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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku a s ním přichází možnost se ohlédnout a zhodnotit rok uplynulý a popřát si hodně štěstí do roku budoucího.
Rok 2018 byl z pohledu města velmi aktivní. Na
pravidelných zasedáních zastupitelstva nebo na
webových stránkách města jste měli příležitost
postupně se seznamovat s investičními záměry, s
pokračováním stavebních prací i s akcemi, které
jsou ve fázi projektových příprav. Přesný obrázek
o hospodaření roku 2018 si bude možné udělat až
po vyhodnocení závěrečného účtu, ale už nyní je
možné říct, že tento rok byl pro město úspěšný.
Podařilo se nám dokončit řadu investičních aktivit, další se chystají. I výčet kulturních a sportovních akcí byl za tento rok velmi pestrý a každá z nich si našla své příznivce a návštěvníky, jejichž počet v porovnání s předchozím obdobím opět vzrostl. O jejich uskutečnění se postaraly hlavně místní
spolky a sdružení. Bez jejich přispění by kulturní a sportovní život Kaznějova nebyl tak bohatý, jako
je nyní, a proto jim patří velký dík.
Věřím, že stejně jako městu, tak i vám, jeho občanům, se mnohé v tomto roce vydařilo a případné
překážky byly zdolány k vaší spokojenosti. Klíč k vyřešení zdánlivě neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout a najít společný kompromis.
Všem občanům Kaznějova bych chtěla popřát klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v roce
2019 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Dovolte mi na závěr poděkovat panu ing. Petru Sýkorovi, který stál 20 let v čele Kaznějova, za práci, kterou vykonal jako starosta pro naše město. Přeji mu spokojený život a pevné zdraví.

Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

5.11.2018 proběhlo Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kaznějov,
na kterém byli zvoleni:
starostka 		
místostarosta
rada 		
kontrolní výbor
			
finanční výbor
			

Mgr. Eva Šimlová
Ing. Petr Nový
Ing. Petr Valenta, Ing. Martin Brejník, Ing. Jaroslav Hep
Jaroslav Šašek, - předseda
Luboš Pojer, Lukáš Kožíšek, Dana Karbanová, David Müller – členové
Ing. Petr Valenta – předseda
Ing. Martin Brejník, Mgr. Hana Šteflová – členové;

•

zastupitelstvo rozhodlo, že funkce starosty bude vykonávaná jako uvolněná, ostatní funkce budou
vykonávat neuvolnění členové zastupitelstva;

•

rada města rozhodla o zřízení stavební komise a jmenovala Jiřího Palmu předsedou a
Luboše Pojera, Ing. Jaroslava Hepa a Ing. Petra Nového jejími členy;

•

rada rozhodla o zřízení kulturní komise a jmenovala Valentýnu Bílou předsedkyní a
Ing. Jaroslava Hepa a Mgr. Evu Šimlovou jejími členy;

•

rada rozhodla na základě zkušeností z dosavadního provozu o aktualizaci Provozního řádu Víceúčelového kulturního zařízení v tomto rozsahu:
a) akce budou ukončeny nejpozději v 02.00 hod., pořadatel zodpovídá za to, že v době od 22.00 hod.
nebude docházet v bezprostředním okolí budovy kulturního zařízení k rušení nočního klidu
b) Víceúčelové kulturní zařízení je určeno přednostně pro kaznějovské občany, tzn. žadatelem musí
být spolek, organizace nebo občan se sídlem nebo trvalým pobytem v Kaznějově;
c) pořadatel akcí pro veřejnost je povinen a zodpovídá za to, že akci nahlásí včas Policii ČR
d) pořadatel potvrdí, že byl seznámen s provozním řádem;

•

rada rozhodla o úpravě věkové hranice pro jednotlivé případy předávání darů a blahopřání seniorům:
od ledna 2019 budou zasílána poštou blahopřání oslavencům od 80 let věku,
osobní návštěvy a předání daru jubilantům v případě jejich zájmu budou zajišťovány od 85 let věku vždy po pěti
letech, u příležitosti výročí zlatých a dalších svateb budou v případě zájmu i nadále zajišťovány osobní návštěvy
oslavenců spojené s předáním daru;

•

rada schválila proplacení vícenákladů ve výši 3 217,0 tis. Kč bez DPH, které vznikly v době od zahájení stavby do
současnosti při přestavbě budovy bývalého kulturního domu na dům s nájemním bydlením; tato částka je složena
ze třech položek:
a) vícepráce, které již musely být provedeny a byly způsobeny stavem budovy nepředpokládaným
v projektu (bourání betonových zdí, vyřezávání otvorů ve zdech apod.), v částce 1 232,0 tis. Kč;
b) vícenáklady, které vznikají z důvodu statického posouzení stropu ve II. NP, kdy strop musí být
nad rámec projektu vyztužen (pokud zde původně 5 projektovaných bytů má být) ve výši zhruba
886,0 tis. Kč bez DPH;
c) vícenáklady spojené s rekonstrukcí všech vnitřních omítek v objektu, se kterou v projektu
nebylo uvažováno; ty budou činit 1 099 tis. Kč bez DPH;
z pravidelných kontrolních dnů a z vyjádření stavebního dozoru vyplývá, že všechny částky jsou
nezbytné a opodstatněné, pokud má budoucí nájemní dům splňovat plánovanou kapacitu (byty
ve II. NP) a zároveň i standardní úroveň provedení (omítky).

								

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ
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Ocenění dárců krve
„Krev nelze nahradit. Proto si vás velice vážíme, že chodíte
tuto vzácnou tekutinu darovat a tím zachraňujete životy,“
řekl během slavnostního předávání medailí MUDr. Jana
Janského ředitel Českého červeného kříže pro Plzeň-jih a
sever Josef Hajšman na adresu dobrovolných dárců krve.
Mezi oceněnými byla například Kateřina Vašíčková z
Kaznějova (na snímku). Za deset bezpříspěvkových odběrů získala bronzovou medaili.
V celé České republice je aktuálně 300 tisíc dárců krve. I
když se číslo zdá vysoké, podle lékařů ale nestačí, a navíc
počet dárců rok od roku klesá. „Optimálně bychom jich
potřebovali 400 až 600 tisíc,“ upozornil Hajšman.
V Kaznějově je aktuálně evidováno 132 oceněných dárců.
Třicet čtyři z nich získalo bronzovou medaili, 39 stříbrnou
(za 20 odběrů) a 56 zlatou (za 40 odběrů). Tři dárci získali
Zlaté kříže třetí třídy za 80 odběrů.

Mladí plastikoví modeláři z Kaznějova zabodovali

Valentýna Bílá

P

lastikový modeláři z Kaznějova opět letos navštívili
několik soutěží nejen tuzemských, ale i zahraničních.
První zahraniční modelářská soutěž, kterou jsme navštívili, se konala o víkendu 21. a 22. dubna v maďarském
Mosonmagyaróváru nedaleko slovenských hranic. V pořadí 22. ročníku Mosonshow se každoročně účastní modeláři doslova z celého světa, včetně zámoří. Náš klub
KPM Kaznějov samozřejmě nemohl na takové akci chybět.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 801 modelářů s
2 471 modely. Spousta dalšího bylo k vidění na klubových
stolech a výstavkách. Kromě dospělých modelářů jsme
také vezli modely našich následovníků, členů kroužku
Plastikových modelářů při SVČ RADOVÁNEK v Kaznějově. A jako klub jsme si v té velké konkurenci nevedli vůbec
špatně. V kategorii dětí získal zlatou medaili Jakub Matějček, v kategorii juniorů jsme získali kompletní sadu medailí !
Bronz Karolína Šindelková, stříbro Ondřej Matějček a nakonec zlato Lukáš Hásek. Kromě toho ještě byli oceněni speciální cenou, kterou udělil modelářský Bolyai Makett Klub z Budapešti, Jakub Matějček a Michal Šuma.
Co se týká tuzemských soutěží, tak tou nejvyšší je Mistrovství České republiky v plastikovém modelářství. Po několika
letech neúčasti KPM Kaznějov jsme se rozhodli, že je načase vyvézt naši omladinu. Tento rok bylo MČR mládeže součástí
soutěže Kit Saloon, kterou pořádal klub z Nymburka v sobotu 16. června na výstavišti v Lysé nad Labem.
Naše výprava byla velice úspěšná. Kromě ocenění dospělých a omladiny v samotné nemistrovské soutěži a několika speciálních cen se neztratila ani mládež v samotném MČR. Obrovským úspěchem je především dvojnásobný mistr České
republiky Jakub Matějček, jednou se na 3. místě umístil Lukáš Hásek. Neoblíbená 2x bramborová medaile byla o malý
kousek souzena Michalu Šumovi. Dále se na šestém místě ve své kategorii umístil Ondřej Matějček a na sedmém Lukáš
Hásek.
Titul dvojnásobného mistra ČR v plastikovém modelářství umožnil Jakubovi Matějčkovi účast na soutěži ve Velké Británii, dále umístění Lukáše Háska a Ondřeje Matějčka zase účast na soutěži v nizozemském Eindhovenu. Scale Model
Challenge 2018 se konal ve dnech 20. a 21. října v nizozemském Eindhovenu. V soutěži bylo k vidění 1 831 modelů a
figur, které si prohlédlo přes čtyři tisíce návštěvníků. Našim svěřencům se také zadařilo. Ondřej Matějček obdržel zlato
v juniorské kategorii.
Jakub Matějček se bez jakékoliv pochybnosti jako jediný z Kaznějova vypravil na šestidenní zájezd s českou reprezentační výpravou do Anglie na Scale Model World v Telfordu, aby dovezl nejcennější kov v kategorii juniorů do 18 let.
Bohumír Bílek
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Beseda o historii Kaznějova v roce 100. výročí vzniku Československé republiky.

T

ýden knihoven vyhlášený letos od 1. 10. do 7. 10. 2018,
byl zahájen v Kaznějově kulturní akcí, kterou připravila pro veřejnost paní knihovnice Soňa Tůmová.
Na setkání s pamětníky a mladými lidmi přišli ti, kteří se
zajímají o historii, vývoj a společenské změny v našem
městě. Ještě před 17. hodinou se zaplnila zasedací místnost městského úřadu asi padesáti lidmi. Návštěvníci
si mohli prohlédnout ručně psané kroniky, fotografie z
rodinných archivů, knihu evidence zaměstnanců továrny
Lachema, která vzbudila oprávněnou zvědavost.
Při besedě společně se zástupci některých spolků si připomenuli společenský život minulého století.
Pan Karel Lapský vzpomněl založení bigbeatových kapel
v 60. letech, ve kterých aktivně hrál na baskytaru. Nedělní
čajová odpoledne s tancem v „kulturáku“ zaplnilo až 400
mladých lidí. „Je to vůbec možné?“, ptáme se dnes.
Vývoj základního vzdělávání připomněla paní Eva Kleinová, bývalá učitelka, i paní uč. Anna Divišová. Vzpomněly na
osoby působící ve vedení školy i na prostory a budovy, ve kterých výuka v Kaznějově probíhala.
Život, nastudované hry a úspěchy amatérského souboru divadla Štace od 80. let až do současnosti stručně zhodnotil pan
Antonín Adámek, dlouholetý člen a vedoucí souboru.
Jak se změnila organizace sportovních aktivit Tělovýchovné jednoty Lachema za posledních 30 let vysvětlila veřejnosti
paní Hana Kundrátová ze spolku Pohyb Kaznějov a svým výstupem věnovala i krátkou vzpomínku na bývalé cvičitele.
Paní Marie Palmová zaujala výkladem o vzniku, výstavbě a rekonstrukcích kapličky Jana Křtitele na návsi. Zdůraznila
její současné využití a význam pro duchovní život obyvatel.
O historii a také přítomnosti dnes již bývalé chemické továrny Lachema přišel pobesedovat pan RNDr. Petr Pešek,
současný ředitel.
Za Sbor dobrovolných hasičů přednesl svůj příspěvek pan Milan Štefl, celoživotní hasič a také kronikář hasičů okresu
Plzeň- sever.
Beseda zaujala všechny přítomné a paní knihovnici patří poděkování za příjemně strávený podvečer nad historií
Kaznějova.
Hana Kundrátová

Upozornění pro poplatníky místního poplatku ze psů

U

pozorňujeme občany města, že v roce 2019 nebudou držitelům psů rozesílány složenky pro
úhradu místního poplatku ze psů.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti do pokladny městského úřadu dveře č. 6. Další možnost je úhrada
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 0725660399/0800, variabilní symbol
je 1341000… (místo teček uveďte číslo domu).
Splatnost poplatku je do 31.3.2019 (je určena obecně závaznou vyhláškou 1/2014).
Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, může být poplatek vyměřen platebním
výměrem, který může zvýšit správce poplatku až na trojnásobek.
Sazby poplatku, které jsou stanoveny OZV 1/2014 o místním poplatku činí na kalendářní rok:
a) za prvního psa chovaného v RD								

200,- Kč

b) za prvního psa chovaného v sídlištní zastavbě							

500,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo sirotčího důchodu
s trvalým bydlištěm v RD
						

100,- Kč

d) za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního nebo sirotčího důchodu
s trvalým bydlištěm v sídlištní zástavbě
						

200,- Kč

Za každého druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o polovinu příslušné sazby.
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, ráda Vám poradím na tel. 373 332 107 nebo e-mailem walterova@kaznejov.cz.
Drahomíra Walterová
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„Důl“ Svatý Jan Nepomucký

S

kutečnost, že se v Kaznějově kdysi těžilo uhlí je všeobecně známá, i když spousta lidí o tom dodnes nemá vůbec tušení. Uhlí v Kaznějově bylo objeveno už v roce 1819 v místě zvaném „na vrchu“, což je prostor po levé straně od hlavní
silnice směrem na Plzeň. Dolové míry v těchto místech se nazývaly Francizci (František) a Adalberti (Vojtěch).
Roku 1822 Johan David Starck vyplatil všechny podílníky a stal se tak jediným majitelem těchto dolů. Kromě největších
a nejznámějších dolů David (vrátnice továrny) a Martin (stará mašina), které fungovaly až v druhé polovině 19. století,
bylo na katastru obce několik malých nebo méně významných šachet a dolových polí.
Z dochovaných map a plánů víme, že na katastru tehdejšího Kazňova se nacházely šachty a dolová pole s názvy jako Houwora (v některých zdrojích uváděno jméno šachty Honora), Maděra, Barbara, Maria nebo Sv. Jan Nepomucký. Tomuto
posledně jmenovanému „dolu“ bych se chtěl zvlášť věnovat, protože o něm ještě nebylo nikde nic napsáno a jeho jméno
jsem nalezl pouze v jednom z několika vydání císařských otisků, což je katastrální mapa Kaznějova z roku 1839. Uhelné
doly se v 19. století nejčastěji pojmenovávaly podle tradice z rudných dolů, v prvé řadě podle patronů (svatých), dále nejčastěji podle jmen majitele nebo členů jeho rodiny a v poslední řadě podle příjmení představitelů správních rad důlních
společností. V této mapě nalezneme pojmenování dolu „Sct. Johann v. Nepomuk Schachte“, který se měl nacházet přibližně v prostoru bývalého letního kina. Jednalo se nejspíše o označení několika šachet a šachtiček. Na poli mezi hlavní
silnicí na Plzeň a „letním kinem“ jich bylo podle jedné ze starých map asi dvanáct, z toho v prostoru „u letního kina“ byly
tři. Jelikož o tomto „dolu“ není nikde žádná zmínka, lze předpokládat, že zde uhlí bylo nalezeno pouze v malém množství
nebo bylo špatné kvality. Pravděpodobně se jednalo jen o několik průzkumných šachet a snahu Johana Davida Starcka
nalézt uhlí co nejblíže svému minerálnímu závodu vybudovaném v roce 1833 ve východní části Kaznějova, kde dodnes
říkáme „olejna“.
V bývalém letním kině se donedávna nacházela hluboká studna (dnes patrně zasypaná), jediný pozůstatek po Buchbinderově cihelně postavené až později na přelomu 19. a 20. století, zbourané po 2. světové válce. Pamatuji si, že ve studni
byl spadlý celý vzrostlý kmen stromu, a to ještě nebyl zdaleka až nahoře, tak byla hluboká. Je možné, že tato hluboká
studna byla původně jedna ze šachet nazývaných Sv. Jan Nepomucký a později využita cihelnou jako zdroj vody. Existenci dolování v těchto místech dokládá i jedna z map dolových polí zveřejněná v knize od Jaroslava Jiskry – Johan
David Edler von Starck, kde je přesně v těchto místech zakreslena jednoduchá dolová míra s názvem „Johanna“.
Dodnes jsem nikde v mnou dostupné literatuře a archivních materiálech o historii Kaznějova nenašel o tomto „dolu“
žádnou jinou zmínku, takže s jistotou nelze doložit přesné informace o jeho provozu, vzniku a zániku.
Václav Forejt

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky
se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování
nadace podpořili dárci více než 5 548 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé
rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
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VÍTÁNÍ PODZIMU

T

ak přece po dlouhém letošním létě přišel podzim... Ve
školce U továrny jsme ho přivítali společně s rodiči,
zahradní slavností, v jeden říjnový čtvrtek.
Děti dostaly vystřižené papírové „podzimní“ listy. Po
splnění úkolu na jednotlivých připravených stanovištích
obdržely malé razítko. Společně namalované obrázky s
podzimní tématikou jsme podlepili, rozstříhali a využili
s rodiči při skládání v celek. Přírodniny posbírané na vycházkách jsme třídili na jednom ze stanovišť a přikládali
k „matčiným“ stromům na obrázcích. Šišky jsme navíc
použili při házení do veverčina bříška po přeskákání lávky (lavičky). Kopec naší zahrady se proměnil v kouzelný
a naše Koťátka, Myšky a Šnečkové na něm hledaly malé
„poklady.“ Ti, kdo měli ještě čas do závěrečného zpívání s
harmonikou, využili připravené pastely k vybarvení svých
listů. Každý se povedl!
Nakonec jsme si zazpívali Měla babka čtyři jabka, Šla Nanynka do zelí a Cupydupy u chalupy. Slavnost jsme zakončili
„světluškovým hadem.“ Děti doma s rodiči vyrobily lampionky z nejrůznějších materiálů a tak jsme podzimu společně
originálně posvítili na cestu. Po slavnosti nám lampionky ještě dlouho svítily pro radost všech na chodbě naší školky.
Šárka Epikaridisová, MŠ U továrny

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

L

etošní podzim vyčaroval kolem nás spoustu krásných
barev, a tak se paní učitelky a děti z MŠ sídliště společně s rodiči daly jednoho krásného podzimního odpoledne
také do čarování. Čáry a kouzla se povedly a vznikly skutečně krásné podzimní výrobky v podobě svícnů, věnečků, dýňových strašidýlek, kaštanových zvířátek a skřítků.
Také o úrodu ovoce nebyla letos nouze, hlavně jablka
„kralovala“. Děti a paní učitelky se změnily v šéfkuchaře
a mateřskou školou zavoněly jablečné štrůdly. Všem malým kuchařům moc chutnalo a byli odměněni „michelinskou hvězdou.“
První prosincová sobota byla ve znamení Vítání občánků
na Městském úřadě Kaznějov. Děti z mateřské školy pod
vedením paní učitelky Petry Wolfové a Ivany Šmídlové
malým občánkům zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky.
A zpívalo a recitovalo se i na Mikulášské besídce. Třídou
Kytiček, Sluníček a Berušek proletěl anděl v doprovodu
Mikuláše a čerta. Dětem zářila očka a za jejich básničky,
písničky a tanec je Mikuláš odměnil balíčkem dobrot.
Další překvapení pro děti čekalo pod vánočním stromkem, u kterého se společně sešla celá mateřská škola.
Zněly vánoční koledy doprovázené dětskými hlásky, děti
netrpělivě čekaly na rozbalení dárků a Štědrý den byl na
dohled. Stejně krásnou vánoční atmosféru, jakou jsme
měli my v mateřské škole, přejeme i vám a vašim blízkým. Krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a radostných dnů!
Kateřina Mandousová, MŠ Kaznějov sídliště
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O čem se právě v Kaznějově mluví

V

elmi častým tématem rozhovoru kaznějovských občanů je v současné době rekonstrukce kulturního
domu.
Minulé zastupitelstvo stálo před nelehkým rozhodnutím,
co udělat s budovou, která už se spoustu let nevyužívala
a chátrala. Zároveň ve stejnou dobu řešilo stejný problém
s budovou kina. Já osobně jsem se dlouho nemohla vyrovnat s tím, že kulturák už nebude sloužit kultuře. Vždyť
jsem tam chodila na zábavy, na čaje, do tanečních… Ale
po zvážení všech pro a proti u mě zvítězil rozum nad nostalgií.
Hlavním úkolem bylo zachovat místo pro pořádání kulturních akcí. Ale provoz tak obrovské budovy by v současné době byl velmi náročný. Vedlo by to přirozeně k situaci, kdy by se nakonec žádné akce nepořádaly, protože
pronájem prostor by byl pro většinu pořadatelů finančně
neúnosný. Předělání kina na multifunkční kulturní zařízení se nabízelo jako ideální řešení. A poslední měsíce vše
potvrdily. Již nyní se hromadí rezervace prostor na příští
rok. Budovu si pronajímají nejen organizace a spolky, ale
např. i jednotlivci k pořádání soukromých akcí, svateb a
rodinných oslav. A jistě jste si i vy všimli, že se kaznějovský kulturní kalendář po otevření kulturního domu začal
plnit – letní pohádkové promítání pro děti, zábavy, koncerty, poslední leč, posezení se seniory, nejrůznější oslavy. Je vidět, že takové zařízení Kaznějov potřeboval.
A nyní bylo nutno vyřešit úkol druhý, mnohem náročnější – neutěšený stav starého kulturního domu. Přestavět?
Zbourat? Přece jen má toto místo pro Kaznějováky určité
kouzlo, nechtěli jsme se zbavovat části naší historie. Budova navíc nebyla v takovém stavu, aby musela proběhnout demolice.
Zastupitelé města se rozhodli pro řešení, které je finančně nákladné, ale pro město velmi přínosné. Přestavba na
bytový dům přispěje k zmírnění nedostatku bytů v našem
městě. Pro město s naším rozpočtem se opravdu jedná o
velkou investici, ale počítáme, že se vložené prostředky
budou postupně vracet formou nájmů zpátky do rozpočtu. Vznikne zde 28 bytů, z toho 16 bytů v dispozici 2+kk
a 12 garsoniér.
Plánovaný rozpočet na přestavbu byl přibližně 33 milionů
(bez DPH). Během přestavby se však nečekaně objevily problémy se stropem nad 2. nadzemním podlažím, tzn. podlahou
pod podkrovím. Pokud bychom strop nevyztužili, museli bychom z projektu vyškrtnout 5 nádherných podkrovních bytů.
A to by byla škoda. Další vícenáklady souvisejí s omítkami, u kterých projekt počítal pouze s opravou. Rozhodli jsme se
pro nové omítnutí, abychom nemuseli za pár let tuto investici opakovat. Všechny tyto a několik dalších menších výdajů,
které nebyly zahrnuty v původní kalkulaci, zvýšily rozpočet stavby více než o 3 miliony.
Současné práce jsou již ve fázi, kdy by se podle stavební firmy žádní další kostlivci ve skříni neměli objevit. Předpokládaný konec přestavby je plánovaný na podzim 2019. Poté už se jen osadí kuchyňské linky a doufejme, že příští Vánoce
stráví spokojení nájemníci v nových bytech.
Rozhodování je pro zastupitele často nelehké, ale věřte, že pokaždé se snaží najít nejlepší řešení ve prospěch města. Děkuji tímto zastupitelům za jejich zodpovědný přístup a vám za zájem o vše, co se v našem městě děje.
Mgr. Eva Šimlová, starostka
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Klienti domova cvičí jógu

O

d října mají klienti Domova s pečovatelskou službou
v Kaznějově možnost cvičit jógu. Pravidelně každou
středu za nimi jezdí cvičitelka Štěpánka Moravcová z Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí. Jejích služeb
postupně využívá všech jedenáct obyvatel.
Lekce trvá šedesát minut. „Kromě jógy, která uvolňuje a
zklidňuje, se senioři zapojují do zpěvu zejména lidových
písní a přitom používají hudební nástroje. Tím si zlepšují
dýchání,“ vysvětlila pečovatelka Lenka Lohrová.
Kromě cvičení se klienti věnují ručním aktivitám, při kterých si procvičují jemnou motoriku.
Valentýna Bílá

Za bájným šachovým pokladem do Kaznějova

Z

ima se blíží. A přesto se na daleký sever (konkrétně
Plzeň–sever) vydalo 63 odvážných polárníků, jejichž
jediným cílem bylo prozkoumat hluboká a temná zákoutí jídelny kaznějovské ZŠ, aby získali alespoň malou část
bájného pokladu šachového umění. Předchozí věty berte
jen jako básnický úvod, protože v reálu nijak extra velká
zima nebyla, neb jídelna byla příjemně vytopená. Také
světelné podmínky byly velmi dobré a tak se v prostorách
již zmíněné jídelny bezproblémově odehrálo celkem 224
partií ve dvou oddělených turnajích.
První turnaj byl určen pro předškoláčky z MŠ spolu s prvním stupněm ZŠ a zuřivě zde bojovalo 48 hráčů. A přesto, že se na šachovnicích občas objevily i velké perly jako
současné 2 maty či šachovnice bez králů, každá jednotlivá
partie byla vedena z obou stran bojovně a remíz mnoho
nebylo. Kategorii MŠ, která byla oproti loňsku méně obsazená, protože mnoho loňských předškoláčků již letos hrdě
nosí do školy pěknou aktovku, nakonec vyhrál se ziskem 2 bodů František Pěkný (ŠK Líně) a stříbro bral David Vitouš
(MŠ Kaznějov).
Kategorii (celkově i kategorii chlapců) prvního stupně naprosto suverénně vyhrál s plným počtem 7 bodů Michal Heřman z TJ Sokol Plzeň-Letná. Stříbrnou medaili si na krk pověsil Jakub Ježek, další reprezentant tohoto oddílu, se
ziskem 6 bodů. Bronzová medaile v kategorii chlapců pak putovala do vitrínky SK Petřín Plzeň, a to zásluhou Tadeáše
Jana, který se ziskem 5 bodů skončil celkově pátý. V kategorii dívek byla k nezastavení Eliška Janoušková (ŠK Líně), které růžová královna vedle šachovnice přinesla zisk 6 bodů a 1. místo v kategorii a celkové 3. místo. O bodík méně získala
Miriam Černá z SK Petřín Plzeň a mohla si tak na nástěnku vyvěsit stříbrnou medaili za 2. místo v kategorii a celkové
4. místo v turnaji. Stejný počet bodů získala i Jana Vítovcová (ŠK Garde Kaznějov) a tak jen horší pomocné hodnocení
rozhodlo, že si odveze (spíše odnese neb je místní) bronzovou medaili.
V paralelním turnaji pro 2. stupeň ZŠ s 15 účastníky byl vždy už jen jeden mat a králové šachovnici snad vůbec neopustili, takže kvalita hry byla vysoká. První místo v katergorii i celkově získal bez ztráty jediného půlbodíku kaznějovský
František Škutil (ŠK Garde Kaznějov). Druhé místo v kategorii i celkově putovalo na ještě vzdálenější sever, tedy téměř
k polárnímu kruhu, zásluhou Jaroslava Bulína z DDM Kralovice a jeho 5,5 bodů. Bronzová medaile (v kategorii a celkově) pak naopak absolvovala cestu na opačný konec našeho kraje až do tropických Klatov a to díky 5 bodům Františka
Tomana. V kategorii dívek pak opět udělala radost celému Kaznějovu domácí Jolana Hrdinová (ŠK Garde Kaznějov) s
3,5 body (celkově 7. místo). Druhé místo v kategorii pak získala Adéla Hejlová (ZŠ Chotěšov). A protože už žádná další
slečna nestartovala, tak mohli kaznějovští pořadatelé bronzovou medaili nenápadně prodat chtivým sběratelům po vzoru nejmenovaných olympijských vítězů z Nagana.
Celkově turnaj proběhl bez problémů, za což bych rád poděkoval všem účastníkům, sponzorům i všem, kdo nám s organizací pomáhali.
Ing. Zdeněk Bartoníček
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K výročí vzniku Československa vysadili Strom svobody

K

aznějov může být právem hrdý na to, že se zařadil
mezi další obce a města v republice, kde byl ke stému
výročí vzniku Československa vysazen Strom svobody.
S myšlenkou vysadit národní symbol, lípu srdčitou, přišel
už na jaře Vladimír Mencl. Nejprve musel najít vhodné
místo, kde strom zapustí kořeny. Tím se stalo prostranství v Habeši u Kaznějovského potoka, těsně u vstupu do
lesa směrem na Nebřeziny.
Z místa spolu s dalšími nadšenci odstranil náletové křoviny. Podmínkou, aby Nadace Partnerství listnáč poskytla
a byl zařazen do seznamu Stromů svobody, bylo zajistit
dřevinu proti okusu zvěře. To si vzal na starosti Jan Mikuta a kolem kmene ukoval železnou ohradu. Radek Daneš
sehnal v litickém lomu spilit, který usadili poblíž lípy a na
němž bude umístěna pamětní cedule.
Další podmínkou bylo vytvořit u stromu odpočinkové místo. Toho se zhostil Vladimír Mencl. Jakožto truhlář vyřezal ze
smrkového dřeva dvě lavičky. Se vším mu navíc pomáhal jeho bratr Pavel a Jaroslav Koldinský. Tím ale povinnosti party
nadšenců neskončily. Po dobu pěti let se o mladý strom musejí řádně starat.
Lípu srdčitou pětice za přítomnosti místních občanů vysadila právě v den založení Československa, tedy 28. října. Také
v tento den stejně jako před sto lety zazněla státní hymna a kmen stromu ozdobila stuha v barvách trikolóry.
Více informací o výsadbě stromů svobody naleznete na stránkách https://www.stromysvobody.cz.

Valentýna Bílá

Na zrekonstruované kapličce se opět rozezněl zvon

D

veře kapličky sv. Jana Křtitele se v pátek 26. října
otevřely k uctění památky všech věrných zemřelých.
Spolu s příchozími vzpomínal na ty, kteří již nejsou mezi
námi, otec Gűnther Ecklbauer, oblát z Plas.
„Necháváme odejít naše blízké, protože víme, že jednou
se s nimi setkáme,“ řekl otec Gűnther a po krátké modlitbě si děti zapálily svíčky ve svých lucerničkách a lampionech. Spolu s rodiči, prarodiči, kamarády a známými
se vydaly na hřbitov, kde rozsvítily plamenem věčného
života svíčky na hrobech, kde odpočívají jejich příbuzní.
Kaplička se otevřela veřejnosti ještě v neděli 11. listopadu,
kdy si Česká republika připomněla sto let od konce první
světové války. Na památku všech, kteří padli v tomto konfliktu, se symbolicky přesně ve 13.30 hodin na dvě minuty
a dvacet vteřin rozezněl zvon. Úkolu se zhostila paní Marie Palmová, za což jí patří velké poděkování. Jména všech
padlých přečetla kronikářka města Hana Kundrátová. Jsou jimi: Václav Baxa, Hanuš Bernášek, František Benda, Vilda
Buchbinder, Josef Herajt, František Henžlík, Josef Henžlík, Alois Janda, Antonín Karlovec, Antonín Kindl, Jaroslav
Khel, Adolf Kolář, František Koldinský, Václav Kondel, Václav Koukolík, Václav Kožíšek, Václav Kunc, Vojtěch Mixan,
Václav Molcar, Jan Němec, Bohumil Lexa, Karel Pokorný, Vojtěch Píša, Rudolf Proška, Antonín Reinvart, Josef Říha,
František Skočný, Antonín Šmídl, František Tříska, Václav Valeš, Antonín Vébr a Vladimír Vyhnis.
Na závěr ještě pozvánka, a to na pátek 21. prosince, kdy se u zrekonstruované kapličky bude rozdávat betlémské světlo.
Předvánoční krátké setkání začíná v 18 hodin.
Valentýna Bílá

Strana 10

Kříž U Karla je oděn do nového kabátu

P

o dvanácti letech se kříž stojící v místě, kterému místní říkají U Karla, dočkal renovace. Opravil ho Karel
Winkelhöfer, který je zároveň i jeho tvůrcem.
„Když jsem byl malý kluk, býval tu svatý obrázek. Časem
ale zmizel a tak jsem se rozhodl, že ho sem znova dám,“
vzpomíná Karel Winkelhöfer na rok 2006, kdy se spolu
se synem Karlem vrhl do práce. K obrázku přidal i dřevěný kříž jako vzpomínku na svého otce, který nesl stejné
jméno.
„Vždycky se říkalo tomuto místu U Karlíka a tak je to zapsané i v mapách. Můj otec se narodil 4. 11. 1916 a zemřel
21. 2. 1992. Celý život prožil v Kaznějově. Byl rolníkem a
mezi lidmi hodně známý. Samozřejmě byl myslivec jako
jeho otec Bohumil a nimrodi se tady scházeli a vlastně
scházejí dodnes – při práci na honitbě a při naháňkách,“
vysvětluje pětašedesátiletý myslivec tělem i duší.
Kříž se nachází nedaleko hájovny U Staňků u asfaltové
cesty spojující kaznějovskou a hornobřízskou kaolinku.
Karel Winkelhöfer ho během září opravil a natřel, obnovil na něm nápisy a obrázek sv. Huberta nově chrání před
prachem a deštěm plexisklo. Druhý obrázek patrona myslivců visí vedle na modřínu a je vyroben z borovicového
dřeva.
Valentýna Bílá

POLICIE INFORMUJE – STALO SE V KAZNĚJOVĚ
Policisté z obvodního oddělení Kaznějov od 7. listopadu prověřují případ krádeže věcí ze stavební buňky. Zloděj nejprve
silou překonal dva visací zámky a poté z červené stavební buňky odcizil elektrické nářadí a třicet litrů motorové nafty v
plastovém kanystru. Firmě tak vznikla škoda převyšující 74 tisíc korun.
Muži zákona pátrají také po pachateli, který 2. listopadu bez použití násilí vnikl do domu v Kaznějově a v prvním mezipatře otevřel zámek do spíže a odcizil z ní několik lahví vína, kávu, čaje, čokolády a spousty dalších věcí. Majitelce vznikla
škoda ve výši jednoho tisíce korun. Kromě krádeže neznámý pachatel porušil také domovní svobodu.
V pátek 16. listopadu kolem půl druhé odpoledne zadrželi kriminalisté přímo při prodeji pervitinu dva muže – dealera
a zákazníka. Zatčení se odehrálo přímo u kaznějovské pošty. Šestačtyřicetiletého muže kriminalisté obvinili z přečinu
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný muž si měl v průběhu
posledních šesti měsíců obstarávat pervitin, který pak následně prodával několika dalším osobám. Muž je nyní stíhán
vazebně a v případě prokázání viny mu hrozí od jednoho do pěti lety.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality sdělili obvinění šestadvacetiletému mladíkovi z Mrtníka z přečinu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Mladík minimálně od roku 2011 prostřednictvím svého osobního počítače připojeného k síti, bez potřebného svolení nositelů autorských práv, neoprávněně
zasáhl do zákonem chráněných práv k autorským dílům. Tím, že na filehostingové servery uložil rozmnoženiny audiovizuálních děl a tyto rozmnoženiny pak sděloval široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače anebo prostřednictvím odkazů na různých internetových stránkách, tak aby si kdokoli mohl tyto rozmnoženiny stáhnout. Neoprávněným užitím
audiovizuálních děl způsobil společnostem škodu ve výši přes půl milionu korun. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až
do výše pěti let.
Iveta Kořínková, policejní mluvčí Plzeň-venkov

Komunální odpad 2018 - občané

Ceny známek za vývoz komunálního odpadu na rok 2019. Vývoj zajišťuje Marius Pedersen a. s., provozovna Kralovice.
týdenní			
14 denní			
měsíční			
kombinovaná			

2024.-Kč		
1173.-Kč		
650.-Kč		
1760.-Kč		

jednorázový			
pytel				
240 litrů 14 denní		
240 litrů týdenní		

63.-Kč
49.-Kč
2105.-Kč
3643.-Kč

Známky se kupují pouze na celý rok a jsou k dispozici na Městském úřadě Kaznějov
od 15. 12. 2018, číslo kanceláře 11 (finanční účtárna).
Informace na telefonu 373 332 115 nebo 373 312 352
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Lampionový průvod s opékáním buřtů

V

e čtvrtek 15. 11. 2018 se před kaznějovskou základní
školou už od čtyř hodin srocovalo více než 200 dětí,
dospělých, rodičů, prarodičů a dalších příchozích s lampiony nebo bez, aby se zúčastnili každoročního lampionového průvodu.
Jako tradičně jsme po páté hodině vyšli od základní školy,
přes sídliště, okolo kotelny Drahotínskou ulicí do Rybnické a kolem kulturáku směr hřiště u městského úřadu, kde
měl náš průvod premiérově cíl. Tam už bylo nachystané
malé sladké občerstvení, které s láskou napekly ředitelka
SVČ RADOVÁNEK Bc. Eva Tischlerová a školnice pracoviště Kaznějov paní Věra Paterová. Kaznějovští dobrovolní hasiči uvařili spoustu čaje a nabízeli k prodeji buřty,
které si mohli účastníci akce opéci na ohništi přímo na
hřišti. Prodalo se jich téměř 150 kusů. Nechyběl také stánek se slaným popcornem, cukrovou vatou a barevnými
obrázkovými balonky, ty měly jako vždy u dětí veliký úspěch. K poslechu a skotačení nejen pro nejmenší hrála reprodukovaná hudba.
Za kolektiv pracovníků SVČ RADOVÁNEK Kaznějov hodnotíme akci jako velmi vydařenou a doufáme, že se nám z opékání buřtů na konci lampionového průvodu podaří udělat příjemnou tradici. Také bychom chtěli moc poděkovat MěÚ a
SDH Kaznějov za pomoc s organizací této akce.

Namaluj si svého igráčka

Ž

áci navštěvující malířský kroužek Paletka při SVČ RADOVÁNEK Kaznějov se zúčastnili malířské soutěže Namaluj si
svého Igráčka, která probíhala v rámci 11. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest
2018. Jsme moc rádi, že se naši svěřenci umístili na medailových pozicích a pro ocenění si také 11. 11. 2018 do KKC
Přeštice dojeli.
2. kategorie
2. místo - Ivana Kalinová
3. kategorie
1. místo - Kristina Hroncová
4.–10. místo - Ondřej Kortus

Plánované akce SVČ RADOVÁNEK Kaznějov
27. 1. 2019 		
31. 1. – 2. 2. 2019
25.-27. 2. 2019 		
2. 3. 2019 		
29.-31. 3. 2019 		
24. 4. 2019 		
26.-28. 4. 2019 		
24.-26. 5. 2019 		
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Dětský maškarní bál
Pololetní prázdniny – pobytová akce pro holky i kluky
Jarní prázdniny v RADOVÁNKU – pobytová sportovně turistická akce v Plzni
Kaznějovský masopust
Taneční víkend FOR FUN! v Plzni
Den Země – odpolední ekologická stezka pro veřejnost
Taneční víkend FOR FUN!
Taneční víkend FOR FUN!

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Den otevřených dveří a předvánoční charitativní akce

V

úterý 4. 12. 2018 se mnozí mohli přijít podívat v rámci každoročního Dne otevřených dveří do naší školy,
prohlédnout si učebny, jejich vybavení a různé pomůcky,
mohli se zapojit do tvořivých aktivit v keramické dílně,
prohlédnout i zookoutek, bazén, školní družinu, vyrobit
si šperk z korálků nebo přáníčko, zahrát stolní tenis, poslechnout pěvecké vystoupení, ochutnat zajímavé pomazánky ve školní jídelně. Při zajišťování tohoto dne pomáhalo více než 50 žáků, zaslouží si velké poděkování.
Současně ve vestibulu školy byla zahájena tradiční charitativní akce „Pomozte dětem“, na které si každý mohl zakoupit vystavené vánoční výrobky žáků a mnohdy i jejich
rodinných příslušníků.

Mgr. Naděžda Pluhařová

Mikulášská nadílka

M

ožná si říkáte, kdo by se čerta bál, ale přesto se na naší škole našly dětičky, které s pláčem pozorovaly velkou
skupinu čertů přicházející v tento den do jejich třídy. A některé dětičky samy oblékly kostým čerta nebo anděla.
Ale pan Mikuláš je uklidnil, třebaže často ve Velké knize hříchů připomněl některá jejich provinění. Anděl je obdaroval
sladkostí a nakonec děti Mikulášovi a andělům zazpívaly nebo zarecitovaly básničky. Žáci 9. tříd připravili pro děti z
prvního stupně nezapomenutelný zážitek.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Rodák z Kaznějova a hasič tělem i duší. To je Jiří Müller

C

elý život Jiřího Müllera je spjat s Kaznějovem. Poslední říjnový den roku 1928 se tu narodil a v domě
svých rodičů Rudolfa a Anny žije dodnes. U otce se sice
vyučil klempířem, ale řemeslu se příliš dlouho nevěnoval.
Uchvátila ho hasičina. V bývalém chemickém podniku
Lachema pracoval jako požární technik.
„Do kaznějovského hasičského sboru jsem nastoupil v
roce 1945 a od roku 1969 jsem se stal hasičem z povolání,“ vypráví poručík. „Tenkrát útvar v Plasích ještě nebyl
a my jsme měli pět cisteren. Byli jsme hasičskou velmocí,“
chlubí se hasič tělem i duší.
Na léta prožitá ve sboru vzpomíná stále rád. „Pamatuji si,
jak jsme v roce 1955 jeli na soutěž do Brna a vyhráli ji. A
my jsme za prvenství dostali Tatru 805,“ podotkl čerstvý
devadesátník. K zásahům jezdil ve dne v noci, zkrátka jak bylo potřeba. „V osmdesátých letech začal na Lachemě hořet
ledek, což je třaskavina. Uhasili jsme ho a zabránili výbuchu. Tenkrát nám přijeli pomoct hasiči z Plzně, ale než dojeli,
zvládli jsme to sami. Řekli nám, že před námi smekají,“ doplnil Jiří Müller, který k požárům jezdil do svých šedesáti let.
Ve Sboru dobrovolných hasičů Kaznějov je stále členem a je dokonce tím nejstarším. Prvenství vede také jako nejstarší
Zasloužilý hasič Plzně-severu. Na hasičské uniformě se mu leskne vyznamenání Řád sv. Floriána, medaile Za zásluhy, K
výročí vzniku SDH Kaznějov, Za příkladnou práci a Vzorný hasič. Jako poslední získal pamětní medaili ke sto letům od
vzniku Československa, kterou dostal k životnímu jubileu od svých kaznějovských kolegů. Ti také po něm před šesti lety
pojmenovali zbrusu novou Tatru Terrno CAS 20-S2R. Říkají jí Fousáč.
Stejně jako zůstal Jiří Müller věrný Kaznějovu, celý život prožil i s jednou ženou. Vzal si paní Helenu z Krašovic a spolu
vychovali syna Petra. Rodina se postupně rozrostla o vnuka, vnučku a také pravnuka.
V Kaznějově také žije jeho bratr Rudolf, který je o dva roky mladší a 74letá sestra Hana bydlí v Plzni. A jaký má recept na
dlouhý život? „Hlavně pít Fernet Stock. Má stejné složení jako švédské kapky,“ uzavřel s úsměvem devadesátník.
Valentýna Bílá

Věra Šperlová oslavila devadesátiny

P

aní Věra Šperlová žije v kaznějovském Domě s pečovatelskou službou devět let. Z okna se dívá přímo na
náměstí, parapet jí zdobí spousta květin a v bytě má vzorný pořádek. Rodačka z Třebčic u Nepomuka oslavila 18.
října devadesát let.
„Ve dvaadvaceti jsem se provdala za Karla a odstěhovala
se za ním do Písku,“ vypráví oslavenkyně. Když obě děti
vylétly z hnízda – syn Karel i dcera Věra, a paní Věra později ovdověla, přestěhovala se za dcerou do Kaznějova.
Na Písek, kde prožila 59 let, ale nedá dopustit. „Je tam
všechno, co potřebujete k životu. Školy, lékaři, obchody,
autobusy vás dovezou, kam potřebujete. Mám tam pořád
dvě kamarádky, se kterými jsem v kontaktu. Několikrát
jsem je navštívila, teď už si jen voláme,“ vysvětlila.
Paní Věra vystudovala obchodní školu v Plzni. Po studiích nastoupila na krátký čas do spořitelny a po složení manželského slibu začala v Písku pracovat v Potravinách jako mzdová účetní. A podniku byla věrná až do důchodu.
Dnes má dvě vnučky, vnuka a pravnučku. V domě s pečovatelskou službou žije s dalšími spoluobčany, čtyřem z nich je
přes pětaosmdesát let. „Rozumíme si i s těmi mladšími,“ dodala jubilantka.
Valentýna Bílá
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v říjnu, listopadu a prosinci letošního roku významného životního jubilea:
Říjen
Vitáková Barbora
Šperlová Věra
Müller Jiří 		
Smékal Josef 		
Müllerová Helena
Vašíčková Eliška
Jíchová Danica
Fuchmanová Marie
Šutera Vladimír

Listopad
91
90
90
89
86
83
80
80
80

Nováková Hana
Dobrý František
Kubricht Vladimír
Čechová Zdeňka

Prosinec
85
84
81
81

Benešová Jaroslava
Třísková Emilie
Valeš Václav 		
Soukupová Ludmila
Čechová Anna
Sebránek Stanislav
Kleinová Eva 		
Kouřilová Helena
Macháček Jiří
Matyšková Marie
Švátorová Helena
Petříková Jaroslava
Hlásková Eliška
Hromádko Vladislav

86
86
86
85
85
84
84
84
83
83
81
80
80
80

Městský úřad vítá nové občánky :
Říjen
Janson Jáchym
Vilímová Viktorie

Listopad
Večeř Jan

AKCE V Kaznějově
31.12.2018 ve 20 h 		
06.01.2019			
25.01.2019
			
26.01.2019			
27.01.2019 			
05.02.2019			
15.02.2019			
02.03.2019 			
09.03.2019			

Silvestrovský večer (kino)
Tříkrálový koncert - soubor JenTet (kino)
Divadlo Štace/Kaznějovské hříšné časy		
Fotbalový bál - ŠIBŘINKY
		
Dětský maškarní bál				
Divadlo Štace/Cestovatelská přednáška		
Divadlo Štace/Kaznějovské hříšné časy		
Kaznějovský masopust				
Divadlo JakoHost/Saturnin 			

ŠTĚDRÝ DEN 24. 12.
			
Žebnice 16:00
			
Křečov 16:00
			
Nečtiny 16:00
Plasy 22:00
			
(kaple sv. Bernarda)
			
Manětín 22:00
Rabštejn nad Střelou 24:00
NAROZENÍ PÁNĚ 25. 12.
			
Manětín 8:00
Křečov 9:30
Plasy 11:00
Nečtiny 14:00

SV. ŠTĚPÁN 26. 12.
			

Spolek pro Kaznějov
Šutr
FK Bohemia Kaznějov
Radovánek
akce knihovny
Šutr
Radovánek
Šutr

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Manětín 8:00
Křečov 9:30
Obora 10:00
Březín 14:00

pátek 21. 12. 		
sobota 22. 12. 		
neděle 23. 12. 		
			
			
pondělí 24. 12.
			

Kaznějov 18:00 (kaplička)
Plasy 10:00 (fara)
Hodovíz 17:00 (náves)
Manětín 18:00 (u vánočního stromku)
Stvolny 19:00 (kostel)
Rabštejn nad Střelou 10:00
(Četnická stanice)
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Sbor dobrovolných hasičů v
Kaznějově přeje všem veselé Vánoce,
mnoho štěstí, zdraví, osobních i
pracovních úspěchů v novém roce
2019.
Rok 2019 je rokem 125. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů
v Kaznějově.
Titulní strana:
Živý betlém: Divadlo Štace, 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 20.3.2019.
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