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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou první jarní den a před sebou velikonoční svátky. Jaro
je v plném proudu a většina z nás se už vrhla do venkovních prací.
Město dokončuje jarní úklid ulic od posypových materiálů a sbírání
odpadků, které na nás vykoukly po předcházející zimě. Předem děkuji všem, kteří se s námi chystají 13.4.na akci Ukliďme Česko. Co
máme v plánu? Úklid lesa a obnovení „údolíčka“ za kotelnou, které
téměř celé včetně cesty k viaduktu zarostlo křovinami. Město nechalo strojem křoviny strhnout a nás zbyde ruční dočištění. Spolku pro
Kaznějov děkuji za zorganizování této akce.
Co nás v nejbližších měsících čeká v našem městě? 4.4.2019 se dočkáme otevření obchodu NORMA. I když tato stavba není financována městem, nejčastější dotaz od občanů, na valných hromadách
kaznějovských spolků, na různých besedách atd., vždy byl: „A kdy
už se otevře ta NORMA?“ Tak snad budeme s dlouho očekávaným
obchodem spokojeni…
Naše největší investiční stavba, přestavba kulturního domu na byty,
je v plném proudu. Pokud půjde vše podle plánu, tak stráví 28 nájemníků letošní Vánoce v novém bytě.
Koncem jara začne rekonstrukce Mrtnické ulice, která by měla být hotová na podzim. Zároveň bude samozřejmě probíhat běžná údržba komunikací po celém městě. Chtěla bych touto cestou požádat všechny spoluobčany o shovívavost, trpělivost a opatrnost během stavebních prací, protože se neobejdeme bez omezení
provozu jak pro chodce, tak pro automobily.
Obyvatele sídliště dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst. V tomto roce upravíme parkoviště vedle
budovy policie a bude zpracován projekt na nové parkoviště v Drahotínské ulici, které bude realizováno v
příštím roce.
V letošním roce by měla proběhnout stavba nových komínů na kotelně, které nahradí již nevyhovující stávající komín. Ten bude po dokončení stavby zbourán. Zároveň proběhne oprava přístřešku na posypový materiál,
který sousedí s kotelnou.
A protože nejen prací živ je člověk, chtěla bych vás pozvat na kulturní a sportovní akce pro veřejnost, které
pořádají kaznějovské spolky. V dubnu to bude večerní představení v ŠUTRu v rámci národní přehlídky Divadlo jednoho herce, SVČ Radovánek vás zve v dubnu na koupaliště na Den Země a v červnu na náměstí na
Radovánkohraní. V květnu můžete vyrazit na Kynologický pochod do okolí Kaznějova nebo na Noc kostelů
do ŠUTRu a do kapličky. V červnu vás na koupališti čeká již tradiční Den dětí s Pohybem Kaznějov a s hasiči
a taneční zábava se skupinou Mr. Feelgood, kterou pořádá Spolek pro Kaznějov.
Přeji vám všem krásné jarní počasí, žádnou jarní únavu a hodně elánu do všeho, do čeho se pustíte…

Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

rada projednala a schválila návrh úpravy ceníku Víceúčelového kulturního zařízení; důvodem je
vyhodnocení zájmu o pronájem za období od zahájení provozu, kdy kromě kaznějovských spolků
nebo občanů projevily zájem o pronájem i určité podnikatelské subjekty; nově tak byl stanoven
paušální nájem pro případy podnikatelských aktivit ve výši 5 000,- Kč a také možnost pronajmout
zařízení za paušální hodinovou sazbu 300,- Kč; pro občany, spolky a příspěvkové organizace zůstávají cenové podmínky stejné;

•

rada vydala souhlas s kácením mimolesní zeleně na pozemcích v majetku města, která bude dotčená dle dendrologického průzkumu umístěním stavby „I/27 Kaznějov, obchvat“;

•

rada rozhodla o změně způsobu pronájmu objektů na „koupališti“ tak, že klubovna i loděnice budou dále sloužit
jako zázemí pro sportovní spolek a část objektu provozovaná v sezóně jako bufet bude samostatně pronajata na
základě zveřejněného záměru; ze tří podaných nabídek byla jako nový nájemce bufetu vybrána firma Heinewood
s.r.o., klubovna i loděnice budou nadále pronajaty spolku Vodní turistika Kaznějov;

•

na základě připomínek k provedení opravy retenční nádrže v loňském roce rada rozhodla o objednání znaleckého
posudku na projekt a realizaci této opravy, který by byl podkladem k případné reklamaci;

•

město Kaznějov se připojilo k Memorandu o společném zájmu obyvatel Severního Plzeňska a Rakovnicka na
zachování a revitalizaci dráhy Rakovník – Mladotice; autoři memoranda v něm zdůrazňují, že oprava 12 km
zdevastované dráhy a zavedení pravidelného provozu na trati přispěje k rozvoji a zintenzivnění turistického ruchu
v turisticky atraktivních místech Severního Plzeňska a ve svém důsledku pak ke zkvalitnění životních podmínek
obyvatel dotčených regionů;

•

město získalo v poptávkovém řízení nabídku na dodávku dopravního automobilu pro hospodářský dvůr od firmy
AUTO HELUS s.r.o., na základě které bude pořízen automobil IVECO 50C15Z, N1, CANTONI 3 str, sklápěčka za
částku 951 060,- Kč;

•

radou a zastupitelstvem města bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních příspěvků:
žadatel				

účel						

částka

SVČ Radovánek			
Kynologický klub Kaznějov		
Spolek pro Kaznějov		
Svaz tělesně postižených		
ČSV, ZO Kaznějov			
FK Bohemia Kaznějov 		
SDH Kaznějov			
Pohyb Kaznějov			
Tenisový klub Kaznějov		
TJ Sokol Kaznějov			
Divadelní soubor Štace		
ZO ČZS Kaznějov			

MASOPUST 2019, hudba			
Činnost, materiálně technické vybavení		
Činnost v roce 2019				
Rekondice, rehabilitace, masáže, doprava
Nákup léčiva k ošetření včelstev			
Činnost v roce 2019				
Činnost v roce 2019				
Nájemné za tělocvičnu				
Tenisová škola mládeže				
Činnost v roce 2019				
Činnost v roce 2019				
Výměna vstupních dveří do moštárny		

7000.10 000,10 000,3 000,5 000,345 000,20 000,22 000,20 000,20 000,20 000,30 000,-

								

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Pojďme společně uklidit Kaznějov a okolí!
sobota 13. dubna

Sraz v 9 hodin na louce za kotelnou

S sebou: pevné pracovní rukavice, pilky a nůžky na likvidaci křoví,
dobrou náladu a chuť pracovat. Pytle a rukavice na sběr odpadků zajistíme.
Po akci si opečeme špekáčky!
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40 let divadelního souboru Štace

L

etos uplynulo 40 let od vzniku divadelního souboru Štace. Začalo to vlastně už v roce 1978, kdy známý kaznějovský malíř a režisér pan Josef Jelínek založil divadlo nesoucí název stavebního bytového družstva Kaznějov.
Premiéra souboru byla na podzim téhož roku a tvořilo ji
pásmo monologů a dialogů nazvané „Hrdinové okamžiku“.
V tomto představení vystoupila také služebně nejstarší
členka našeho současného souboru paní Alena Svobodová.
Já jsem se přidal po její zdařilé premiéře. Bohužel pan Jelínek krátce nato musel ze zdravotních důvodů skončit. Nezbývalo nám tedy nic jiného než ujmout se souboru sami, a
protože los padl na mě, stal jsem se vedoucím já.
Naše první cesta vedla do tehdejšího kulturního domu, kde
jsme byli přijati s otevřenou náručí, a tak jsme začali dělat divadlo pod hlavičkou ZK ROH Lachema. Získali jsme nejen
solidní zázemí, ale také možnost pořádat zájezdová představení. Jezdili jsme tedy od štace ke štaci, takže název našeho
souboru má svou logiku – „Štace“.
Po revoluci se v kulturním domě často střídali jeho provozovatelé a pro divadlo to nebyly zrovna lehké časy. Čestnou
výjimkou byl pan Jindřich Jung, který měl pro činnost našeho souboru pochopení a jemuž bych chtěl tímto poděkovat.
V roce 2000 nám byla nabídnuta možnost vytvořit v prostorách suterénu budovy městského úřadu svůj divadelní klub.
Této nabídky jsme plně využili a od té doby uvádíme všechna svá představení v divadelním klubu „Šutr“ (Štace uvnitř
této radnice). Zde v příjemném prostředí náš soubor vedený paní Alenou Svobodovou „chytil druhou mízu“. Dík za to
patří také našim sponzorům, jimiž jsou: Město Kaznějov, Textil U Kliků paní Kamily Brožíkové a Dokonalé svatby paní
Jany Fulínové.
Za uplynulých 40 let souborem prošlo přes 100 členů a uvedli jsme přes 700 představení na 90 místech naší republiky. Zúčastnili jsme se mnoha festivalů a soutěží, na kterých jsme získali nejen neocenitelné zkušenosti, ale také četná
ocenění. Nejvíce si ceníme své trojnásobné účasti na národní přehlídce venkovských souborů „Krakonošův divadelní
podzim“ ve Vysokém nad Jizerou. V tomto horském městečku, kde sídlí nejstarší ochotnický soubor v Čechách, se naše
vystoupení setkala s vřelým přijetím a ani odtud jsme neodjeli s prázdnou.
DS Štace je už od samého počátku členským souborem Svazu českých divadelních ochotníků, a tak se nám dostalo cti
pořádat v našem klubu od roku 2001 Národní přehlídku divadla jednoho herce. Letos to bude 14. ročník, který se v
Kaznějově uskuteční už po desáté, a to ve dnech 13. – 14. dubna.
Je to velmi prestižní soutěž, které se zúčastní vítězové oblastních kol z celé naší republiky. Vítěz získává možnost postupu na národní přehlídku „Jiráskův Hronov“. Nás může těšit, že vítězkou se stala v roce 2015 také členka našeho souboru
Olga Pašková.
Na konci minulého roku byla oceněna činnost souboru Štace hejtmanem našeho kraje předáním „Certifikátu nositelů
nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje“. Je to pro nás velká pocta.
V současné době uvádíme veselohru „Kaznějovské hříšné časy“, při níž se diváci rozhodně nenudí, a připravujeme spolu
s dětmi našeho souboru pohádku nejen pro děti nazvanou „Bubáci“.
Závěrem bych chtěl vyslovit přání, aby divadelní soubor Štace ještě dlouho rozdával radost a pohodu nejen u nás v
Kaznějově, ale také na dalších místech naší vlasti.
Antonín Adámek, Divadelní soubor Štace

Poděkování
Aby nějaké seskupení vydrželo dobře fungovat 40 let, je zapotřebí věnovat tomu spoustu času, energie, dávat
do toho nové nápady, aby se lidé kolem nenudili, ale aby se naopak stále těšili na něco nového a zajímavého.
A právě to se podařilo našemu divadelnímu souboru Štace. Od založení souboru se spousta věcí změnila, ale
celou dobu provází tuhle partu chuť na sobě pracovat, pravidelně se setkávat, vymýšlet nové věci, a hlavně se
spolu smát. A smích rozdávají i svému okolí, takže se vždy dopředu těšíme do divadélka ŠUTR na premiéru
nové hry, kterou pro své diváky každý rok připravují.
Mgr. Eva Šimlová, starostka
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Rok 2018 – bilancování Tenisového klubu Kaznějov
Údržba a rozvoj areálu
Příprava kurtů a zázemí na sezonu odstartovala 30. března. Bylo nataženo nové pletivo mezi kurty I a II včetně
obroušení a nalakování kun a dvou umpire. Po úklidu,
pohození kurtů antukou, instalaci sítí, natažení čar a válcování, byly kurty 7. dubna způsobilé pro hru. Nad rámec
běžné údržby a úklidu jsme instalovali palisády ke kurtu III a doplnili osvětlení areálu. Poslední brigádou bylo
zazimování kurtů a úklid listí. Celkem bylo členy klubu
odpracováno při údržbě areálu a organizaci turnajů 489
hodin.
Tenisová škola mládeže
Díky projektu Tenisová škola se v zimních měsících trénovalo v místní tělocvičně 2 hodiny týdně a v tenisové
hale v Plzni 4 hodiny týdně s profi trenéry. V létě jsou na
domácích kurtech organizovány v pondělí a středu bloky po 2 tréninkových hodinách tenisové školy a pro pokročilé
navíc individuální tréninky s profi trenérem mládeže v délce 4 hodin týdně. V soutěžích družstev jsme měli z mládeže
jen dorostence.
Na podporu projektu jsme získali dotace od Ministerstva školství, mládež a tělovýchovy (42,5 tis.), od Plzeňského kraje
(30 tis.) a od Města Kaznějov (20 tis.). Díky těmto příspěvkům jsme mohli zakoupit míčky, nezbytné tréninkové pomůcky, hradit pronájem tělocvičny města a tenisové haly a platit profesionální trenéry. Samozřejmostí už se stává pořádání
veřejného turnaje mládeže, Kaznějov Junior Cupu, který se konal v neděli 9. září. V evidenci máme 40 mládežnických
členů, avšak docházka je různá, průměrně je na trénincích kolem 15-25 dětí. Poplatek za TŠ je ve výši 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.
Účast v soutěžích Českého tenisového svazu
V soutěžích smíšených družstev jsme měli dva týmy v kategorii dospělí a družstvo dorostu.
A tým nastupoval v soutěži ODO I. B převážně ve složení Pavel Jindra (kapitán), Jan Lehečka, René Syrovátka, Štefan
Makovíny, Filip Korbel, Martin Sazeček, Martin Špiroch, Veronika Zíková (host), Tereza a Veronika Seidlerovy. A tým
obsadil 6. místo v osmičlenné skupině a splnil hlavní cíl, kterým bylo udržení se v soutěži po postupu v roce 2017.
B tým (veteráni doplnění dorostenci) se účastnil soutěže ODO II (o patro níže než A tým) a hrál ve složení Jan Lehečka,
Martin Sazeček, Jaroslav Lavička, Martin Špiroch, Petr Nový, Filip Štafurik, Filip Korbel, Rita Chvalová, Dagmar Prunerová a Martina Jindrová. V sedmičlenné skupině B tým obsadil 6. místo.
Dorost měl na soupisce v soutěži ODR II. A Davida Grossmanna (host), Filipa Korbela, Filipa Štafurika, Jindřicha Koška, Mikuláše Kellnera, Jana Fulína, Patrika Žišku, Natálii Novou, Lucii Klementovou, Miladu Koškovou a Nelu Hanzlíčkovou. V osmičlenné skupině obsadilo naše mladé družstvo sedmé místo.
V kategorii mladších žáků jsme bohužel nebyli schopni družstvo početně naplnit, a protože nám svaz neumožnil hrát s
redukovanou soupiskou, družstvo mladších žáků se dočká soutěžního startu až letos.
Turnajů jednotlivců pod ČTS se účastnili jen dospělí, a to Dagmar Prunerová - 40. místo v krajském žebříčku (kž) a
519. v celostátním žebříčku (cž), Pavel Jindra - 19. kž, 282. cž, a Štefan Makovíny - 46. kž, 682. cž.
Podrobné výsledky najdete na stránkách ČTS www.cztenis.cz
Závěrem
Loňský 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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Letní tábory SVČ RADOVÁNEK Kaznějov
Středisko volného času nabízí na léto 2019 okolo 70 letních táborů, ať už příměstských či pobytových, které se velmi
rychle plní. Některé už jsou dokonce plně obsazené. Přehled všech táborů a bližší informace můžete nalézt na webových
stránkách www.radovánek.cz v sekci tábory, kde se můžete také přihlašovat.
Seznam táborů pracoviště Kaznějov:
•
Sportovní tábor (příměstský, Kaznějov)			
•
Letní tábor Ostružno (pobytový, u Jičína)		
•
Taneční tábor Krasíkov (pobytový, u Bezdružic)		
•
Letní tábor Fajn (příměstský, Kaznějov)			

8.-14. 7. 2019
14.-20. 7. 2019
28. 7. - 4. 8. 2019
12.-16. 8. 2019

Připravované akce SVČ:
24. 4. 2019 Den Země – v dopoledních hodinách výukový program pro ZŠ Kaznějov,
			
odpoledne rodinná ekologická stezka s opékáním buřtů
9. 6. 2019 RADOVÁNKOHRANÍ pro veřejnost – zábavné odpoledne pro celou rodinu
			
s vystoupením a ukázkami kroužků
Kroužky SVČ RADOVÁNEK Kaznějov končí k 14. 6. 2019.
V příštím školním roce bude zájmová činnost začínat první týden v říjnu.
Data a program akcí se může měnit, sledujte nástěnky, plakátníky a webové stránky SVČ.

Odpoledne plné masek, tance a zábavy v kaznějovském RADOVÁNKU
Poslední lednovou neděli bylo v kaznějovském RADOVÁNKU pěkně veselo. Konal se zde již tradiční dětský karneval. Sešlo se téměř 70 dětí a
rodičů v maskách i v civilu, aby se společně pobavili a užili si prímové
odpoledne.
Chvilku po 15. hodině začal oficiální program karnevalu, a to hned promenádou všech kostýmů. Masky se musely projít po koberci k rodičům,
představit se a říct, za co se dnes oblékly. Všichni sklidili veliký potlesk
a rodiče dostali za úkol vybrat tu nejhezčí a nejlepší masku. O sběr rodičovských názorů se postarali účastníci organizačního klubu Šupáci při
SVČ RADOVÁNEK Kaznějov. Ti také pomáhali s přípravou programu,
rekvizit a výzdobou tělocvičny, ve které se karneval konal.
Odpoledne probíhalo v rytmu soutěží a her, které se střídaly s písničkami
známými i neznámými. Masky si společně s rodiči zatančily ptačí tanec,
makarenu, lambádu nebo pomalé ploužení s balónkem mezi těly. Komu
balónek neupadl do konce písničky, dostal malou odměnu. Menší děti
mohly prolézat látkovým tunelem, strefovat se do klauna, přenášet míčky
a pro všechny generace byly připraveny hry s padákem, židličková, závody na všechny možné způsoby, skákání v pytli a podobně. Nechyběl ani
stoleček pro kreativní duše, kde si děti mohly vybarvit klauna a ozdobit
obrázek třpytivými washi páskami, nebo prodej cukrové vaty, sladkého
popcornu či krásných pohádkových balónků.
Krátce po 17. hodině byly vyhlášeny nejlepší masky, odtančily se poslední
písničky a návštěvníci se začali pomalu vydávat k domovu s pocitem naplno užitého odpoledne a snad i s těšením se na další ročník dětského karnevalu v SVČ RADOVÁNEK Kaznějov.
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Masopustní veselice Kaznějovem pošesté!

J

iž šestý ročník kaznějovského masopustu je za námi. Ač nám počasí
zpočátku moc nepřálo a sraz masek v jedenáct hodin u základní školy
doprovázel déšť, nakonec se umoudřilo a na pár okamžiků vylezlo i sluníčko. Déšť nedéšť, masky se veselily, tančily a popíjely, jak to na správném masopustu má být.

Když policistka přečetla masopustní glejt a paní starostka Eva Šimlová
dala povolení k masopustní veselici, průvod v čele s nevěstou a ženichem
se vydal na pochod Kaznějovem. V maskách byli nejen dospělí, ale i děti
a po cestě se k průvodu přidávali další a další Kaznějováci. Krom policistky, ženicha, nevěsty a medvědáře s medvědem nechyběli cikánky,
čerti a různí bubáci, klaun, vodníci, smrtky, jeptišky, různá zvířata a další
masky. Velice zdařilým počinem byla kadibudka, kterou obdivoval nejeden kolemjdoucí. K tanci a veselení hrála maskám i přihlížejícím dechová
hudba Amatovka z Černošína a na náměstí poté reprodukovaná hudba.
Nejen masky se mohly občerstvit zabijačkovými dobrotami od pana Mizery z Dobříče a pokračovat tak v masopustní veselici až do brzkých večerních hodin. Někteří vytrvalci se pak ještě přesunuli do baru U Draka,
kde hašteření završili.
Jménem celého průvodu bychom rádi poděkovali všem občanům Kaznějova, kteří otevřeli své dveře, pohostili masky a užili si masopustní veselí,
a také těm, kteří se přišli pobavit na náměstí. V neposlední řadě bychom
rádi poděkovali restauraci Modrý hrozen, která pro všechny účastníky
průvodu připravila výborné kuřecí řízečky, pro dospělé alkoholický přípitek a pro děti pitíčko. Už teď se těšíme na další, již sedmý ročník Kaznějovského masopustu.

Bc. Monika Šimlová

Vážení dárci, děkujeme!

S

tejně jako v předchozích čtyřech letech jsme i letos v
lednu vyrazili s tříkrálovými kasičkami po Kaznějově.
Naši Baltazarové, Melicharové a Kašparové se na koledování pokaždé moc těší a je to zásluhou především vás,
dárců, protože jim otevíráte nejen dveře od svých domovů, ale především srdce, a odměňujete je úsměvem.
Přestože jsme na poslední chvíli museli z důvodu nemoci
účinkujících zrušit plánovaný Tříkrálový koncert a jednu
početnou skupinu koledníků přemohly také bacily, v kasičkách tříkrálové sbírky se nashromáždilo úctyhodných
23 553 korun. Kaznějov se tak stále drží na prvním místě
mezi obcemi v okolí Plas, kde se vybralo nejvíce peněz.
Jen pro porovnání: Plasy 7 753 Kč, Obora 11 445 Kč, Horní Hradiště 5 409 Kč, Žebnice 4 487 Kč. Dohromady dárci
v této lokalitě přispěli částkou 69 437 korun.
Radost z vybrané sumy máme samozřejmě nejen my, ale především klienti Domova sv. Vavřince v Meclově na Domažlicku, kam každoročně 65 % částky putuje. Zbylá procenta se rozdělují na humanitární pomoc a projekty Diecézní charity
Plzeň, která Tříkrálovou sbírku zaštiťuje.
Úplnou tečkou za letošním koledováním bylo setkání se starostkou města Mgr. Evou Šimlovou na městském úřadě. Spolu s otcem Günthrem Ecklbauerem z Plas koledníkům a jejich dospěláckému doprovodu osobně poděkovala.
Za Tři krále Valentýna Bílá
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Maškarní bál v MŠ Kaznějov - Pod Továrnou

D

ne 5.3.2019 se v rámci dopoledního programového bloku uskutečnil
školní maškarní bál pro děti MŠ Kaznějov Pod Továrnou. Třídy MŠ
postupně zaplnilo místo žáků jako obvykle kolem čtyřiceti masek. S některými maskami si rodiče opravdu vyhráli co do nápaditosti a originality, takže paní učitelky měly co dělat, aby své svěřence v záplavě princezen, vodníků, superhrdinů a mnoha dalších nezvyklých bytostí poznaly.
Samy však nezůstaly pozadu a k dětem se připojily i se svými maskami,
aby zapadly do netradičního maškarního dopoledne.
Jen co poslední chybějící maskovaný žáček dorazil, mohly se rozeběhnout v jednotlivých třídách soutěže, do kterých se děti nadšeně zapojily a
soutěžily. Po ukončení soutěžní části maškarního dopoledne se všechny
masky sešly v největší třídě, kde se konala diskotéka.
Spousta legrace a dobrá nálada způsobily, že čas vyměřený pro tento
program rychle utekl. Postupně jak děti odkládaly své masky, začínaly
paní učitelky teprve poznávat jednotlivé žáky a směrovat je do té správné
třídy…
Všichni si maškarní rej báječně užili a již nyní se těší na další podobně
zábavnou akci…
Bc. Eva Bulínová

Maškarní bál v MŠ Kaznějov - Sídliště

T

aké v MŠ Kaznějov Sídliště se to ve čtvrtek 21. února 2019 pohádkovými hrdiny jen hemžilo. Při maškarní promenádě sklidily všechny
děti a paní učitelky zasloužený hlasitý potlesk za jejich originální masky
a převleky. Jsme pyšní na všechny rodiče, kteří svou originalitou při pomoci dětem s přípravou masky nešetřili.

Třídou Kytiček, Sluníček a Berušek zněl dětský smích a hlásky povzbuzující k dobrým výkonům při maškarních hrách. Dětské pohádkové písničky rozezpívaly a roztančily malé i velké, holky i kluky, a v tu chvíli se
i paní učitelky vrátily myšlenkami do doby dětství. Vždyť občas se chce
každý z nás cítit přece pohádkově!
A co ještě nesmělo chybět? Sladká tečka na konec… V pohádce to bývá
polibek od prince pro princeznu. Na našem maškarním plese to byla
marmeládová kobliha pro všechny – mňam!
Už se všichni společně těšíme na další maškarní ples plný krásných masek, legrace a prima zábavy.
Kateřina Mandousová

Hravé odpoledne s rodiči a dětmi

V

prvním březnovém týdnu jsme tak trochu zůstali všichni „po školce“. Nebylo to však za naše malé prohřešky či zlobení, ale právě naopak, za odměnu. Víc než kdy jindy se nám potvrdilo staré dobré přísloví „Kdo si hraje, nezlobí!“
Ve středu 13. března 2019 v MŠ Pod Továrnou a ve čtvrtek 14. března 2019 v MŠ Sídliště si mohly děti v doprovodu
svých rodičů užít prima hravé odpoledne s deskovými hrami. Světem deskových her provázel zkušený pedagog a letitý
specialista na péči o nadané děti pan Mgr. Jan Vodička. Rodiče a děti seznámil s novinkami mezi deskovými hrami a trpělivě a poutavě vysvětloval herní pravidla. Dokázal spoustu dětí nadchnout a vzbudit v nich zájem pro nové hry a zapojil
všechny věkové kategorie do strategických a taktických úvah při hře.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Úspěch našeho učitele
20. března 2019 se v Praze konalo finále 8. ročníku soutěže digitálních výukových objektů Domino, který uspořádal Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci
s MŠMT. Do celostátní soutěže se probojoval a naši školu
úspěšně reprezentoval Mgr. Vladimír Mudra s perfektně a nápaditě zpracovaným projektem nazvaným Únik
ze třídy. Soutěž, v níž hrají významnou úlohu nejnovější
digitální prostředky a technologie a jejich didaktické využití při výuce, se konala v budově společnosti Microsoft v
Praze. Publikum soutěžního setkání pozdravila i ředitelka
Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT Klára Bezděková. Hlavním cílem setkání bylo
vybrat autory nejlepších prací. A k naší velké radosti pan
učitel Mudra nadchl přítomnou porotu svým projektem
a byl oceněn prvním místem v kategorii MŠ a 1. stupeň
ZŠ. Velkou podporou na soutěži mu byla ředitelka školy
Hana Patrichiová a paní učitelka Anna Divišová. Panu učiteli gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy
a těšíme se na další nápady.
Mgr. Petra Kratochvílová
(více na: http://www.msmt.cz/finalove-prace-souteze-domino-zaujaly?source=rss )

Lyžařský výcvik očima učitele

V

letošním roce se lyžařský výcvik 7. ročníků konal
opět na Šumavě, tentokrát od 4.-8.3.2019. Celkem
se ho zúčastnilo 26 žáků a žákyň. Byli jsme ubytováni v
přepychovém prostředí apartmánového penzionu přímo
na sjezdovce Samoty. Jídlo bylo tradičně velmi chutné a vydatné. Počasí a sněhové podmínky nám přály, a
tak jsme mohli žákům umožnit seznámení s více druhy
zimních sportů. Na sjezdovce jsme si vyzkoušeli sjíždění
svahu na lyžích nebo snowboardu, zvládli jsme i jízdu na
vleku. Účastníci kurzu měli možnost vyzkoušet si i další
druh pohybu na horách - jízdu na běžkách. Pro mnohé z
nich byl tento druh sportu naprostou novinkou, takže nebyla nouze o zajímavé a pozoruhodné styly běhu či jízdy.
Závěrem kurzu nesměly chybět tradiční závody ve slalomu, ve sjezdu a na běžkách, na kterých byly k vidění hodnotné
sportovní výkony. Všichni odjížděli spokojeni, neboť letošní lyžařský výcvik se bezesporu vydařil. Velký dík patří také
panu Jiřímu Palmovi a Jaroslavu Hepovi za přivezení a odvezení zavazadel, což nám velmi zjednodušilo a zpříjemnilo
cestování vlakem.

Lyžařský výcvik očima žákyně

D

Mgr. Milena Mašková-vedoucí LVK

ne 4.3.2019 jsme se my, žáci sedmých tříd Základní školy Kaznějov, vydali z vlakového nádraží v Plzni směrem Železná Ruda, kde jsme se zúčastnili lyžařského výcviku. Bylo nás celkem 26 žáků.

Nejprve jsme byli rozděleni do tří skupin:
1. skupinu – „pokročilí lyžaři“ – vedl pan učitel Vítovec
2. skupinu – „žáky-snowborďáky“ - vedla paní učitelka Mašková, která byla zároveň vedoucí našeho výcvikového kurzu
3. skupinu – „lyžaře začátečníky“ - vedla zdravotnice paní magistra Tereza Mašková
Ke konci týdne jsme měli možnost si zazávodit i na běžkách. Lyžařský výcvik byl zakončen v cukrárně Sněhurka, kde
byly rozdělovány diplomy. Kurz byl velmi zábavný, užili jsme si spoustu legrace, hodně jsem se naučila a věřím, že jsem
nebyla jediná.
Julie Letová, žákyně VII. B
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Recyklohraní

S

tejně jako v minulých letech jsme se zapojili do soutěže Recyklohraní. Již byly vypsány 2 úkoly. V září
„Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!“. Termín odevzdání byl do konce listopadu. Úkol
splnili žáci prvního i druhého stupně, tak jsme získali plných 500 bodů. Za 20 kg odevzdaných použitých baterii
a 33 kg elektroodpadu se naše bodové konto zvýšilo o 219
bodů, a tak jsme měli na kontě již 3773 body. Proto jsme
si mohli objednat další ministůl na stolní tenis za 3563
body. Stůl přišel před Vánocemi a je umístěn ve třídě paní
učitelky Houbové.
Povedlo se nám splnit i další úkol: „Vytvořte BATERKOŽROUTA“. Chlapci ze šestých tříd vyplnili badatelské listy
a žáci čtvrté a páté třídy vytvořili nádherné baterkožrouty.
Teď je jen naplnit použitými bateriemi. Naše konto opět
narůstá, nyní činí 720 bodů a brzy se může zase zvýšit. Od
února do konce března můžeme plnit třetí úkol: „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“. Doufejme, že
budeme mít dost nápadů a úkoly se nám podaří splnit.
Děkuji všem učitelům a žákům, kteří se na plnění úkolů podíleli.

Mgr. Anna Divišová

Chemická olympiáda

V

úterý 5.3.2019 se na ZŠ Kaznějov uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády kategorie D, kterého se
zúčastnilo celkem 14 žáků ze 6 základních škol okresu
Plzeň-sever (ZŠ Kaznějov, ZŠ Plasy, ZŠ Nýřany, ZŠ Manětín, ZŠ Kralovice a ZŠ Třemošná). Soutěžící změřili své
síly v teoretickém testu i v praktických dovednostech, při
kterých připravovali a zjišťovali vlastnosti plynů. Po několikahodinovém zápolení bylo rozhodnuto o vítězích pro
letošní rok. První místo s celkovým počtem bodů 74 obsadil žák Tomáš Gyűre ze ZŠ Plasy, druhé místo obsadila žákyně Natálie Tomanová ze ZŠ Třemošná s celkovým
počtem 69 bodů a bronzový post obsadila žákyně Anna
Marešová ze ZŠ Kaznějov s počtem 67 bodů.
Mgr. Tomáš Korelus

Ohlédnutí za charitativními akcemi na ZŠ

V

předvánočním období pořádá naše škola různé charitativní akce, zde jsou některé z nich:
O již tradiční prodejní výstavce „Děti pomáhají dětem“a Dnu otevřených dveří, které se i tentokrát setkaly s velkým
zájmem veřejnosti, jsme podrobněji informovali již v minulém čísle.
Další akce - „Krabice od bot“ – pomohla i díky našim žákům a jejich rodičům rozzářit oči dětí, pro které jsou tyto vánoční
krabice od bot často jediným dárkem pod vánočním stromečkem. Žáci na 2. stupni a ve školní družině společně se svými
učiteli a vychovatelkami zabalili spoustu vánočních dárků. Více zde: http://vanocni-krabice-od-bot.webnode.cz/
A také dobročinná akce „Srdíčkové dny – Život dětem“ se stala na naší škole každoroční tradicí. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Jsme rádi, že i my
můžeme této společnosti prospět.
Mgr. Radka Lavičková

Více na http://zskaznejov.webnode.cz/ Příspěvky ze Základní školy zpracovala Mgr. Petra Kratochvílová
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Policie informuje – stalo se v Kaznějově
Kaznějovští policisté přijali 12. ledna oznámení o poškození vstupních dveří vedoucích do společných prostor domu v
ulici Oborská. Dosud neznámý vandal napraskl část rámu plastových vstupních dveří a tělo elektronického zámku dveří.
Následně vnikl dovnitř, ale nic zde neodcizil. Tímto jednáním ale způsobil majiteli objektu škodu ve výši 40 tisíc korun.
Muži zákona ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci v souběhu s
přečinem krádež vloupáním.
Policisté od 19. ledna prověřují případ krádeže vysokotlakového čističe z jedné garáže v Kaznějově. Zloděj za užití síly
překonal nejprve visací zámek, který ukradl, a nahradil jej jiným. Po otevření dvoukřídlých vrat měl poté neznámý pachatel volný přístup po celé garáži, ze které ukradl zmíněný čistič. Majiteli tím vznikla škoda přes 50 tisíc korun.
Ve středu 20. března se zatím neznámý pachatel vloupal na oplocený pozemek v Kaznějově a pod dřevěným přístřeškem
se mu zalíbily papírové krabice. V nich byly naskládány kamenné obklady typu Basalco Volcano. Zloděj odcizil celkem
22 krabic a tím způsobil majiteli škodu převyšující 15 tisíc korun.
Iveta Kořínková, policejní mluvčí Plzeň-venkov

Z městské knihovny

10.1.2019 pořádala městská knihovna pro žáky 2. tříd ZŠ
Kaznějov besedu O Květušce a tesaříkovi se spisovatelkou
Jitkou Vítovou. Děti pracovaly s knihami, které paní spisovatelka včetně pracovních materiálů přivezla s sebou.
Představila dětem hlavní hrdiny knihy a poodhalila tajemství profese spisovatele. Děti se během besedy dozvěděly, jak kniha vznikla i jak paní spisovatelka spolupracovala s paní ilustrátorkou. Hledaly rozdíly mezi původními
černobílými obrázky a těmi, které byly nakonec v knize
použity. Nechybělo ani autorské čtení z knihy a obrázky k
vybarvení pro každého.
16.1.2019 se uskutečnila přednáška Ivany Šmucrové - 80.
výročí úmrtí Karla Čapka. V prosinci loňského roku uplynulo osmdesát let ode dne, kdy zemřel Karel Čapek, jeden
z nejslavnějších českých spisovatelů. Připomněli jsme si
jeho životopis i s výčtem jeho děl. Zaměřili se blíže na díla Bílá nemoc a Matka, protože právě tato dramata mají obrovský
odkaz pro naši současnost. Naši pozornost si Karel Čapek zasluhuje nejen proto, že je to povinná četba, ale i proto, jak
nakládal s českým jazykem a co říkal českému národu.
5.2.2019 se konala cestovatelská přednáška v divadle ŠUTR - Z Čech přes Sibiř do Mongolska. O své velké cestě autem
vyprávěli Satya a Yakeen Helusovi. V roce 2017 podnikli čtyřměsíční výpravu do Mongolska vlastním vozem, po vlastní
ose, přes Ukrajinu, Rusko, Mongolsko a přes Střední Asii a Kavkaz zpět. Celkem najeli 33 595 km a navštívili 17 zemí.
Celá přednáška byla doplněna fotografiemi, promítáním krátkých filmů a ukázkami z deníku.
Soňa Tůmová

Noc kostelů 24. května 2019
Program:

Kytička pro kapličku
Kaznějov, kaple sv. Jana Křtitele
16:00 - 16:45 hodin
16:00 - začínáme zvoněním a pásmem písniček dětí z MŠ - U Továrny
16:15 - z historie kaple, známý/neznámý sv. Jan Křtitel, kaznějovská
madonka, možnost zapálení svíčky s tichou modlitbou
Dále program pokračuje v prostorách budovy MěÚ – divadlo Šutr
Nahlédni klíčovou dírkou
Kaznějov, v prostorách divadla Šutr v budově MěÚ Kaznějov
17:00 - 19:30 hodin
17:00 - známý/neznámý sv. Jan Křtitel
- výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Kaznějov
- vystoupení pěveckého souboru ZŠ Kaznějov
výstava s komentářem bude přístupna ještě následující pondělí, úterý a středu vždy dopoledne od 8:00 do 12:00 hod.
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Tragédie rodiny Šmídlovy z Kaznějova a rodiny Křesinovy z Borov u Přeštic

K

aznějov a Borovy se nacházejí na opačné straně od Plzně, vzdušnou čarou něco
přes čtyřicet kilometrů. Čtenář si asi musí položit otázku, proč je v kaznějovském
zpravodaji článek o někom z obce Borovy. Odpovím, Kaznějov i Borovy spojuje jedno
jméno - Karel Šmídl. I když je Karel Šmídl hrdina své doby, obec Borovy přivedl do
velikých potíží. Proto patrně pamětní deska, umístěná na domku cestáře Křesiny v
Borovech, neobsahuje jeho jméno, ačkoliv právě tam vyhasnul Karlův mladý život.
Členové rodiny Šmídlovy i Křesinovy se zachovali během druhé světové války jako
skuteční vlastenci a hrdinové, ovšem stihl je krutý osud.

Karel Šmídl se narodil 4. listopadu 1917, otec František pracoval jako dělník na chemické továrně a po roce 1918 dělal i starostu obce, matka Růžena Šmídlová se starala
o domácnost jako většina žen v té době. Karel se narodil jako čtvrté dítě po Boženě,
Václavovi a Františkovi. Pan Josef Křížek v jedné ze svých knih vzpomíná na bratry
Šmídlovy jako na milé hochy, bez furiantství, kde zejména Karel vynikal svou inteligencí a uvědoměním. Také jiní odbojáři ho brali jako duševně silného, který by nic
neprozradil, i kdyby ho mučili. Od nejranějšího mládí byli bratři členy komunistické
strany, neboť jejich otec byl zakládající člen KSČ v Kaznějově. Také pracovali v továrně jako dělníci.

Šmídl František st.

Píše se rok 1942, druhá světová válka zuří v plném proudu a v kaznějovské chemické továrně vzniká komunistický protifašistický odboj napojený na tzv. III. ilegální
krajské vedení. V čele této ilegální skupiny stanul právě Karel Šmídl, který působil
později i v odbojové organizaci Národní revoluční výbor. Hlavními prioritami III.
ilegálního krajského vedení se stalo budování početné členské základny převážně
z řad dělníků a příprava na partyzánskou válku. Bylo obnoveno vydávání a šíření
ilegálního tisku. Organizace se také snažila podporovat rodiny popravených a vězněných spolupracovníků, ukrývat pronásledované, provádět sabotáže a zpravodajskou
činnost. S Karlem Šmídlem působil v odbojové skupině i jeho o dva roky starší bratr
František. Karel udržoval spojení s Prahou a ostatními skupinami, které operovaly
v různých podnicích na Plzeňsku jako např. hornobřízská kaolinka, doly Nýřanska,
rokycanská slévárna a válcovna, plzeňská papírna, pivovary Prazdroj a Gambrinus
nebo také Škodovka.
Šmídl František ml.

V březnu roku 1942 s pomocí místních konfidentů začalo gestapo postupně rozkrývat činnost těchto skupin. Byla započata rozsáhlá zatýkací akce, která měla za cíl
jejich rozbití. 26. března 1942 přijelo gestapo do vrátnice chemického závodu s úmyslem zatknout Karla Šmídla. Při průchodu vrátnicí však někteří pracovníci zaslechli
jeho jméno a mohli ho tak včas varovat. Díky tomu se podařilo Karlovi Šmídlovi před
gestapem z továrny utéci. Příslušníci gestapa proto alespoň zatkli Karlova otce Františka Šmídla st., aby ho použili jako nástroj vydírání. Kde všude se Karel Šmídl po
úspěšném útěku před gestapem skrýval, se mi nepodařilo zjistit. Pan Josef Křížek ve
své knize o Kaznějovu píše: „Moje matka tvrdila, že jej druhý nebo třetí den po útěku
spatřila v noci na naší zahradě pod přístřeškem nad sklepem. Nevím je-li to pravda,
měl jsem o tom své pochybnosti, že by tak blízko svého domova, který byl tolik dní
hlídán, se snažil hledat útulek. Leč marně jsme toto matce vymlouvali. Tvrdila to
stále, ovšem před cizími se o tom nikdy ani slovem nezmínila.“ Je tedy možné že se
Karel po útěku zdržoval ještě nějakou dobu v okolí Kaznějova, tam však pro něj bylo
až příliš nebezpečno. Uvádí se, že po několik měsíců se skrýval na různých místech.
Poslední místo, kde se Karel ukryl, byla obec Borovy u Přeštic. Skrýš mu ve svém
domku v Borovech poskytl Josef Křesina se svou manželkou Annou. Josef Křesina
Šmídl Karel
byl původním povoláním obuvník, později pracoval jako cestář a byl také legionářem
v Rusku, proto mu nechyběla statečnost, neboť musel vědět, že v případě prozrazení čeká jeho samotného i jeho nejbližší
trest smrti. V té době již běžela heydrichiáda na plné obrátky a němečtí okupanti popravovali za daleko menší delikty,
jako zamlčování obilí nebo za radiopřijímač s krátkovlnným rozsahem. Skrývat v té době osobu nepřátelskou říši byla
obrovská odvaha a hrdinství. V dubnu roku 1943 začalo gestapo úspěšně rozkrývat činnost ilegálních odbojových skupin
na Plzeňsku a odhalovat ilegální poslouchání nepřátelského rozhlasu. Byli zatýkáni další významní představitelé odboje
na Plzeňsku, III. ilegální krajské vedení bylo postupně drceno. Mnoho jeho členů bylo umučeno, popraveno nebo posláno do koncentračních táborů. Klatovské gestapo v součinnosti s plzeňským gestapem obdrželo oznámení od konfidenta
Zdeňka Sýkory, že se v domku č.p. 63 cestáře Josefa Křesiny v Borovech u Přeštic skrývá hledaná osoba. Dne 17. dubna
1943 příslušníci klatovského gestapa rozjeli obrovskou razii v Borovech. O velikosti této akce svědčí to, že kromě klatovského gestapa bylo povoláno dvacet členů schutzpolicie a dokonce se zapojilo i gestapo z Prahy. Samotnou akci řídil
velitel klatovských gestapáků Heinrich Winkelhofer, který ostatní upozornil, že hledaný je s určitostí ozbrojen.
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Tragédie rodiny Šmídlovy z Kaznějova a rodiny Křesinovy z Borov u Přeštic

D

omek Křesiny byl zasahujícími příslušníky gestapa a schutzpolicie neprodyšně obklíčen rojnicí,
která se postupně stahovala k domu. Když byla rojnice jen několik metrů od domu, tak část gestapáků
vtrhla dovnitř. V té chvíli se rozrazilo okno v přízemí
a polonahý Karel Šmídl vyběhl ven. Nejblíže stojícími
příslušníky klatovské tajné policie Wotavou a Kwapilem byl vyzván, aby zvedl ruce nad hlavu a vzdal se.
Karel Šmídl na výzvu nereagoval a ještě stihl dvakrát
vystřelit po těchto členech klatovské služebny, ti samozřejmě střelbu opětovali. Na místě se strhla chaoKřesinovi
tická protipalba a krom Wotavy a Kwapila začali střílet úplně všichni, kteří se v tu chvíli nacházeli na stejné straně domu. Karel Šmídl stačil ještě doběhnout na roh domu
kde se skácel se k zemi, byl zasažen a zraněním podlehl na místě. Proti takové přesile neměl žádnou šanci. Ačkoliv vůbec
nebylo jasné, kdo ho vlastně zasáhl, (dokonce ani samotné gestapo v proběhlém šetření na místě nezjistilo, kdo ho zastřelil), byl po válce za smrt Karla Šmídla a dalších odsouzen gestapák Josef Kwapil. V domku cestáře Křesiny byly ovšem
nalezeny dokumenty, díky nimž se podařilo gestapu rozkrýt ilegální činnost na Klatovsku, kde až do podzimu roku 1943
zatklo 42 odbojářů a z toho 25 jich bylo popraveno.
Okamžitě byli zatčeni Josef Křesina s manželkou Annou Křesinovou a její švagrová Marie Vitáková. Ti byli následně
vyslýcháni, mučeni a německým soudem odsouzeni k trestu smrti. Už za pět dnů 22. dubna 1943 se ocitli v pankrácké
věznici na nechvalně známém oddělení IIa. V knize Žaluji – Pankrácká kalvarie z roku 1946 je jejich příchod do pankrácké věznice popsán takto: „Z podzemního tunelu vychází starý výměnkář, stará sehnutá žena v punčochách, venkovské
dřeváky drží v ruce. Druhá, její švagrová kolem 50 let, v babce a pantoflích. Starý jde v poutech. Několik kroků za ním
jdou ženy a pláčí – všichni odsouzeni na smrt. Prý ukrývání osob nepřátelských. Schnellgericht!“
24. dubna 1943, týden po zatčení, byli všichni tři odsouzení popraveni v pankrácké sekyrárně, která fungovala teprve od
5. dubna toho roku. Všichni tři byli ještě před popravou vyfotografováni. V knize Žaluji jsou tyto fotky na prvním místě,
patrně byli prvními vězni pankrácké sekyrárny vyfotografovaní před popravou. Čepel gilotiny spadla v 10:45 nejprve na
hlavu Josefa Křesiny, v 10:47 na hlavu Marie Vitákové a nakonec v 10:50 na hlavu Anny Křesinové.
Ještě v červenci roku 1943 byl zatčen za odbojovou protinacistickou činnost Karlův bratr František Šmídl ml. Gestapo
si pro něj přijelo do kaznějovské továrny, jemu se však utéci nepodařilo. Byl popraven v Drážďanech 28. ledna 1944.
Domů se nevrátil ani otec František Šmídl st., který prošel Terezínem a nakonec zahynul v plynové komoře v Osvětimi
28. února 1943.
Po válce mimořádný lidový soud odsoudil k trestu smrti gestapáka Josefa Kwapila za spáchaná zvěrstva a smrt sedmi
lidí včetně Karla Šmídla. Trest smrti provazem byl vykonán dvě hodiny po vynesení rozsudku v Klatovech dne 11. února
1947.
Na závěr bych chtěl říci, že jsem pražskou sekyrárnu a oddělení IIa osobně navštívil. Musím přiznat, že atmosféra toho
místa je až děsivá. Při pohledu na gilotinu zamrazí v zádech. Jak se asi museli cítit ti, kteří přicházeli v doprovodu dozorců vstříc katovi a jeho smrtícímu nástroji…
I Kaznějov měl za protektorátu své hrdiny, kteří neváhali položit životy za naši vlast.

Václav Forejt

Mezi obyvateli Kaznějova najdeme téměř 30 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které
zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků,
speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Kaznějova pochází 2 z nich.
Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme téměř 30. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý
den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Šárka Procházková, výkonná ředitelka nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz
hrazen ze soukromých zdrojů jejích zakladatelů a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na
www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně
nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v lednu, únoru a březnu letošního roku významného životního jubilea:
Leden
Vaško Miroslav
Novák Václav
Havlínová Květoslava		
Oudová Marie			
Trylčová Magdalena
Kotrch Václav
Soukup Václav
Zídková Marie
Hiršlová Miluška
Holeček Luděk
Honomichlová Božena
Petrlíková Květoslava		

Březen

Únor
90
90
89
89
88
85
82
82
82
81
81
81

Loukotová Božena
Žalmanová Marie
Nováková Blažena
Fakan František
Adensam Ludvík
Volínová Jaroslava
Beran Jindřich
Růžková Blažena
Cajthámlová Danuše

96
88
87
85
85
84
83
82
81

Mašková Vlasta
Mikutová Jitka
Koldinský Miroslav
Němec Ladislav
Mikloš Jozef
Valešová Květuše
Randová Jaroslava
Černý Hynek
Müller František

96
95
88
86
85
84
81
80
80

Městský úřad vítá nové občánky:
Prosinec 2018
Holubář Emil
Holubářová Zora
Fanta Vladimír

Leden
Švamberková Sofie
Fedorco Daniel
Nedvědová Eliška

Únor
Rubáš Vít
Bulínová Magdaléna
Majerová Natálie
Brejchová Eliška

Psal se rok 1924, když se Jitka Mikutová narodila
22. března oslavila paní Jitka Mikutová úctyhodných 95
let. Její celý život je spjat s Kaznějovem. Narodila se v domečku u kapličky a tam žije i dnes. „Můj tatínek František
Hanzlíček byl kovář, já si za manžela vzala taky kováře a
v řemesle pokračuje i vnuk Honza,“ začala s vyprávěním
paní Jitka.
Ve vzpomínkách se vrátila do období druhé světové války,
kdy se seznámila s budoucím chotěm Václavem Mikutou
z Babiné. Ten pracoval v Kaznějově pro Mádra a vozil materiál po okolí. A zkrátka si padli do oka. „Vdávala jsem
se v roce 1943. Bylo to narychlo, protože jako svobodná
bych musela odjet do Německa na nucené práce. Němci
ale brzy přišli na to, že se lidé kvůli tomu berou a výjimku
zrušili. A mě poslali do Drážďan. Už jsem byla v transportu v Plzni, když se mému strýci podařilo mě z toho
vysekat,“ vzpomínala na krušné období.
Paní Jitka se vyučila švadlenou, ale šití se věnovala jen ve volných chvílích. Pracovala v plzeňské Škodovce, na kterou v
dubnu 1945 bylo svrženo několik bomb. „Měla jsem štěstí, protože v ten den jsem byla zrovna doma,“ upozornila.
Po válce nastoupila stejně jako řada místních občanů do chemického podniku. Když ve 47 letech ovdověla, přestoupila
do kaolinových závodů, kde jako uklízečka pracovala až do důchodu.
Vychovala dceru Jitku, které je dnes už 74 let, a o čtyři roky mladšího syna Václava. Rodinu doplňují 3 vnuci a jedna
vnučka, kteří mají dohromady šest dětí.
Paměť pětadevadesátileté ženy by jí mohl každý z nás závidět. Ráda luští křížovky. K Vánocům jich dostala 512 a už je
má všechny vyluštěné. Pokud jí to zrak dovoluje, ráda se začte do knih.
„Každému přeju, aby se dožil takového věku jako já. Ale musí být zdravý,“ dodala.
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Valentýna Bílá

Václav Novák stál u zrodu historického kroužku

J

en málo lidí v Kaznějově zná historii našeho města tak
dobře, jako Václav Novák. Chuť hledat informace a
skládat z nich mozaiku v sobě našel před mnoha lety, kdy
se rozhodl sestavit rodokmen své rodiny. Spolu s dalšími
stejně nadšenými lidmi stál u zrodu historického kroužku. Historici se scházeli pravidelně týden co týden, jezdili
na výlety a svými poznatky přispívali i do obecní kroniky.
„To už ale odvál čas. Někteří členové kroužku zemřeli a
mně přestaly sloužit nohy. Nakonec se kroužek rozpadl,“
přiznal se smutkem Václav Novák, který 20. ledna oslavil
devadesátiny.
Narodil se v Plasích jako druhorozené dítě Václava a Kateřiny. Jeho sestra Jiřina přišla na svět o pět let dříve. Po
ukončení měšťanky ve 14 let začal pracovat jako provozní dorostenec na plaském nádraží. O dva roky později se
přestěhoval s rodiči do Lubence, kde v práci na dráze v
sousedním Blatně pokračoval. „Zůstal jsem tam ale jen chvíli. Nechtěli mě pustit ke zkouškám na výpravčího tratě, proto
jsem nastoupil jako dělník na stavbu do Chyše. Tam jsem konečně bral normální plat,“ vzpomíná na mladá léta.
Po absolvování dvouleté vojenské služby se vrátil do Chyše, ale do státního podniku jako bezpečnostní technik. Později
se na dvě volební období stal předsedou tehdejšího národního výboru. „Podařilo se nám postavit školu, která stále funguje. Na to jsem pyšný. Jsem také rád, že jsme odhalili busty spisovatele Karla Čapka,“ vyjmenoval jubilant.
Do Kaznějova se Václav Novák přistěhoval v roce 1968. Využil příležitosti, kdy bývalý chemický podnik Lachema přiděloval svým zaměstnancům nově postavené byty. Nastoupil do fabriky jako dělník, později dělal vedoucího na kyselině
vinné a na pozici vedoucího útvaru obrany a ochrany závodu odcházel v roce 1989 do důchodu.
Svoji ženu Blaženu, kterou si vzal roku 1951, poznal v Lubenci. Spolu vychovali dcery Blanku a Radku a syna Václava.
Všichni bydlí v Kaznějově. Početnou rodinu doplňuje sedm vnoučat a dvanáct pravnoučat.
A recept na dlouhý život? „Vůbec jsem nepočítal s tím, že se dožiju devadesáti let. Od malička jsem hodně sportoval.
Miloval jsem tělocvičná nářadí. Později jsem hrál fotbal,“ radí čtenářům oslavenec, že nejdůležitější pro dobrou kondici
je sportovat.
Valentýna Bílá

Miroslav Vaško jezdil na zahraniční montáže

M

iroslav Vaško je dalším občanem Kaznějova, který
v letošním roce oslavil devadesát let. Narodil se 12.
ledna 1929 ve Velké Bíteši, městě na Moravě. A jak se z
Vysočiny dostal až na západ Čech?
„Celý život jsem jezdil jako zaměstnanec Přerovských
strojíren po montážích. Jednou mě poslali do Horní Břízy, kde jsem jako vedoucí montér pracoval na kaolince,“
vypráví.
Kromě montáží po tehdejší Československé republice se
dostal i do Íránu. „Tam jsem si vydělal docela slušné peníze. Bylo tam poměrně levno. Peníze jsem si střádal a pak
si za ně koupil dům v Kaznějově,“ popisuje, jak se dostal
do našeho města.
Díky práci strávil například dva roky v Egyptě, rok v Polsku, dále v Turecku, šest let na ostrově Cejlon, také v Indii
a Afghánistánu. „To víte, manželka Blažena z toho moc
nadšená nebyla, že jsem byl dlouho pryč. Měli jsme dvě děti. Syna Miroslava a dceru Zdeňku. Starost o ně tak byla na
ní,“ vysvětlil pan Vaško, který nejraději vzpomíná na pobyt v Turecku. „Byli jsme tam hlavně kvůli práci. Na poznávání
okolí moc času nezbývalo. Ale jednou za měsíc jsme dostali na dva dny k dispozici šoféra a ten nás vozil po výletech.“ Do
zahraničí jezdil až do šedesáti let, kdy odešel do důchodu.
Devadesátník je ze sedmi dětí – měl dva bratry a čtyři sestry. On byl v rodě Vašků nejstarším. „Dnes jsme už jen čtyři.
Všichni ale žijí na Moravě, nejblíž je sestra v Kyjově. Už za nimi nejezdím, jen si voláme. “ Blíž se usadily alespoň jeho
děti. Syn je v Horní Bříze a dcera v Chomutově. Radost mu dělají dva vnuci a jedna vnučka. Z dalšího pokolení je to pak
pravnučka a pravnuk.
Místní lidé se určitě vzpomenou, že pan Vaško míval doma výrobnu klíčů.
„To víte, je mi devadesát, leccos mě už bolí a špatně slyším,“ přiznal oslavenec, který si rád zašel do bývalého kulturního
domu zahrát falešný mariáš.
Valentýna Bílá
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Spolek pro Kaznějov
Vás srdečně zve na

Nedělní odpolední čaje
pro seniory 60 plus
Kde: kino Kaznějov
Kdy: neděle 14. dubna od 15 do 18 hodin
Vstupné: 70 Kč
K tanci a poslechu hraje Duo Horizont
(country, lidovky, pop music)
rezervace míst na 604 25 30 78
občerstvení zajištěno
Spolek pro Kaznějov si Vás dovoluje srdečně pozvat
na cestopisnou přednášku cestovatele a fotografa Aleše Tučka

Panama - Kostarika - Nikaragua - Honduras - Guatemala - Salvador

STŘEDNÍ AMERIKA
rozhraní oceánů a spojnice kontinentů

U příležitosti svátku sv. Jana Křtitele bude dne
24. června 2019 v 18,00 hodin v kapličce v
Kaznějově sloužena

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Všichni jste k putování srdečně zváni.
Přednáška s promítáním fotografií se koná
v pátek 12.4.2019 od 19:00 hodin v Kině Kaznějov. Vstup dobrovolný.

Přijďte si vyzkoušet agility
Máte pejska? Nudíte se? Nechcete si kupovat medvídka mývala?
Přijďte vyzkoušet agility. Vy i pejsek se zabavíte a utužíte vzájemné
vztahy. Agility je vhodné pro děti i dospělé a pro pejsky všech ras a
velikostí. Cvičíme každou sobotu na hřišti u hřbitova. Více informací
naleznete na stránkách www.kynologickyklubkaznejov.cz.

Titulní strana:
Kaznějovský masopust, foto Valentýna Bílá

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a v květinářství v hospodářském dvoře, DOIPEX u nádraží.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 20.6.2019.
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