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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
spolu s letním počasím se nejen do našeho města začal vracet život. Ožila
sportoviště, dětská hřiště i koupaliště, plní se zahrádky restaurací a lavičky
v parcích. Mám velkou radost z toho, že Kaznějov znovu začíná vypadat tak,
jak ho známe a máme rádi.
V minulém zpravodaji jsem děkovala všem, kdo se aktivně podílí na pomoci
s úklidem Kaznějova a blízkého okolí. Díky nadšenému přístupu těchto lidí
se podařilo odstranit staré skládky v lesích a zlikvidovat letitý nepořádek na
různých méně přístupných místech ve městě. O to víc mě ranilo, když se na
začátku června objevila nová začínající skládka za viaduktem u hřbitova. Televize, rychlovarná konvice, žehlička… Ptám se proč? Co někoho vede k tomu,
aby tyto věci naložil do auta a místo do sběrného dvora je odvezl do lesa?
Takoví lidé pravděpodobně nechodí na procházky do přírody, takže je jim
asi jedno, jak to tam vypadá. Myslím si, že většina lidí chce mít ve městě i v
okolní přírodě čisto, proto zaměstnanci hospodářského dvora hned skládku
uklidili. Se stejným problémem se potýkáme i v ulicích města. Snad nejvíc je
nepořádek vidět u nádob na tříděný odpad. Bohužel někteří stále nepochopili, že na toto místo opravdu nepatří komunální
odpad a že tříděný odpad patří do kontejneru, ne vedle něj. Pokud potřebujete zlikvidovat kartonové obaly velkých rozměrů,
je nutné je rozřezat na menší díly nebo je odvézt do sběrného dvora. Na základě rostoucího počtu upozornění na nepořádek
kolem nádob na tříděný odpad jsme se rozhodli využívat v boji proti nepořádku kamery a spolupráci s Policií ČR. S životem
na smetišti se nesmíříme…
V červnu bylo v areálu koupaliště dokončeno antukové hřiště, které je právě ve zkušebním provozu. Od 21.7. bude otevřeno
pro veřejnost za podmínek, které najdete v provozní řádu na stránkách města. Doufám, že zrekonstruované hřiště bude všem
dobře sloužit.
Pokračují práce na nové střeše mateřské školy na sídlišti a byla zahájena rekonstrukce ulic K Doubravě a Lesní. Město zaplatilo zálohu na zhotovení přeložky elektrického vedení v ulici Drahotínská, jsou vyvíjeny aktivity pro urychlení její realizace,
aby mohla být co nejdříve zahájena výstavba parkoviště. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma na park nad viaduktem,
který by měl být do zimy osázený stromy a keři. Park v ulici Rybnická se v létě dočká umístění laviček a na podzim keřové
výsadby. Věřím, že si parky najdou své pravidelné návštěvníky a vzrostlá zeleň nám zpříjemní život ve městě.
Přeji vám krásné léto plné odpočinku, času s rodinou a přáteli, grilovaček, letních posezení na zahradě nebo cyklovýletů a
vycházek. Užijte si pohodový čas letních dovolených.

Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

město vyhlásilo v uplynulém období následující veřejné zakázky:
- „Rekonstrukce MK Lesní a K Doubravě“ – do výběrového řízení se přihlásilo 7 firem, podle kritéria nejnižší nabídková cen byla vybrána firma Stavitelství Kamínek s.r.o., se sídlem v Líšťanech, zakázka bude realizována za
9 789 020,96 Kč bez DPH;
- „Úprava sídelní zeleně nad viaduktem ve městě Kaznějov“ – přihlášeny 2 firmy, podle kritéria nejnižší nabídková
cena byla vybrána firma KHL – EKO, a.s., IČ 26160277, se sídlem v Červeném Hrádku, zakázka bude realizována
za 1 666 383,63 Kč vč. DPH;
- „II. etapa rozšíření kamerového systému“ (6 nových míst střežených kamerou – ul. Nádražní, Oborská, K Cementárně, Školní, Poštovní, křižovatka na Mrtník); podle kritéria nejnižší nabídková cena byla v poptávkovém řízení
vybrána k realizaci firma ROSA Computers, Zdeněk Dunovský, IČ 45368236, zakázka bude realizována za
172 092,- Kč vč. DPH;
- do veřejné zakázky na dodávky elektrické energie do odběrných míst města Kaznějov v roce 2022 byly doručeny 4
nabídky; nejnižší cenovou nabídku na dodávku předpokládaného množství MWh podle jednotlivých distribučních
sazeb předložila společnost Pražská plynárenská, a.s.;

•

Plzeňský kraj schválil městu Kaznějov dotaci na rekonstrukci nohejbalového hřiště v areálu retenční nádrže „koupaliště“ ve výši 150 000,- Kč, dotaci na II. etapu rozšíření kamerového systému ve výši 100 000,- Kč a na zřizování
nových oplocenek v lesích města ve výši 5 880,- Kč;
z prostředků ministerstva zemědělství dostalo město finanční příspěvek na vypracování lesního hospodářského
plánu 32 136,- Kč;

•

město obdrželo žádost neziskové organizace Centrum Hájek z.ú., která poskytuje rehabilitační služby handicapovaným dětem, o finanční podporu na pokrytí části provozních nákladů;
rada žádost projednala a rozhodla, že místo této formy podpory poskytne město finanční příspěvek na financování
služeb poskytovaných Centrem Hájek, z.ú. přímo rodinám s dětmi s trvalým pobytem v Kaznějově, které služeb
uvedené organizace využívají; podpora bude činit jednorázově 5 000,- Kč;

•

rada schválila finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na sportovní činnost v roce 2021 TJ Sokol Kaznějov, zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek 20 000,- Kč pro Pohyb Kaznějov na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ;

•

v Domě s pečovatelskou službou byly pronajaty dva volné byty; vzhledem k nezájmu uchazečů z řad kaznějovských
občanů byl jeden z bytů přidělen nájemníkovi s trvalým pobytem v Trnové, který splňuje podmínky pronájmu v
DPS;

•

zastupitelstvo pověřilo starostku k jednání o podmínkách odkupu pozemků na výstavbu sběrného dvora v lokalitě
mezi ulicí V Lomu a železniční tratí; vlastníkem těchto pozemků je ZZ Plzeň, a.s., která s prodejem souhlasí;
				
Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Stále vylepšujeme webové stránky města www.kaznejov.cz
Chcete se podělit s ostatními o radostné události ve vašem životě?
Do společenské rubriky města můžete zasílat blahopřání ke kulatým narozeninám, svatební oznámení, informaci o narození vašeho dítěte. Můžete zveřejnit také smuteční oznámení při ztrátě někoho blízkého.

https://www.kaznejov.cz/pro-obcany/spolecenska-rubrika/
Na stránkách města se dozvíte o nahlášených odstávkách vody nebo elektřiny, můžete nahlásit závady, nepořádek, ztráty
a nálezy a položit otázky týkající se města Kaznějov (FAQ).
Město Kaznějov nabízí bezplatnou službu Smart Info pro všechny, kteří chtějí dostávat novinky a důležité zprávy do svých
mobilů prostřednictvím e-mailů nebo SMS. Stačí se zaregistrovat na www.kaznejov.cz
Pokud byste s registrací měli problém, obraťte se prosím na své blízké nebo vám s registrací pomůžeme na městském
úřadě.
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Historie letního tábora „U smrku“, aneb ke smrku jezdíme bez přerušení již 45 let!

L

éto je tady a prázdniny právě teď začínají. Pro mnohé z dětí, ale i dospělých, jsou každé velké prázdniny nepochybně spojeny s letními tábory. A když se řekne tábor, téměř každému Kaznějovákovi se okamžitě
vybaví stanový tábor na louce obklopené hustými lesy
v údolí Manětínského potoka. Ano, letní tábor „U smrku“, který byl pojmenován podle dominantního smrku na východní straně louky, je s Kaznějovem pevně
spjat již od roku 1976, kdy se odehrál jeho první ročník.

Nejprve si ale řekněme, co tomu předcházelo. Roku 1968
se v Kaznějově zcela rozpadla Pionýrská organizace a po
dlouhých dvaceti letech byla obnovena činnost Junáka,
který začal pořádat tábory pro děti. Po krátké době, na
počátku normalizace se vše otočilo. Činnost Junáka byla
zakázána a během podzimu roku 1970 se v Kaznějově
obnovuje Pionýr. Ten také začíná pořádat vlastní tábory.
Úplně první proběhl v roce 1973 při řece Střele na Mladotické zastávce. Tábor měl sice mnoho nedostatků, ale
první tábornické krůčky se všem líbily. O rok později byl
kaznějovskými pionýry zorganizován tábor poblíž rybníka
nedaleko obce Víchov u Stříbra. Zde probíhal přísný režim.
Každý den se konaly nástupy, při nichž byla vztyčována a
stahována státní vlajka. Od roku 1974 už vypomáhal pionýrům při přípravách táborů, dopravě dětí a materiálu
místní chemický závod Lachema. V létě 1975 se letní pionýrský tábor konal pod hradem Krašovem nedaleko Kozojed a měl dva běhy. Vedení Pionýrské skupiny si tehdy
začalo uvědomovat, že není možné každý rok hledat nové
místo pro tábor. Proto se všichni zaměřili na pátrání po
místě, kde by se mohla vybudovat stálá základna. Vhodné prostředí kaznějovští objevili u Manětínského potoka
na louce obklopené lesy. Zásluhu na tomto místě má tehdejší oddílový vedoucí Antonín Kindl. První ročník tábora „U smrku“ se konal od 24. července do 8. srpna 1976
a hlavním vedoucím byla Hana Balínová. Tábor byl motivován knihou Grigorije Fedosejeva „Divokým pohořím
Sajanu“. Každý další ročník byl motivovaný nějakou hrou
k slavným výročím nebo významnou událostí či knihou.
Například následující rok 1977 partyzánským hnutím 1944
a v roce 1978 knihou Ondřeje Sekory „Ferda Mravenec“.
Na prvním ročníku tábora ještě nestála dřevěná základna
s kuchyní. Děti bydlely v podlážkových a podsadových stanech a kuchyně byla součástí velkého vojenského stanu.
Stravu zajišťoval vojenský kuchař, kterého si pionýři propůjčovali již třetím rokem od vojenského útvaru v Kralovicích.
Na počátku 80. let se Pionýrská skupina značně rozrostla
a vybavení tábora už nestačilo. Vedení proto rozhodlo, že
se budou konat vždy tři táborové běhy. Na tábor „U smrku“
však nejezdily jen kaznějovské děti, ale například i děti rodičů ze závodu Dálkové spoje Plzeň. Ve školním roce 1981
– 1982 se na základě družební dohody, kterou měla Lachema se sovětským závodem Chrompik v Pervouralsku, poprvé zúčastnily letního tábora také děti z tehdejšího Sovětského svazu. Delegaci ze SSSR tehdy tvořilo pět dětí a na
oplátku odjel stejný počet pionýrů z kaznějovské skupiny
do tábora Pavlíka Morozova v Pervouralsku.
V červenci roku 1983 vychází v novinách Rozvoj článek z
tábora „U smrku“ s názvem „Léto šťastných dětí“, kde se
reportér ptal sovětských dětí i vedoucí, jak se jim na táboře

líbí. Cituji z článku: Sovětská pionýrka Marina Kramerevová mi řekla: „Moc se mi tady líbí. Našla jsem tu nové
kamarádky, mám už také tři adresy, budeme si dopisovat. Napsala jsem o tom všem mamince, a také jsem jí
poslala recept na dobré české knedliky“ - vysloví měkce s
úsměvem, chviličku se odmlčí a dodá rezolutně: „všechno
je tu výborné.“ Táňa Sergejevna Risuchinová, vedoucí sovětských dětí, hovoří o táboře, programu, o lidech s kterými tu spolupracuje velice hezky – bez zdvořilostních frází:
„Jsme rádi , že jsme přijeli právě do stanového tábora. To
je pro naše děti neobvyklé, pro mne je práce v takovém
prostředí oddychem. Marina ti řekla vlastně všechno za
nás. Cítíme se tu opravdu mezi svými a budeme o našich
zážitcích vyprávět ve všech pervouralských školách, kde
budeme besedovat.“
Výměna pionýrů přes závody Lachema a Chrompik byla
přerušena v roce 1985, kdy ke smrku jezdilo už 15 dětí ze
Sovětského svazu a jeden vedoucí. Kaznějovští pionýři jezdili do Pervouralska až do roku 1989. V polovině 80. let
se rozšiřovala táborová základna a původních 27 stanů se
rozrostlo na 31. Dále byla na táboře vybudována studna a
do kuchyně zavedena voda. Ta se přečerpávala ručním čerpadlem ze studny do nádrže a z té se rozváděla až do kuchyně. Tím vznikl jakýsi táborový „vodovod“. Roku 1988
byl zřízen kolektor na ohřev teplé vody a také bylo jednáno
o návratu sovětských dětí. Stavby táborů za minulého režimu vždy probíhaly před jejich zahájením za vydatné pomoci rodičů z Kaznějova i rodičů z Dálkových spojů Plzeň.
Tábory zdárně pokračovaly celá 80. léta a jejich pořádání
neustalo ani po přelomovém roce 1989.
Velká rána pro všechny nastala ráno 16. července 2001
okolo páté hodiny. Tehdy kompletně vyhořela vinou nedbalosti dřevěná táborová základna s kuchyní
a jídelnou, která svému účelu sloužila téměř 25 let a do
dnešní doby již nebyla obnovena. Požár během půl hodiny vzal vše, co táborníci za čtvrt století vybudovali.
Ani tato událost neohrozila další ročníky tábora, které pravidelně pokračují až do dnešních dnů. V současné době tábory „U smrku“ pořádá PIONÝR z.s. - Pionýrská skupina
Kaznějov a od roku 2005 také spolek LT U SMRKU z.s. V
minulých letech byl například dalším organizátorem Dům
dětí a mládeže Kaznějov. Letošní ročník 2021 bude nést
pořadové číslo 45, což už značí pořádný kousek historie s
několika generacemi dětí.
Václav Forejt
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Kaolinový lom ohromil režiséry i
hudební skupiny Kabát a A-ha

V

Kaznějově je největší lom na kaolin ve střední Evropě.
Zajímavý je nejen pro turisty, ale i pro milovníky přírodovědy a techniky. Prostor kaolinového lomu dokonce
zaujal i filmové štáby. V Kaznějově se natáčelo už několikrát a možnost potkat se a vidět při práci známé herce
či zpěváky měl Vladimír Mencl, který na fabrice pracoval
jako mistr a v době natáčení vykonával nad nevšedními
návštěvníky dozor a byl jim takříkajíc ´po ruce´.
Poprvé se lom objevil v československé pohádce z roku 1988
Sedem jednou ranou. Kromě Karla Rodena, Rudolfa Hrušínského mladšího, Zdeňka Srstky či Oldřicha Navrátila si
ve filmu o statečném krejčíkovi, který jednou ranou zabil
sedm much, zahrál slovenský herec Miroslav Noga. Právě
on je na obalu DVD a za ním sluncem zalitý kaznějovský
kaolin. Zajímavostí je, že kvůli natáčení přivezli až z dalekého z Ruska a Anglie urostlé chlapy, kteří měřili až neuvěřitelných 250 cm. Jeden z nich pak nosil na rukou filmovou
princeznu. Po štábu zůstaly v lomu rozházené zlaťáky, které si posbírali a odnesli domů někteří zaměstnanci fabriky.
Následoval hororový film z roku 1993 s názvem Krvavý román. Ten získal cenu Český lev za nejlepší kameru, střih a
výtvarný počin. U televizních diváků ale zalíbení nenašel.
Snad nejvíce známou pohádkou, jejíž děj se částečně natáčel v Kaznějově, je Princezna ze mlejna 2. Právě u nás bojuje Jindřich, milý Elišky, ve válce s Turky. Filmový štáb zde
pod taktovkou režiséra Zdeňka Trošky úřadoval v roce 2000
zhruba 14 dní. „Troška je perfektní člověk. Andrea Černá,
která ztvárnila mlynářovu dceru Elišku, měla tehdy s sebou
miminko. Je to velice krásná a milá žena,“ vzpomíná Mencl. Premiéru druhého dílu Princezny ze mlejna sledovalo
o tědrém dni v roce 2001 na ČT přes čtyři miliony diváků.

Dodnes má doma schovanou zlatou trubku, která zbyla
po nočním natáčení klipu k písni Minor Earth Major Sky
norské skupiny A-ha. Ty byly obalené ve zlatém alobalu a
byly součástí družice United States, která přistála na Měsíci. Právě kaolin měsíční krajinu ideálně ztvárnil. „Zpěváci
měli originální skafandry s americkou vlajkou na rameni,
které se používají při letech do vesmíru. Hlídali je strážci.
Natáčení trvalo jen noc. Nad oprámem měli obrovské reflektory, byl osvícený jako ve dne. Já měl za úkol vytvářet
krátery od meteoritů, které jsou na povrchu Měsíce.“ Vladimír Mencl se pak u modulu vesmírné stanice na památku

vyfotil (viz snímek). Tato skladba se stala titulní pro sedmé studiové album norských A-ha, jenž vyšlo v roce 2000.
Z domácí hudební scény si kaolinku vybrala dnes už legendární rocková skupina Kabát. V klipu k písni Colorado,
podle které je také pojmenované celé album, jede zpěvák
Josef Vojtek v lomu na koni. Psal se rok 1994.
Kaolinka se na filmovém plátně objevila ještě v pohádce
Dešťová víla, která přišla do kin v roce 2010. Jak se uvádí na sociálních sítích – natáčení probíhalo v roce 2009
v atraktivních exteriérech nejen v České republice. A my
můžeme být hrdí na to, že si režisér Milan Ceislar vybral i
Plzeňsko. „Vzpomínám si, že jsme pro štáb zajišťovali odpadový kaolin v pytlech. Ten jsme potom rozházeli po zemi
a když jel kočár, prášilo se za ním. A takhle přesně to chtěli,“ přidává další vzpomínku bývalý zaměstnanec, který si
dnes užívá zaslouženého důchodu.
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Valentýna Bílá

Nejdelší květinový koberec

B

lanka Böhmová znovu proslavila naše město. Se svým
květinovým kobercem se zapsala do České knihy rekordů.
Za všechno vlastně může její manžel Milan. Původně chtěla paní Blanka z vlny vytvořit jen pár kytiček, protože se jí
moc líbily. Koupila si proto speciální stroj, takzvaný kytičkovač. Když několik pestrobarevných květin rozzářilo její
byt, pronesl Milan osudovou větu: Z toho by byl pěkný koberec. Samozřejmě Blanka, která má na kontě už několik
rekordů, se do výzvy hned vrhla po hlavě.
Vytvořit 83,9 metrů dlouhý koberec posázený 6 874 kytičkami z vlny trvalo rekordmance 2 466 hodin. Pracovala na
něm tři roky. Kytiček ale vyrobila daleko víc, než jich nalepila jednu vedle druhé na koberec. Některé totiž vyřadila,
protože se vlna kroutila, nebo je předělávala, protože byly
málo vysoké, jiné rozdala. Kromě megakoberce vytvořila
ještě jeden bonusový, který měří 710 cm a stal se součástí expozice Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Právě
sem 10. června teta Blanka, jak jí děti ve školce říkají, odjela, aby mohla být v knize rekordů zapsaná.
Koberec, který byl v Pelhřimově přeměřen na Masarykově
náměstí, váží 95 kg a je sestaven z 64 částí o délce 120 cm.
Zbytek koberce bude rozdělen na díly po 120 cm. Po dohodě s ředitelem Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslavem
Markem se ho pokusí nabídnout zájemcům a výtěžek bude
věnován na charitu.
Látku na podklad šila starostka Kaznějova Eva Šimlová
a paní Hana Vítovcová. Samotné nalepení květin tavnou
pistolí na plochu trvalo 175 hodin. „Výroba jedné květiny
mi zabrala 20 minut práce,“ vypočetla náročnost svého životního díla.
„Strašně moc děkuji všem, kteří mi nosili vlnu. Nějakou
jsem měla doma, dalších 86 kg mi věnovali obyvatelé
Kaznějova, ale i další hodní lidé z jiných míst, například
až ze Šumavy. Bez nich bych rekord nemohla uskutečnit.

Velké poděkování patří mému manželovi, který měl se
mnou svatou trpělivost. Nejprve nosil z práce stejné krabice, abych měla kde kytičky skladovat,“ vzpomínala.
Připomněla i 18hodinovou společnou práci, kdy ve školce
manželé rozkládali kytičky vedle sebe na zem a zase zpátky
do beden.
Naposledy se Blanka Böhmová zapsala do České knihy rekordů v červnu 2017 s největším klubíčkem z háčkovaného
řetízku, předtím to byly nejmenší, šest milimetrů dlouhé
ponožky, a nejmenší čepice s bambulí. Čepice má délku
6,8 mm a průměr spodní části dosahuje 5 mm.
Během vytváření kytiček pracovala a stále ještě pracuje na
dalším rekordu, který zároveň pomůže nemocné šestnáctileté Kamilce z Plzně. Blanka totiž pro ni vytváří hliníkové koule. Jejich prodejem získá rodina postižené dívenky,
která se narodila s vývojovými poruchami mozku, peníze
na ulehčení jejího života, na pořízení speciálních pomůcek. Momentálně má nakuleno 166 koulí o váze přes 80 kg.
Valentýna Bílá

Z Městské knihovny v Kaznějově

V

pátek 28. 5. 2021 Kaznějov opět navštívilo Mobilní
centrum pro seniory. Pracovník spolku Moudrá sovička pan Patrik Hradecký nabídl pomoc se zvládáním chytrých telefonů, tabletů, notebooků. Do příjemné a vybavené
učebny (upraveného vozu typy tranzit), který stál před budovou Měú v Kaznějově, si každý zájemce mohl donést zařízení, se kterým potřeboval poradit, nebo se mohl naučit
lépe jej ovládat. Dotazů byla celá řada, od sdílení fotek po
zálohování, práci s WhatsAppem, jak správně a bezpečně se
pohybovat na internetu. Díky Nadaci Vodafone a jeho programu Digitální odysea měli aktivity senioři 65+ zdarma.
V dnešní době moderních technologií, kdy je většina komunikace mezi občany a institucemi vedena převážně
elektronickou cestou, je taková pomoc pro seniory určitě
vítaná.

Strana 6

Soňa Tůmová

Víte, kdo je z Kaznějova zobrazen na fresce nového ambitu v Mariánské Týnici?

P

o dvou a půl letech byla v květnu dokončena unikátní
dostavba východního ambitu bývalého cisterciáckého
poutního místa v Mariánské Týnici. Nyní má klášter takovou podobu, jak ji před 300 lety navrhl geniální architekt
Jan Blažej Santini-Aichel.
Východní ambit zcela kopíruje ten západní. Nový pavilon
návštěvníky uhrane především rokokovou výzdobou. O tu
se postaral malíř Jan Spěváček. Ve čtyřech kaplích zachytil
křesťanské výjevy spojené s Pannou Marií. I když umělec
tvořil fresky v historickém stylu, lze poznat, že nejsou z té
doby.
Na jedné fresce zvěčnil Spěváček i sám sebe. Na další stěně jsou obličeje lidí, kteří se o dostavbu ambitu za 60 milionů korun výrazně podíleli. Mezi nimi je i kaznějovská
rodačka, vedoucí divadelního souboru Štace a dlouholetá,
dnes již bývalá vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu na Krajském úřadě Plzeňského kraje
Alena Svobodová. Její tvář a zrzavé vlasy dostala postava svaté Humbelíny, která je považována za zakladatelku
ženské větve cisterciáckého řádu. Právě ona na fresce vrací
svému bratrovi svatému Bernardovi z Clairvaux šperky a
začíná žít prostý život. Jejím malovaným sourozencem je
ředitel krajského úřadu Jiří Leščinský. Mezi dalšími známými tvářemi se na malbě vyjímá architekt Jiří Soukup,
který měl projekt dostavby východního ambitu na starosti.
Až se vaše kroky vydají do barokního skvostu Plzeňského
kraje, nezapomeňte v ambitu zvednout oči vzhůru a fresky
si pečlivě prohlédnout.
Valentýna Bílá

Zápis do ZUŠ

Z

ákladní umělecká škola Kralovice pořádá zápis nových žáků. Zápis probíhá on-line na webových stránkách ZUŠ Kralovice www.zuskralovice.cz. Přijímány jsou děti od pěti let.
Vybrat si můžete ze široké škály oborů. Nabízíme hru na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, akordeon, trubku, housle, klavír, violoncello, klarinet, saxofon, zpěv, klavír, dudy a výtvarný obor.
Pokud Vaše děti baví hudba nebo malování, neváhejte a přihlaste je do ZUŠ. Budou mít možnost dále rozvinout svůj
zájem a talent pod odborným vedením. Žáci mohou následně pokračovat ve studiu na středních uměleckých školách a
konzervatořích, nebo se věnovat svému oboru rekreačně.
Těšíme se na Vás!
ZUŠ Kralovice

ZUŠ Kralovice nově otevírá výtvarný obor na pobočce v Kaznějově
ZUŠ Kralovice se chystá nově otevřít pro školní rok 2021/2022 výtvarný obor na pobočce v Kaznějově. Výtvarný obor rok funguje
na pobočce v Horní Bříze. Jeho žáci byli oceněni v celorepublikové soutěži Příroda kolem nás. Získali první a třetí místo a dva byli
oceněni čestným uznáním. ZUŠ také pořádala Online výtvarnou soutěž ZUŠ, ve které se sešlo 682 děl z 32 škol z celé republiky.
Pokud Vaše děti baví kreslení, malování a tvoření, neváhejte je přihlásit. Budou mít možnost se seznámit se širokou škálou výtvarných technik, rozšířit své vnímání barevnosti, naučit se zobrazovat okolní svět a rozvinout své osobité výtvarné vnímání.
Obor dětem rozšíří obzory a podpoří jejich kreativitu. Důležité je nadšení a chuť poznávat.
Přijímáme děti od pěti let. Ale přihlásit se mohou i starší, obor může být dobrou průpravou pro budoucí studium na střední škole
s uměleckým zaměřením. Zápis se koná on-line, přihlášky se podávají elektronicky na stránkách ZUŠ: www.zuskralovice.cz.
Těšíme se na Váš případný zájem.
Alice Pokorná
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Budoucí prvňáčkové ve škole

D

ne 2. června proběhlo na školní zahradě naší základní školy setkání učitelek žáčků budoucích prvních tříd a jejich
rodičů. Rodiče získali potřebné informace týkající se začátku příštího školního roku a děti byly pomocí zábavné aktivity rozděleny do svých tříd ke své první paní učitelce. Poté jsme si všichni společně prohlédli školu i své budoucí třídy
a již se těšíme na 1. září, kdy se znovu setkáme

Edita Beranová, Kateřina Beranová

Finanční gramotnost na ZŠ Kaznějov

V

e středu 16. června se v 5. třídách uskutečnil projekt
Rozpočti si to! Smyslem programu bylo rozvinout finanční gramotnost dětí, prakticky je seznámit se základy
domácího hospodaření, zejména se způsobem, jak se sestavuje osobní a rodinný rozpočet a proč je zapotřebí si
budovat finanční rezervu. Žáci byli rozděleni do týmů po
čtyřech, aby se mohli vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a podpořit vlastní rozvoj v oblasti týmové spolupráce. Samozřejmostí byla i průběžná motivace formou
odměňování herním platidlem, tzv. „chechtáky“ za splněné
úkoly. Tyto potom žáci proměnili v herním stánku za skutečné drobné odměny za vykonanou práci během herního
dne.
Následující den proběhl obdobný projekt i v 9. ročnících.
Žáci se rozdělili do fiktivních rodin a vyzkoušeli si, jaké to
je hospodařit jako rodina. Prakticky se seznámili s pojmy jako jsou – příjmy a výdaje rodiny, účty, úspory, investice,
finanční rezerva, úvěr, hypotéka, leasing aj. Tento nácvik „nanečisto“ jim alespoň trochu pootevřel dveře do složitého
světa financí. Projekt byl financován MAP Kralovice.
Hana Patrichiová, Petra Kratochvílová
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Rozloučení devátých tříd

Z

ávěrečný den školního roku byl i pro letošní deváté ročníky výjimečný. V místním kulturním domě se uskutečnilo
předání posledního vysvědčení ze základní školy. Slavnostně oblečení žáci, přes noc jakoby proměněni v krásné
motýly, nejprve vyslechli úvodní slovo paní starostky Evy Šimlové, následovala slova povzbuzení od pana ředitele Tomáše Koreluse a poté převzali vysvědčení z rukou třídních učitelek, paní Ilony Barbořákové a Petry Kratochvílové. Nechyběly ani upomínkové předměty, které budou žákům tento slavnostní den připomínat. O hudební doprovod se osobně
postaral pan ředitel ZUŠ Luboš Marek.
Na slavnostní ukončení si žáci pozvali také všechny kantory, kteří je úskalími školního vzdělávání po celou dobu provázeli. Další částí programu byly i dojemné a vtipné vzpomínkové prezentace. Nakonec ukápla i nějaká ta slzička. A my,
třídní učitelky, doufáme, že na nás budou žáci v dobrém vzpomínat.
Přejeme Vám mnoho úspěchů na nových školách, dobré kamarády a také štěstí v osobním životě. Bylo nám s Vámi fajn.
Krásné prázdniny a brzy se za námi přijďte do školy podělit o nové zážitky!
Petra Kratochvílová
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MŠ Kaznějov u továrny

P

o jarním uzavření mateřských škol jsme se s dětmi opět
setkali poslední dubnový týden. Využili jsme ho k přípravě reje čarodějnic. Starší děti si užily den v maskách, ty
mladší se vydaly do lesa hledat čarodějnickou rokli. Poté
se děti vrhly na výrobu přání a dárečků pro maminky k
svátku. Neuplynulo moc času a již jsme ve školce opět slavili Den dětí. Kluci a holčičky si užili zábavné dopoledne
se soutěžemi, tancováním i hostinou, díky sponzorskému
daru z pekařství PERZO z Horní Břízy. V prvním červnovém týdnu se děti spolu s rodiči zúčastnili „Hravého odpoledne“ na školní zahradě Mateřské školy u továrny. Na
devíti stanovištích všech 36 dětí plnilo zábavné úkoly a za
svoji snahu si domů odnesly drobné odměny.
Koncem června se pak děti i paní učitelky rozloučily v
místním kulturním zařízení s předškoláčky, kteří od září
nastupují do základní školy. Poslední akcí v tomto školním
roce, které se děti zúčastní, je „Vítání občánků“. V kulturním zařízení města pod taktovkou třídních učitelek potěší
narozené občánky i rodiče řadou písniček a básniček.
Přejeme všem dětem i rodičům vydařené prázdniny plné
zážitků a v září se na Vás opět těšíme.
Jaroslava Šustová MŠ Kaznějov u továrny

Mateřinkové ohlédnutí

D

alší školní rok utekl jako voda! Děti povyrostly, naučily se spoustu nových věcí, zdokonalily své dovednosti,
prohloubily znalosti. Ti nejmladší si našli nové kamarády a
ti nejstarší se pilně připravovali na školní povinnosti, které
je po letních prázdninách čekají.
Všichni jsme se statečně poprali s novou situací v podobě
domácí distanční výuky způsobené koronavirovým lock
downem. Paní učitelky vybíraly pestré, naučné a pro děti
zábavné úkoly, prostřednictvím nichž se děti vzdělávaly a
rozvíjely. Touto cestou děkujeme všem rodičům za skvělé
vedení svých ratolestí a spolupráci při distanční výuce!
Hned po dubnovém návratu do školkových tříd jsme vystrojili čarodějnický rej, který se opravdu povedl a vykouzlil spoustu dětských úsměvů. V prvním červnovém týdnu
se konečně umoudřilo počasí a léto „se předvedlo“ v plné
síle. Na školkové zahradě u továrny jsme si společně s dětmi a jejich rodiči užili Hravé odpoledne. Za splnění zábavných úkolů na jednotlivých stanovištích byly děti odměněny a nadšeně odcházely s krásnými zážitky.
Poslední školkový rok zakončily naši předškoláčci vystoupením pro rodiče v městském kulturním zařízení Kaznějova. Už mávají svojí školce na rozloučenou a těší se do
školních lavic.
Letní prázdninový provoz MŠ bude letos vyjímečně probíhat v MŠ Kaznějov továrna, a to v obou prázdninových
měsících. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce střechy v MŠ
Kaznějov sídliště.
A teď už hurá na prázdniny! Krásné léto, spoustu pěkných
zážitků a šťastný návrat z prázdninových výletů.
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Kateřina Mandousová MŠ Kaznějov sídliště

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Květen
91
83
83
82

Červen

Nováková Viktorie		
Berdychová Jaruška 		
Vyleta Miloslav		
Kuneš Adolf			
Běhounek Jindřich		
Ebrlová Miroslava		

90
84
84
82
82
81

Městský úřad vítá nové občánky:
Duben
Procházka Jan

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

94
91
90
89
88
86
86
85
84
84
83
81
80

Květen
Kazimierová Ella

Studenti sbírali zkušenosti v kaznějovském DPS

S

tudenti Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni Anna Maštalířová a Filip Kobza absolvovali v Domě
s pečovatelskou službou v Kaznějově povinnou odbornou
praxi. I když získávání zkušeností přímo v reálném životě

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KAZNĚJOV
Posláním pečovatelské služby je pomoc osobám, které z důvodu
věku nebo ze zdravotních důvodů potřebují pomoc jiné osoby k
tomu, aby mohly důstojně žít plnohodnotný život ve svých
domácnostech, tzn. jejich podpora v soběstačnosti a pomoc tam,
kde už na to sami nestačí.

Nabídka služeb
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – dovoz a
donáška jídla,
- zajistíme běžný i velký nákup včetně ošacení a vybavení
domácnosti,
-obstaráme běžné pochůzky (lékárna, pošta, úřad),
-provedeme běžný i velký úklid a údržbu domácnosti (mytí oken,
pověšení záclon, převlečení lůžkovin, vynesení odpadků, praní a
žehlení osobního i ložního prádla),
- poskytneme doprovod k lékaři, na úřad, na poštu

bylo nařízené, oba studenty práce zaujala a v hodnocení si
vysloužili jedničku s hvězdičkou. „Praxi u nás vykonávali
od 31. května do 11. června a jsem za jejich pomoc ráda.
Filip si vedl z mého pohledu velice dobře, což mi potvrdili i naši klienti. Své úkoly plnil včas a zodpovědně. Klientům pomáhal se zajištěním chodu jejich domácností,“
hodnotila kladně pečovatelka Lenka Lohrová. Také druhá
studentka Anna se rychle zapojila do práce a komunikace
se seniory. Na konci praxe uspořádala se spolužákem aktivizační dopoledne, kde si s uživateli domu například hráli
hru zvanou Bingo.
Valentýna Bílá
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605085397 nebo 731306908 (pečovatelky)

http://www.kaznejov.cz

Spolek pro Kaznějov & ČASPV Pohyb Kaznějov
Vás srdečně zvou na běžecké závody pro děti

28. 8. 2021
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 20.9.2021.
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foto: Agentura Dobrý den Pelhřimov

Čtvrtletní periodický tisk města Kaznějov
Vydává: Město Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

cena výtisku: 5.-Kč

