracovní nabídky
Místo výkonu práce: Kaznějov
Náplň práce:
• zaskladňování a vyskladňování zboží včetně
přípravy na export
• provádění vstupní kontroly při příjmu zboží
• nakládání a vykládání zboží vysokozdvižným vozíkem
• vedení evidence skladu
• balení a třídění zboží
Požadavky:
• manuální zručnost a zodpovědný přístup
• pracovitost, spolehlivost
• ochota práce přesčas (dle dohody)
• schopnost práce v teamu
• praxe v obdobné pozici výhodou
Zaměstnanecké výhody:
• stravenky
• dobrý pracovní kolektiv
Kontaktní osoba:
Jan Beneda, tel. 731/142 181;
e-mail: beneda@soller-gmbh.cz

BECKER Bohemia Kralovice s.r.o. ,
tel. 373396019, beckerkralovice@volny.cz
přistavení kontejneru, vývoz
doprava 				
33,- Kč/km
manipulace s kontejnerem		
195,- Kč
nájem kontejneru 			
46,- Kč/den
Josef Patejdl, Obora 191,
tel. č. 373332755,
pneuservis.patejdl@seznam.cz
dodávková autodoprava, pneuservis, autoservis
firma Václav Pech,
tel. 728355436 – Lukáš Pech,
lukaspech007@seznam.cz
zemní výkopové práce s minibagrem

AUTODOPRAVA Půta, Trnová,
tel. č. 724358480, info@autodoprava-puta.cz
přeprava nákladními i dodávkovými vozy, stěhování
domů, bytů, kanceláří
Údržba zeleně MIK-ZAHRADY,
U Střelnice 228, Plasy,
tel. č. 777 401 059, koca.miroslav@email.cz
sekání a odvoz trávy, ošetřování stromů, drobné
zahradní stavební úpravy, údržba zahrady

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

Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 20.3.2017
Příspěvky zasílejte na adresu : eva.simlova@centrum.cz (text a foto zvášť)
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cena výtisku : 2.-Kč

