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slovo starosty
V pátek 26.6. jsem si znovu uvědomil, jak ten čas letí. Do obřadní síně na městském úřadě se nahrnuli
slavnostně oblečení, teď už bývalí žáci devátých tříd naší základní školy, aby převzali z rukou svých třídních
učitelek a za přítomnosti ředitelky školy závěrečná vysvědčení. Jsou to vždy hezké chvíle, když sleduji, jak
dojatí z loučení se svými učiteli, kamarády a tak dobře známým
prostředím stojí na začátku své nové cesty, kterou s napětím a
očekáváním vyhlížejí. Přeji jim všem, aby tato cesta měla správný
směr a dovedla je k vytčenému cíli. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů, milí absolventi kaznějovské „základky“.
Začátek prázdnin je pro většinu z nás jistě příjemná doba – je to
čas dovolených, léto je v plné síle. |Je to ale i doba, kdy se rok
překlápí do své druhé poloviny a čeká nás ještě mnoho práce.
V současné době se zpracovává projekt na výstavbu garáže pro
osobní auta u budovy Měú, realizace bude následovat. Byla podepsána smlouva o dílo na vypracování projektu opravy kapličky tak, abychom mohli po vyhlášení dotačního
titulu Plzeňským krajem požádat o finanční příspěvek na opravu této naší jediné kulturní památky. Dalším
projektem, který se zpracovává, je projekt rekonstrukce místní komunikace Ke Koupališti.
Na Staré návsi se dokončuje oprava kanalizace a výměna vodovodních přípojek po pravé straně směrem ke
kapličce. Důvodem je připravená celková oprava této části Staré návsi, která proběhne v červenci a srpnu.
Další velkou akcí bude celková výměna části hřbitovní zdi.
Pravidlem je, že se město průběžně stará o svůj bytový fond, letošní větší investicí v této oblasti bude celkové odvodnění bytového domu č.p. 142 – Olejna.
Na jaře byly vykáceny topoly na sídlišti u tzv. tržnice. Svými kořeny nadzvedávaly chodník a asfaltovou plochu „tržnice“. Byly nahrazeny jinou zelení, vhodnou do městského prostředí – habrem obecným. Vzhledem
k tomu, že zbytky kořenů stále ještě narušují asfalt, bude provedeno chemické ošetření a celá plocha bude po
té následně opravena.
Myslím, že bychom se měli nad stavem a ochranou veřejné zeleně více zamýšlet. Jistě jste si povšimli usychajícího smrku a dvou proschlých jilmů v parku před hasičskou zbrojnicí. Ani krásné vzrostlé smrky před
městským úřadem nejsou v dobré kondici. Jsou pravděpodobně napadeny novým druhem mšice, jejich stav
by měl být odborně posouzen. Mrzí mě proto, jak se mnozí z nás k zeleni chovají a ničí ji svojí nedbalostí a
někdy i záměrně – viz keře na náměstí.
Velmi diskutovaným tématem jarních měsíců byla budoucnost budovy kulturního domu. Rozhodnutí padlo
na červnovém jednání zastupitelstva, které rozhodlo, že kulturní dům se zrekonstruuje a bude dál sloužit kultuře. Zastupitelstvo ale čeká ještě jeden úkol a dá se říci, že ještě těžší. Je třeba určit pravidla pro provozování a využívání tohoto budoucího stánku kultury tak, abychom se vyvarovali chyb z minulosti.
Mě osobně mrzí, že zastupitelstvo rozhodlo pouze o kulturním domě a nezabývalo se druhou budovou, která
sloužila kultuře, budovou kina. Zastupitelé mají mít vizi o obou objektech, které sloužily kultuře, aby ji
mohli následně podle finančních a dotačních možností podle časového harmonogramu realizovat. Nelze tvrdit a spokojit se s myšlenkou, že kino nějak slouží a rozhodne se o něm až po opravě kulturního domu. Situace je ještě složitější v tom, že budova kina je v ochranném pásmu železnice. Rozhodnutí, že se kulturní dům
opraví nejdříve, je v pořádku, ale chybí zde představa, co s budovou kina. Ale to mrzí jenom mě.
Vážení spoluobčané, na závěr mého letního přehledu úkolů, které realizujeme a které ještě máme před sebou,
mi dovolte popřát Vám příjemně strávené letní měsíce a hezkou dovolenou.
Ing. Petr Sýkora, starosta
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rychlé informace
•

město se zúčastnilo dražby lesních pozemků v k.ú.
Kaznějov a Rybnice a vydražilo soubor pozemků
o výměře 6,83 ha za 270 000,- Kč;

•

•

•

•

město podepsalo darovací smlouvu s firmou LB
MINERALS, s.r.o., na základě které dostává písek
a kamenivo na dětská hřiště a pro účely zimního
posypu

byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na
opravu střech na budově Měú; ze 4 přihlášených
uchazečů byla podle kritéria nejnižší cenová nabídka vybrána firma Miroslav Verbič, Střecha
komplet, Horní Bříza

•

na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací uzavřené s
Úřadem práce ČR byly do pracovního poměru přijati 2 zaměstnanci – na úklid veřejných prostranství a na zednické práce;

byla podepsána příkazní smlouva s Karlem Kotrcem, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora na stavbě „oprava komunikace Stará náves“;

•

na základě žádosti stavebníka rodinného domu v
ul U Studánek bylo rozhodnuto, že město zadá
příští rok vypracování projektu na vybudování
kanalizace v této ulici;

•

Petra Vidunová požádala o pronájem pozemku vedle zmrzlinového stánku za účelem provozování
rychlého občerstvení; na požadované místo však
nelze stánek vzhledem k jeho rozměrům umístit;

•

byly uzavřeny nájemní smlouvy na pronájem zahrádek u domů č.p. 108 a 34;

byly zadány veřejné zakázky malého rozsahu na:
výsadbu stromořadí na sídlišti – firma Spěváček,
Čermná 6, Sušice, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MK Ke Koupališti – firma MENE INDUSTRY, s.r.o., Lobezská 47/53,
Plzeň, oprava komunikace Stará náves, Kaznějov
– BP Stavby CZ s.r.o., V. Brožíka 317, Dýšina;

•

rada projednala žádost stavebníka rodinného domu
na pozemku v ul. K Doubravě a souhlasila s přípravou prodloužení kanalizace v ul. K Doubravě;

•

•

rada vzala na vědomí informaci o akci s hudební
produkcí, kterou připravuje pro své zaměstnance
jako každoročně firma NEPRON;

byla podána žádost o poskytnutí dotace z projektu
Česká knihovna, na základě které knihovna získá
18 svazků děl české literatury;

•

•

Ing. Hana Kundrátová byla pověřena funkcí kronikářky;

rada projednala žádost o prodej 260 m2 pozemků
p.č. 382/3, 382/578 a 382/59 a možnost využití
zbylé výměry těchto pozemků pro potřeby zahrádkářského svazu;

•

•

byla uzavřena smlouva na vypracování projektové
dokumentace pro stavbu garáže u Měú s Yvonnou
Krupičkovou ;

bude zveřejněn záměr pronájmu části pozemku
p.č. 556/33 o výměře 15 m2;

•

rada neodsouhlasila vzhledem k nízké roční míře
inflace v roce 2014 zvýšení nájemného s tím, že
nájemné bude zvýšeno až inflace kumulativně dosáhne 3 %;

k 31.8.2015 byla podána výpověď z nájmu bytu v
č.p. 312, dosavadnímu nájemci bude vyplacena
náhrada za plynové topení, které vybudoval na své
náklady;

•

rada zamítla žádost o převod nájmu bytu č. 108/6;

•

bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s vyplácením pomoci v hmotné nouzi osobám ubytovaným v ubytovacím zařízení firmy OMGD;

•

městská knihovna nabízí zdarma knihy, které byly
vyřazeny z knihovního fondu pro svoji zastaralost
nebo opotřebenost;

•

v období od 7.7.2015 do 15.1.2016 proběhne na
území celé ČR statistické šetření, které se bude týkat energetické spotřeby v domácnostech;

•

byla uzavřena smlouva o dílo s Yvonnou Krupičkovou na vypracování projektu na opravu kapličky;
Eliška Bartásková

•

•

byl přidělen byt č 7 v č.p.584 a byt v Domě s pečovatelskou službou;

•

bylo vyhověno žádosti o odklad termínu k vyklizení pozemku u č.p. 108 užívaného jako zahrádka do 31.10.2015;

•

výpovědí dosavadního nájemce byl ukončen nájem pozemku užívaného jako zahrádka u Modrého
hroznu; nový majitel restaurace byl vyzván k
uzavření nové smlouvy nebo k odstranění stavby;

•

byla uzavřena smlouva o výpůjčce se Základní
školou Kaznějov, jejímž předmětem je nové víceúčelové hřiště, na základě této smlouvy má široká
veřejnost na hřiště bezplatný vstup;
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Z městské knihovny
V době od 10. 3. - 26. 5. 2015 se uskutečnil kurz Trénování paměti. Účastníci kurzu se naučili některé z
řady mnemotechnik, které člověku usnadňují dobré zapamatování. Poznali další způsoby, jak posilovat
fungování lidského mozku. Pravidelně se scházelo asi 10 účastníků každé úterý v zasedací místnosti na měst ském úřadě.
V dubnu knihovna pořádala 4 přednášky s Ivanou Šmucrovou, na téma „Děti, písmo a my“ a „Písmo –
náš obraz“ pro žáky druhého stupně ZŠ. Přednášky se uskutečnily ve Školním studijním a informačním
centru – v knihovně Všeználek – v ZŠ Kaznějov.
28. 5. 2015 se pak ještě konala přednáška o písmu pro veřejnost na MÚ. Posluchači mohli pochopit jaké
informace se mohou získat z písma a kresby a seznámili se s historickým vývojem písemného projevu v Če chách.
2. 6. 2016 byli žáci 1.A a 1.B. ZŠ v Kaznějově již tradičně pasováni na rytíře Řádu čtenářského králem Kni hoslavem a slavnostně slíbili, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno krásné, co je
v nich napsáno. Akce se zúčastnilo 48 žáků, předvedli jak se naučili číst a na památku si odnesli diplom a
knihu.
Soňa Tůmová
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Rekonstrukce
Obvodního oddělení Policie České republiky Kaznějov
Dne 16. dubna 2014 byly zahájeny
práce v rámci rekonstrukce obvodního oddělení policie Kaznějov. Stavební povolení bylo
stavebním úřadem vydáno dne 14. ledna 2014
a kolaudační souhlas k užívání stavby byl vydán dne 5. března 2015. Náklady na celkovou
rekonstrukci byly stanoveny tak, že částka na
projekt a stavební dozor byla 205 700 korun,
předpokládané náklady na stavbu byly stanoveny na částku 9 677 862 korun, přičemž skutečné náklady na stavbu byly vyčísleny na
částku 7 973 477 korun. Částka na nově pořízený nábytek s příslušenstvím a trezory činila
630 337 korun. Celkové náklady na rekonstrukci budovy dosáhly 8 809 513 korun
včetně daně z přidané hodnoty. Do rekonstrukce objektu byly zahrnuty vnitřní úpravy budovy, vybudování bezbariérového přístupu, zateplení stěn a střešního pláště. Veškeré úpravy provázely nákladné a složité stavební práce. V budově se vyměnila
kompletní elektroinstalace, vodoinstalace, topení, kanalizace a další věci s tímto spojené. Dále se měnila stavební dispozice budovy. Součástí rekonstrukce byly i nové vnitřní omítky. Kompletní opravou prošli i kancelářské, sociální a další
prostory v budově. Také došlo k celkovému zateplení podlah v objektu. Avšak celková rekonstrukce objektu probíhala
za plného a neomezeného provozu obvodního oddělení policie. Celkovou částku na rekonstrukci hradilo ze svého roz počtu Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje.
Cílem projektu bylo nejen zlepšit pracovní prostředí pro policisty, ale hlavně pro veřejnost. Policisté z obvodních oddělení vykonávají především dozorčí, obchůzkovou a hlídkovou službu a samozřejmě i další specifické
činnosti policejních orgánů a jsou zpravidla prvním kontaktním místem veřejnosti s Policií České republiky.
nprap. Ing. Jan Koželuh

Město Kaznějov recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí
V roce 2014 jsme odevzdali k recyklaci 181 televizí, 37 monitorů a 1 756 kg drobných elektrospotřebičů.
Naše snaha recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče je přínosná životnímu prostředí. Dokladuje to
certifikát enviromentálního vyúčtování, který město obdrželo od společnosti ASEKOL a.s. dlouhodobě s
námi spolupracující v oblasti sběru elektrozařízení. Recyklací elektroodpadu dochází k úsporám elektřiny,
ropy, vody a primárních surovin, ke snížení emise skleníkových plynů a produkce nebezpečných odpadů.
Proto všem, kteří důsledným tříděním odpadu takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, patří
velký dík.
Eliška Bartásková

Upozorňujeme všechny zájemce o zasílání hlášení městského rozhlasu SMS zprávami, že je stále možné se přihlásit telefonicky (373332142) nebo na e-mailové adrese matrika@kaznejov.cz do databáze uživatelů této služby.
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70. výročí konce 2. světové války
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války proběhl 7.5.2015 u památníku padlých u městského úřadu pietní akt,
kterého se zúčastnili žáci Základní školy Kaznějov i veřejnost. Žáci V. A připravili krátké pásmo, ve kterém všem připomněli, že 2. světová válka nebyla jen smutnou částí světových dějin, o níž se učíme v hodinách dějepisu. Nebyla to
válka stovky kilometrů daleko, ale válka, která zasáhla i obyvatele města Kaznějova přímo v jejich domovech. Žáci
vzpomněli na kaznějovské občany, kteří se stali oběťmi nacistů:

Arnošt Bernášek se narodil 27. května 1910 – zemřel 17. dubna 1945 na pochodu smrti.
Rudolf Herajt se narodil 10. července 1912 – byl zastřelen 15. dubna 1943 při zatýkání gestapem
v Horní Bříze.
Josef Hlásek se narodil 13. dubna 1910 – zemřel 9. února 1945 při náletu v továrně ve Výmaru,
kde pracoval jako vězeň.
Vojtěch Koukolík se narodil 15. dubna 1911 – byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech.
Jaromír Macháček se narodil 1. února 1901 – zemřel v prosinci 1943 v Dachau.
Vojtěch Pánek se narodil 21. dubna 1907 - byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech.
František Šmídl starší se narodil 14. srpna 1883 - zemřel 28. února 1943 v Osvětimi.
František Šmídl mladší se narodil 28. června 1915 - byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech.
Karel Šmídl se narodil 4. listopadu 1917 – byl postřelen a ubit gestapem 17. dubna 1943 v Borovanech u Přeštic.
František Štefl se narodil 1. dubna 1897- byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech.
František Valeš se narodil 22. ledna 1891 – zemřel 5. dubna 1945 ve Waldheimu.
Vladimír Vyhnis se narodil 15. dubna 1911 – byl popraven 24. října 1942 v Mauthausenu.Anna
Vyhnisová se narodila 18. dubna 1912- byla popravena 24. října 1942 v Mauthausenu.

Květinami, které zástupci tříd položili na pietní místo v našem městě, vyjádřili žáci úctu konkrétním lidem, kteří během
dlouhých válečných let umírali.
Děkujeme všem občanům, kteří se společně s žáky naší školy této vzpomínkové akce zúčastnili, a uctili tak památku
padlých v 2. světové válce.
Na téma 70. výročí osvobození proběhla na základní škole výtvarná soutěž, kterou vyhlásilo město Kaznějov. Nejlepší
obrázky byly vystaveny ve vývěsních skříňkách v obci a vítězové jednotlivých kategorií získali pěkné ceny.
Mgr. Eva Šimlová
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Ze základní školy
VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD: ZA HARRY POTTEREM DO LONDÝNA A OKOLÍ, 3. - 8.
5. 2015
Londýn – Greenwich:
-královská observatoř, nultý poledník,-projížďka lodí po řece Temži,-procházka kolem hradu The Tower – salvy na
poctu narození princezny Charlote Alžběty Diany, přechod slavného mostu Tower Bridge , procházka po nábřeží
Temže : divadlo Globe Theatre, muzeum Tate Modern, katedrála St Paul´s Cathedral

Oxford – Warner Bross Studios : slavné univerzitní město Oxford, Christ Church College, filmové ateliéry Warner
Bross Studios, prohlídka expozice o natáčení filmů o Harry Potterovi
Chessington World of Adventures: celodenní návštěva fantastického zábavního parku, možnost jízdy na mnoha
atrakcích, návštěva SafariZoo, akvária ….
Londýn – Chelsea :- návštěva a prohlídka fotbalového stadionu Chelsea FC, přejezd metrem : Buckingham Palace,
Westminster Abbey, Trafalgar Square, jízda na obřím kole London Eye

PROJEKT
REGIONÁLNÍ
HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY
PLZEŇSKÉHO KRAJE „PODPORA PODNIKATELSKÝCH
ZNALOSTÍ ŽÁKŮ ZŠ“Ve školním roce 2014/15 se naše škola zapojila do
projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Podpora
podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt
byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Na naší škole pracovaly 3 minipodniky (fiktivní firmy). V 9.B
vznikla Hudební skupiny Lukáše Balouna, v 8. třídách Cestovní kancelář
Black rose a reklamní agentura Magic design. Žáci se formou neformálního učení
naučili prakticky aplikovat znalosti z povinných předmětů, pracovat v týmu,
vyhledávat informace a prezentovat dosažené výsledky.V průběhu realizace projektu si vyzkoušeli na „vlastní kůži“,
jaké je to „podnikat“. Založili si fiktivní podnik, vypracovali podnikatelský a marketingový plán a vyzkoušeli si
spolupráci a obchodování s dalšími minipodniky.Obdrželi fiktivní živnostenské listy, umístili informaci o svém
minipodniku na intraweb Minipodniky.cz. Vyvrcholením celoroční práce byl Veletrh minipodniků, na který si žáci
připravili prezentaci svého minipodniku. Uskutečnil se 20. 5. 2015 v Parkhotelu Plzeň za účasti téměř 96 minipodniků.
Zde se velice dobře prezentovali a v rámci odborného hodnocení se umístili v první třetině. Žáky práce bavila,
propagaci podniků vymýšleli sami.

TRADIČNÍ SPORTOVNÍ DEN NA NAŠÍ ŠKOLE V posledních dnech školy jsou žáci myšlenkami již na
prázdninách, proto je na naší škole velmi oblíbený sportovní den, do kterého se zapojí všichni žáci 2. stupně – sportovci
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i fanoušci. Žáci si zahráli fotbal na novém moderním hřišti, které škola získala díky městu Kaznějov. Dalšími
disciplínami byla přehazovaná-dívky a skok vysoký. Za vydatného fandění spolužáků sportovci vydali ze sebe
maximum. Žákovské klání letos dopadlo takto:

PŘEHAZOVANÁ DÍVKY: 1. místo – 9. B, 2. místo 7. B, 3. místo – 8. B
FOTBAL HOŠI: 1. místo – 9. B, 2. místo - 8. B, 3. místo – 7. A
SKOK VYSOKÝ HOŠI: 1. místo - Jonáš Tichý, 2. místo – Dominik Čermák, 3. místo –
Vojtěch Pešek
SKOK VYSOKÝ DÍVKY: 1. místo – Kateřina Menclová

V

MODERNIZACE JAZYKOVÉ UČEBNY
Pro zefektivnění výuky cizích jazyků se na naší
škole dokončila modernizace jazykové učebny. Využití digitální-poslechové
jazykové učebny je výborným výukovým prostředkem k zajištění jazykového
vzdělávání. Při výuce cizích jazyků je největší důraz kladen na poslechové
dovednosti a mluvený projev. Zařízení umožňuje automatický odposlech, kontrolu
libovolně zvoleného studenta i zkoušení, cílené procvičování a opakování s
využitím digitálních materiálů na CD, volně šiřitelných nahrávek MP3, videí a
výukových zdrojů z internetu, stejně jako nahrávek rodilých mluvčích. Žáci

mohou mluvit souběžně s nahrávkou, pracovat individuálním tempem.
Zvyšuje se jejich zapojení do výuky. Přínosné je rovněž využití simultánního záznamu komentářů, sledování
odpovědí nebo překladů, práce s interaktivními učebnicemi.Výukovou jazykovou laboratoř tvoří uzamykatelný ovládací
pult učitele se sluchátky a ozvučením (digitální přehrávač, nahrávání, MP3), dálkové bezdrátové připojení a studentské
pracoviště se sluchátky s mikrofonem (24 kusů). Děkujeme vedení školy a MěÚ Kaznějov.

ŽÁCI SE LOUČILI S RODILÝM MLUVČÍMCharlese si žáci
během školního roku velmi oblíbili, proto i loučení s ním bylo velmi
emotivní

Na naší škole se toho během školního roku událo opravdu mnoho. Více na http://zskaznejov.webnode.cz/
Zde objevíte i školní časopis ZKAZKY (Z KAZnějovské základKY). Budeme rádi, když se začtete.
Připravily: Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Radka Lavičková, Mgr. Naděžda Pluhařová,
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Mgr. Hana Patrichiová

Divadlo jednoho herce v Šutru
Ve dnech 11. a 12. dubna 2015 se již po osmé uskutečnil v našem divadelním klubu Šutr dvanáctý ročník
Národní přehlídky divadla jednoho herce.Tuto soutěžní přehlídku pořádá Svaz českých divadelních ochotníků ve
spolupráci s naším divadelním souborem a nese název „Memoriál Slávky Trčkové“, významné osobnosti Plzeňské
amatérské scény. Soutěž finančně podporuje město Kaznějov, Ministerstvo kultury ČR a Plzeňský kraj.Vítěz přehlídky
může být zařazen do programu celostátní žatvy amatérského divadla „Jiráskův Hronov “, případně na celostátní
přehlídku do Chebu, která je určena profesionálním umělcům.
Označení divadlo jednoho herce prozrazuje, že tíha vystoupení leží na jediném účinkujícím, což ovšem
v zásadě nevylučuje spoluaktéry nejen v oblasti provozně-technické (osvětlovač, zvukař), ale ani interpretační
(hudebník, herecký partner).
Přestože letos byla účast nižší než v minulých letech, úroveň vystoupení jednotlivých soutěžících byla opět
vysoká. Potěšující je také stoupající zájem diváků, kdo viděl představení některých interpretů dříve, přichází opět.
Letos jsme v Kaznějově viděli amatérské herce s DS Vojan Libice Nad Cidlinou, DS Divadlo bez zákulisí ze
Sokolova a Divadlo M+M Hranice. V sobotu večer byla uvedena hořká futuristická komedie o lásce „Neříkej mi lásko“,
v podání Divadla bez zákulisí ze Sokolova, která byla diváky vřele přijata. V neděli dopoledne potěšila nejen děti ale i
jejich rodiče a další dospělé diváky „Perníková chaloupka aneb popletená pohádka“ divadelního souboru M+M
Hranice.
Ve vlastní soutěži zvítězil Jiří Hlávka z divadelního souboru Vojan Libice Nad Cidlinou s autorským textem na
motivy Viktora Dyka, nazvaným „Co vyprávěl Sepp Jőrgen“ a byl porotou doporučen na letošní „Jiráskův Hronov“. Za
svoje vystoupení byla také oceněna herečka DS Divadlo bez zákulisí Sokolov, jejíž představení nesoucí název
„Kocourku milej já pro Tebe Pláču“ vyvolalo bouřlivé ovace diváků.
Dvanáctý ročník národní přehlídky se tedy i letos opět vydařil. Poděkování za jeho bezchybný průběh patří
jeho organizátorům a městu Kaznějov v čele s panem starostou Ing. Petrem Sýkorou, který jej slavnostně zahájil a měl
nad ním patronát. Je třeba také poděkovat členům našeho souboru, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže a
přispěli k dobré pověsti našeho divadla mezi ostatními českými ochotníky, kteří se do Kaznějova rádi vracejí.
Antonín Adámek, Divadelní soubor Štace

Do kina přijeli autoři filmů
Tipnete si, kolik let se těží bílá hlína zvaná kaolin u Kaznějova? Víte, komu je zasvěcena kaplička a kde stávala ta původní, která vyhořela? Odpovědi na tyto otázky a řadu dalších zajímavostí o našem městě se ukrývají v obrazové koláži
kaznějovského kameramana Dušana Bělohradského. Jeho tvorbu jako první shlédli návštěvníci kina během dubnové
akce nazvané Kaznějovské kulturní kinoodpoledne. Tu uspořádal Spolek pro Kaznějov za finanční podpory města Kaznějov. Na plátně se odehrály také filmy a dokumenty pyšnící se různými oceněními. Například film Andaro - Legenda
o velkém nic získal na Mezinárodním festivalu krátkometrážních hraných filmů Zvláštní cenu za nejzajímavější film.
Autorem je bývalý Kaznějovák Roman Forst, který se promítání osobně zúčastnil. Dalším byl detektivní film Nezbyl
ani jeden v podání klientů Domova Mladá z Milovic oceněný za mluvené slovo a nejlepší scénář. Druhým tvůrcem, který k nám zavítal, byl Martin Kolaja a jeho cestopisný dokument Indie země kontrastů.
A protože v názvu akce je zakomponována i kultura, sálem
se rozléhaly zvuky hudebních nástrojů žáků Základní umělecké školy Kralovice a orchestru EgiBand, jehož podání muzikálových a filmových hitů potěšilo nejedno srdce.
za Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá,
autor fotografie Ing. Zdeněk Bartoníček
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Kaznějováci mají rádi pohyb
235. To je počet jmen na startovní listině tradičního Pochodu okolím Kaznějova, který
uspořádal kynologický klub.
Opět jsme se přesvědčili o tom, že Kaznějováci mají
rádi pohyb a že ani chladné a deštivé počasí předešlého dne je neodradilo, aby na letošní, v pořadí již
sedmý ročník pochodu, v sobotu 2. května vyrazili.
A nebyli to zdaleka jen
´domácí´ účastníci. Mezi turisty a cyklisty byli hosté ze sousední Rybnice, Obory, Horní
Břízy, dále Dobříče, Mrtníka,
Kralovic, Tatiné, Plzně, Nepomuka a nejvzdálenější výletníci dorazili až ze Zbožíčka
u Nymburka.
Devítikilometrovou trasu si vybralo 206 lidí, na 19 km vyrazilo 24 lidí a odvahu
zdolat 45 km našlo 5 odvážlivců.
Akce se konala za finanční podpory Města Kaznějov.
Text a foto Valentýna Bílá, členka
Kynologického klubu Kaznějov

Kynologové slaví deset let
U příležitosti 10. výročí založení Kynologického klubu Kaznějov pořádáme v sobotu 29. srpna oslavy. Akce vypukne
ve 14 hodin na cvičišti u hřbitova.
Těšit se můžete na ukázky výcviku poslušnosti a agility našich psovodů a pejskařů z Plas a Plzně. Neméně zajímavá
bude ukázka výcviku služebních psů z Celní správy Plzeň, předvedení práce s loveckým psem a německým ovčákem.
Pokud vše dobře dopadne, po cvičišti se prožene i psí spřežení vedené Mistrem republiky v tomto sportu a v plánu je též
ukázka tzv. flyballu.
Svoji techniku a požární zásah předvedou členové SDH Kaznějov, přiletí helikoptéra, do prostoru cvičiště seskočí parašutisté, pro děti je připraveno malování na obličej, nebude chybět dostatek jídla a pití, výstava nejnovějších vozů a
dětské předtančení.
Oslavy se uskuteční za finanční podpory Města Kaznějov a firem NORWEST spol. s. r. o., Auto Hornát s. r. o. a Fest
HF s. r. o.
Na oslavy srdečně zvou kaznějovští kynologové

Český svaz zahrádkářů Kaznějov informuje Výroční schůze zahrádkářů, byla začátkem ledna, s nebývalým počtem členů a hostů. V druhé polovině května, byl uskutečněn jarní zájezd . Prohlédli jsme si
areál zámku Veltrus, který byl při povodních v roce 2002 hodně poškozen. Dále jsme pokračovali do zámku Doksany,
kde se natáčí francouzský seriál Tři mušketýři a shlédli krásné kulisy pro tento seriál. Pak jsme pokračovali do Uštěku a
tam si prohlédli unikát Ptačí domky a poobědvali. Odjeli do zámku Doksany, kde se uskutečnila prohlídka zámku a
Grotů což jsou umělé jeskyně, velice zajímavé.
Koncem srpna až začátkem září se uskuteční nátěr fasády moštárny. První termín moštování je 26.9. 2015., zájemci se
mohou přihlásit v textilu Kaznějov u Kliků.
Podzimní zájezd bude také uskutečněn 26.9.2015. Navštívíme nově zrekonstruovaný klášter Teplá, zahradnictví Teplá,
dále bude oběd v Hradní restauraci Loket a pak bude následovat prohlídka hradu Loket. Po té odjedeme do Karlových
Varů, kde si každý individuálně prohlédne Vánoční dům a nebo prohlídku Varů. Plakáty, kde bude den a hodina uhrady
budou vyvěšeny a respektujte porosím tyto časy.
Hana Chaloupková
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V kaznějovském lese roste masožravá květina

Z kaznějovských dětí jsou experti na zahradničení. Moc dobře totiž vědí, že na jaře je na zahrádce potřeba shrabat listí a uklidit větve, umějí si postavit jezírko a vyndat z něj vše, co do něj nepatří, řádně zalévají kytičky, sami si je i sází a poznají podle obrázků, jak
se která květina jmenuje. Nevěříte? Zeptejte se organizátorů Dne dětí z ČASPV Pohyb Kaznějov. Potvrdí vám, že úkoly na 10
stanovištích
dětského
dne
s
podtitulem
"Zahradníčkem
v
říši
květin"
plnily
na
jedničku.
Letošní 6. ročník Dne dětí se uskutečnil v sobotu 6. června a střílet ze vzduchovky nebo vytvořit si květinu z balonků vyzkoušelo 178
účastníků. V okolí kaznějovského koupaliště ale na ně čekala i nejedna nástraha. Například obrovská masožravá kytka si chtěla smls nout na nejedné holčičce a klukovi a Mimoňové měli ve svém lesíčku připraveny překážky a písmenka zahrabaná v listí s hromadou
žížal.
Za své vědomosti, sportovní výkony a pracovní nasazení dostali naši nejmenší odměny, které na ně čekaly v krtečkově domečku.
Samotný krteček ale doprovázal děti už cestou na start na koupaliště. Jako největší odborník přes květiny prozradil některé zají mavosti ze světa rostlin. Například, že se v USA podařilo vypěstovat tykev vážící 608 kg, že největší listy má Viktorie královská
nebo
že
nejrychleji
roste
bambus,
a
to
až
jeden
metr
za
24
hodin.
V cíli si zájemci vyráběli květiny z různých druhů materiálu, navlékali korálky a malovali zvířátka. Jako bonus byla připravena vy jížďka
na
voru
a
kanoi,
což
v
parném
sobotním
odpoledni
ocenili
všichni.
Oslavu Dne dětí uspořádal ČASPV Pohyb Kaznějov ve spolupráci s SDH Kaznějov. Poděkování patří přibližně 35 dobrovolníkům,
kteří každoročně pomáhají. Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit: město Kaznějov – za
prostory a finanční příspěvek, Motysovým za zázemí u koupaliště, firmám Pašek s. r. o., LB Minerals, Pekařství Malinová s. r. o.,
Auto Helus s. r. o., Textil u Kliků – Brožíková, CEMOS – Matějček, Jednota Plasy, Ovoce zelenina – Růžková, Auto – Liška PlzeňSlovany, Zahrada a domov – Šustová, Květinářství a zahradnické práce – Houbová, OZP, Bonaparte a dětem a učitelkám ze ZŠ a MŠ
Kaznějov.
Autor: Valentýna Bílá

Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v březnu, dubnu, květnu a červnu letošního roku významného životního jubilea:
96 let
92 let
91 let
88 let
87 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let
81 let

Valešová Olga
Mašková Vlasta,Žalman Jaroslav, Šteflová Květuše
Mikutová Jitka
Kožíšková Růžena
Koldinská Marie
Majerová Vlasta, Bruhová Helena,
Málek Jiří, Šteflová Libuše, Valtrová Růžena, Kroftová Božena, Koura Karel
Koldinský Miroslav, Nováková Viktorie, Kulichová Milada
Vágner Jiří, Valentová Libuše, Matýšek Jindřich, Křížková Kristýna
Němec Ladislav, Pánková Maruška, Vondráčková Helena, Winkelhöferová Jiřina, Jakeš Václav,
Knedlíková Olga
Polach Vladislav, Machulová Miluška, Mikloš Josef

Červen 2015

Kaznějovský zpravodaj

strana 11/12

80 let

Valešová Květuše, Beránková Marie, Tesařík Bohumil, Macháčková Danuše, Melicharová Božena,
Tesaříková Milena
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