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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další mírnou zimu a jako obvykle nastává období jarního
úklidu. Naši zaměstnanci zahájili čištění ulic a chodníků a já věřím, že
stejně jako v předchozích letech se k nám připojíte i vy
s úklidem před svými nemovitostmi. Je to tak trochu sisyfovská práce,
mnohdy již druhý den nepoznáte, že se uklízelo. Nejsmutnější je to pak na
dětských hřištích, kam s dětmi chodí rodiče. Co si máme myslet o nedopalcích cigaret , které se zde musí pravidelně zametat? Je nepořádek kolem nás skutečně jen věcí špatného úklidu? Není to hlavně vizitka nás
všech? Pokud nebudeme i my všichni soustavně působit na své okolí a sami se snažit, těžko se našim zaměstnancům
podaří zajistit, aby po nás vždy vše uklidili.
Od začátku roku jsme se na městském úřadě a v radě věnovali přípravě rozpočtu na letošní rok. Vyvrcholením těchto
prací pak bylo únorové jednání zastupitelstva, kde byl rozpočet schválen. Hospodaření města v roce 2014 skončilo přebytkem 20,7 mil. Kč, který je částečně využit na dofinancování rozpočtovaných výdajů roku 2015 a částečně tvoří re zervu pro řešení některých úkolů, které jsou před námi. Schválený rozpočet zastupitelstvo pojímá nikoli jako dogma, ale
jako dokument, se kterým bude dále pracováno.
Největší investiční akcí letošního roku je oprava komunikace na pravé straně Staré návsi, je na ni vyčleněno 2 600,0 tis.
Kč. Bude zahájena samostatnou opravou kanalizace a na ni bude navazovat oprava povrchu komunikace a úprava vjez dů do hospodářského dvora.
Stejně jako již asi dva předchozí roky je do rozpočtu zařazena oprava komunikace K Cementárně. Důvodem, proč dosud nedošlo k realizaci, jsou stále nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům pod touto silnicí. Ani v loňském roce
se nám nepodařilo s vlastníkem pozemků, firmou Rašelina Soběslav, koupi vyjednat a do cizího majetku investovat nemůžeme. Oprava je ale velmi potřebná, proto jsme opět vyčlenili prostředky, abychom ji v případě posunu v jednáních
mohli ihned zahájit.
Dalším velkým záměrem je rekonstrukce místní komunikace Ke Koupališti. Je značně frekventovaná, není zde chodník,
nebezpečná je zejména část kolem tzv. „chudobince“. Zatím bude zadáno vypracování projektové dokumentace, celá
stavba bude finančně náročná, protože se jedná o jednu z nejdelších komunikací (od hasičské zbrojnice až k hasičské
nádrži).
Jako vždy jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky na údržbu a modernizaci bytového fondu, hospodářského dvora,
zdravotního střediska, připravuje se dokončení opravy hřbitovní zdi a projekt na opravu kapličky. Kaplička jako jediná
kulturní památka v majetku města si pozornost určitě zaslouží. Opravu budeme realizovat ve spolupráci s památkáři a
pokusíme se na její financování získat dotaci.
Nemalé prostředky rozpočtu jsou každoročně vynakládány na obnovu a údržbu zeleně. Nejinak tomu bude i v letošním
roce, kdy plánujeme nahradit staré přerostlé topoly u asfaltové plochy pro stánkaře novou výsadbou vhodnou pro měst ské prostředí. Dokončena již byla obnova veřejného sadu (dříve školní zahrady) u městského úřadu. Formou dotace
jsme od Plzeňského kraje dostali 20 regionálních odrůd vysokokmenných jabloní, které jsou součástí genofondu
ovocných stromů. Musím na tomto místě poděkovat kaznějovským zahrádkářům, kteří se nabídli, že nám pomohou s
jarním prořezem těchto stromků a při té příležitosti provedou odborný výklad pro veřejnost.
Vím, že již dlouho je v Kaznějově voláno po vybudování obchodního střediska. Po únorovém jednání zastupitelstva,
které schválilo prodej pozemků potřebných k jeho výstavbě jsem optimistou, že k tomu skutečně dojde. Smlouva bude
uzavřena s firmou NORMA. Zajímalo mne, jak vypadají prodejny provozované touto firmou, a byl jsem se proto podí vat v místě počtem obyvatel zhruba srovnatelném s Kaznějovem, v Nepomuku. Mohu zodpovědně říci, že sortimentem
i úrovní prodeje mě zdejší obchodní středisko uspokojilo a doufám proto, že v dohledné době bude stát i u nás.
Velkým a nelehkým úkolem, který dostalo do vínku nové zastupitelstvo, je vyřešení otázky, jak naložit s kulturním domem. Zároveň bychom se ale měli zabývat budoucností budovy kina, protože obě stavby sloužily kulturním účelům.
Nejdříve pár slov ke kinu: stavba působí zachovale a udržovaně, lze zde v omezené míře provozovat akce jako přednáš ky, koncerty, školní akce, stále je možné promítat filmy. Nabízí se i možnost využít část budovy, která je dnes v sou kromých rukou, vstoupili jsme proto do jednání s majitelem. Ať už tato jednání dopadnou jakkoliv, doporučoval bych
výhledově tuto budovu přestavět na víceúčelové kulturní centrum.
Horší je to s budovou kulturního domu. Od r. 2007 je zpět v majetku města, do dnešního dne však nemáme přístup do
celého objektu. Stále nám nebyly předány prostory restaurace, a to dokonce přesto, že jí v současné době není možné
provozovat, protože vodárna sem k 31.12. 2014 ukončila dodávku vody. Je mi vytýkáno, že to bylo na můj popud, není
to ale pravda. Město bylo v srpnu loňského roku Vodárnou Plzeň vyzváno k uzavření smlouvy na dodávky vody a na
tuto výzvu pouze reagovalo informací, že objekt neprovozuje a nemá tedy důvod smlouvu uzavírat. Mrzí mě, že je vý voj situace kolem kulturního domu záměrně dezinterpretován a že jsou některé skutečnosti zamlčovány. Jakoby se zapomnělo na fakt, že firma FIRENZE budovu krátce po té, co na ni uzavřela kupní smlouvu, zadlužila 15 mil. Kč. Od dlužení pak stálo město značné úsilí, ale bylo ho dosaženo bez jakýchkoliv nákladů. Také nerozumím tomu, proč se kri tici našeho postupu nepozastavují nad faktem, že v budově byla až do konce roku 2014 provozována podnikatelská
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činnost, aniž by městu bylo placeno nájemné. Musel bych se přece omluvit všem poctivě platícím nájemníkům bytových nebo nebytových prostor, kdybychom bezplatné užívání prostor v kulturním domě velkoryse přehlédli a náhradu
soudně nevymáhali.
Snad se ale přece jenom některý z problémů v dohledné době vyřeší. V dubnu by měl proběhnout již odvolací soud
ohledně vyklizení restaurace a já věřím, že bude rozhodnuto ve prospěch města.
Nastává tedy čas říci, co dál. Na www stránkách města můžete najít krátký sestřih z prohlídky všech přístupných
prostor budovy kulturního domu, kterou jsme zorganizovali v únoru. Přesvědčete se sami, v jakém stavu nám byla budova předána. Tento fyzický stav máme potvrzen již v roce 2007 notářským zápisem a soudním znalcem. Nelze tudíž
toto zničení svádět na město, které může zahájit celkovou rekonstrukci až po předání celého objektu včetně restaurace.
Jako jeden ze zastupitelů předkládám svůj názor, jak bych tento objekt řešil:
1. varianta – přestavba budovy na velkou tělocvičnu, která by sloužila veřejnosti a škole k nejrůznějším sportovním aktivitám
2. varianta- přestavba na zařízení pro seniory včetně poskytování služeb odborného personálu.
Jsem přesvědčen, že na obě varianty by bylo možné sehnat potřebné finanční zdroje. Samozřejmě se ale nebráním i jiným názorům, se kterými přijdou, jak věřím, ostatní zastupitelé. Co rozhodnou, to bude platit.
Vážení spoluobčané, pokusil jsem se nastínit alespoň nejdůležitější úkoly z těch mnoha, které nás letos čekají. Doufám,
že se budeme moci opět v případě potřeby spolehnout na spolupráci s vámi a předem za to děkuji. Přeji všem pohodové
jarní dny . S pozdravem
Ing. Petr Sýkora

Informace z jednání Rady města Kaznějov
•

bylo provedeno losování zájemců o byt č. 570/5 v ul. Lipová; na zveřejněnou nabídku pronájmu
bytu s jeho následným prodejem reagovalo podání žádosti 10 zájemců; uzavření Smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě s vylosovaným zájmcem následně projednalo a schválilo zastupitelstvo

•

byla projednána a zamítnuta nabídky firmy Enwox Energy na úsporu elektrické energie pro veřejné osvětlení;
město by sice ušetřilo přechodem na dodávky silové elektřiny od této firmy, muselo by ale zaplatit za dodávky
a provoz dodaných regulátorů;
byly projednány žádosti zájmových organizací o finanční podporu jejich činnosti v roce 2015 nebo
příspěvek na organizování konkrétních akcí;

•

•

bylo schváleno na žádost MUDr. Čecha ukončení platnosti nájemní smlouvy na ordinaci v č.p. 105 dohodou k
28.2.2015

•

po posouzení 7 nabídek byl vybrán jako zpracovatel Územního plánu města Kaznějov Ing. Arch.
Ladislav Bareš

•

byl projednán záměr odkupu prodejny v budově kina a účast města v dražbě lesních pozemků v k.ú. Kaznějov
a Rybnice

•

rada zřídila:
stavební komisi ve složení Jaroslav Šašek - předseda, Ing. Petr Buchtelík,
Zdeněk Uhlíř, Renata Dobrá – členové
kulturně-sportovní komisi ve složení: Mgr. Eva Šimlová – předseda, Valentýna Bílá, Bc. Eva Tischlerová, Ing.
Lenka Novotňáková, p. Šubrt, Zbyněk Úlovec, Vladimír Pitlík – členové

Městská knihovna Kaznějov v číslech za rok 2014
V roce 2014 bylo v knihovně registrováno 382 čtenářů, z toho 192 dětí. Knihovnu navštívilo 5 368 návštěvníků, z toho
243 využilo veřejný internet a 1 435 navštívilo webové stránky. Oproti minulému roku se návštěvnost zvýšila. Knihovní
fond činil k 31.12.2014 – 14 735 svazků. Bylo zakoupeno 333 nových knih a odebíráno 35 titulů periodik. Náklady na
pořízení knihovního fondu včetně periodik činily 70 130 Kč. Knihovna uspořádala 65 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 1 262 návštěvníků. Většina z nich byla určena žákům ZŠ v Kaznějově. V oddělení pro dospělé čtenáře byl pořízen nový výpůjční pult.
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny bych ráda popřála v roce 2015 spousty dobrých knih a kvalitní četby.
Soňa Tůmová, knihovnice
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Kauza kulturní dům
19.12.1997

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kaznějov a FIRENZE s.r.o. na převod nemovitosti č.p. 353,
kulturní dům; kupní cena 5 500 000,- Kč měla být uhrazena v měsíčních splátkách stanovených
pro jednotlivé roky; k doplacení mělo dojít v únoru 2004;
4.2.1998 – 26.8.1999 - postupně FIRENZE s.r.o. zřízeno zástavní právo ke stavbě a stavebnímu pozemku ve výši
15 200 000,- Kč
19.6.2000
z důvodu prodlení FIRENZE s.r.o. s úhradou splátek kupní ceny podepsána dohoda o uznání dluhu a
způsobu jeho splacení;
5.3.2007
rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever určeno, že vlastníkem budovy kulturního domu je město
Kaznějov
12.3.2007 - 18.4.2007 předávání objektu, prostory rock-pubu a restaurace předány s tím, že jsou pronajaty M. J.
květen 2007
zaslány informace dosavadním nájemníkům a uživatelům budovy KD o postupu města při řešení
využívání objektu
červen 200
jednáním s právním zástupcem firmy Arch holding Limited se sídlem na Britských
panenských ostrovech dosaženo výmazu zástavního práva k nemovitosti
8.8.2007
podaná žaloba města o vyklizení nebytových prostor – rock pubu
9.8.2007
podán návrh na vydání platebního rozkazu na náhradu za bezdůvodné obohacení z titulu užívání
objektu KD po vrácení do majetku města
18.2.2009
doplacena firmě FIRENZE s.r.o. celá vratka části kupní ceny, kterou městu uhradila (1 750 000,- Kč)
2.3.2009
podaná žaloba na město o zaplacení 3 535 825,50 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody vzniklé
tím, že v důsledku splácení kupní ceny za budovu KD nemohlo docházet k rozmnožování
majetkových hodnot naopak došlo k jejich inflačnímu znehodnocení a dále se žalobce domáhá
náhrady za neefektivně vložené investice do cizího majetku (budovy města)
20.11.2009
okresní soud zamítl žalobu na škodu vzniklou ušlým ziskem na úrocích a inflačním znehodnocením
finančních prostředků vynaložených na úhradu kupní ceny KD
20.1.2010
podaná výpověď z důvodu neplacení nájemného z restaurace a rock-pubu M. J., se kterou nájemní
smlouvu sjednala společnost FIRENZE s.r.o. v roce 2002; výpovědní lhůta činila 3 měsíce
2.2.2010
odvolací soud zrušil rozhodnutí o vyklizení nebytových prostor rock-pubu a vrátil věc soudu I. stupně
k dalšímu řízeni
23.2.2010
rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever městu uloženo zaplatit firmě FIRENZE s.r.o. úroky
z prodlení při úhradě vratky zaplacené části kupní ceny (155 312,32 Kč); proti rozsudku se obě strany
odvolaly, krajský soud jej potvrdil;
4.6.2011
město vydražilo pozemek p.č. 131 (kolem KD)
10.6.2010
krajský soud potvrdil rozsudek soudu I. stupně týkající se ušlého zisku na úrocích a inflačního
znehodnocení finančních prostředků vynaložených na úhradu části kupní ceny KD
10.11.2011
Okresní soud PS uložil M. J. vyklidit nebytové prostory – rock-pub
12.7.2012
město žaluje zaplacení částky 491 250,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení za užívání nebytových
prostor restaurace a rock-pubu až k datu 1.8.2012
20.9.2012
Nejvyšší soud ČR zamítl dovolání společnosti FIRENZE ve věci náhrady ušlého zisku na úrocích a
inflačního znehodnocení finančních prostředků vynaložených na úhradu části kupní ceny KD
20.3.2014
Okresní soud Plzeň-sever uložil M. J. zaplatit městu 221 432,- Kč s příslušenství jako nájemné a
bezdůvodné obohacení za užívání rock- pubu
4.7.2014
Okresní soud PS rozhodl o ustanovení znalce z oboru ekonomika, projektování a stavebnictví, který
stanoví tržní cenu budovy KD v prosinci 1997 před zahájením rekonstrukčních prací, v prosinci 1999
a aktuální tržní ceny a dále stanoví, jak se stavební úpravy promítly do celkové tržní ceny
v současné době probíhají tato soudní řízení:
- žaloba FIRENZE s.r.o. proti městu o náhradu investic vložených do budovy v roce 1997 a 1998
- žaloba města Kaznějov proti FIRENZE s.r.o. o úhradu bezdůvodného obohacení v době užívání nemovitosti od roku
2005 do předání v roce 2007
- žaloba města proti M. J. o vyklizení nebytového prostoru –restaurace; soudní jednání nařízeno na 14.4.2015
- žaloba města proti M. J. o zaplacení za užívání nebytových prostor rock-pubu, zde již byl vyhlášen rozsudek, žalovaná
se odvolala, odvolací jednání dosud nebylo nařízeno
- žaloba města proti M. J. o zaplacení dlužného nájemného za užívání restaurace, řízení přerušeno do pravomocného
skončení žaloby o vyklizení
Ing. Eliška Bartásková, tajemnice
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Schválený rozpočet na rok 2015
Příjmy
Příjmy daňové
příjmy nedaňové
kapitálové příjmy
dotace
převody z rozp.účtů
rozpočtové příjmy
stav účtů k 31.12.2014
finanční prostředky celkem

31458
10239
0
1300
206
43203
20735,37
63938,37

Výdaje
lesnictví
doprava
běžná údržba
MK K Cementárně
MK Stará náves
projekt MK Ke Koupališti
dopravní obslužnost
vodní hospodářství
koupaliště
plán obnovy kanal.a vodovod.
školství
kultura- Štace, kino,SPOZ,
knihovna, KD, kaplička,ostatní
bydlení, komunální služby
bytové hospodářství, DPS
veřejné osvětlení
hřbitov
sběr a svoz kom.odpadů
kotelna
územní plán
budova Měú
garáž u Měú vč.projektu
nová technika
výkup pozemků
hospodářský dvůr
opravy a údržba budovy v HD
úklid a údržba obce
obnova zeleně
sociální
klub důchodců
pečovatelská služba
zásahová jednotka SDH
tělovýchova a zájmová činnost

Březen 2015

109
4690
733
800
2600
400
157
1940
140
1800
11120,15
1255
500
16194
4200
2700
340
1350
460
1000
1500
330
110
1229
617
188
1670
500
342
42
300
510
720

veřejná správa a služby
zastupitelstvo
činnost místní správy
zaměstnanci
příspěvek DSO 1/27
sdružení Severní Plzeňsko
pojištění
úroky z úvěru Lipová
služby peněžních ústavů
odvody DPH
daň z příjmů práv.osob
vratka dotací
příděl soc.fondu
převody fondům a rozp.účtům
rozpočtové výdaje
splátky úvěru Lipová
výdaje celkem

9086,9
750
3300
2200
24
15,7
210
197,5
25
600
1500
58,7
90
116
46467,05
520,8
46987,85

příjmy
výdaje
schodek
splátky úvěru
zůstatek na účtech
rezerva

43203
46467,05
3264,05
520,8
20735,37
16950,52
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ze základní školy
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE NA NAŠÍ ŠKOLE
V souvislosti s dokončením realizace dlouhodobého projektu na naší
škole se
2. 12. 2014 uskutečnil den otevřených dveří pod názvem Tematické projektové
odpoledne, během kterého měla široká veřejnost možnost školu navštívit a
seznámit se s realizovaným projektem a jeho výstupy.
O schválení projektové žádosti a finanční podporu v rámci globálního
grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s názvem „Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji“ naše škola
požádala před
několika lety. Projekt nám byl schválen, což je pro školu ohromný
úspěch, neboť se jedná již o druhý realizovaný grantový projekt. Žádná ZŠ v
Plzeňském kraji nezískala podporu v takové výši (celkem téměř 9 000 000 Kč)
v tak krátké době.
Druhý projekt nese krásný název „Duhová škola“, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021, a jeho cílem je podpořit
všechny žáky školy inovací výchovně vzdělávací strategie přírodovědných a technických oblastí s důrazem na
významné zkvalitnění vzdělávání ZŠ Kaznějov v matematice, v přírodovědných a v technických oborech na 1. i 2.
stupni. Finanční dotace projektu činila 5 928 270,67 Kč, doba realizace byla 31 měsíců, do projektu bylo přímo
zapojeno 20 pedagogů a všichni žáci ZŠ.
První etapa projektu trvala od 1. 6. 2012 do 31. 1. 2013. V této době se vytvářely nové podmínky, inovace vybavení,
plán aktivit pro žáky, pracovní verze nových výukových materiálů, jinými slovy – vybíraly se a nakupovaly pomůcky
pro školu, modernizovaly se některé učebny a učitelé vytvářeli vzdělávací materiály, jak s dětmi pracovat, jak splnit cíle
projektu.
Integrace do výuky či kroužky probíhaly ve třech klíčových aktivitách: 1. KA byla
zaměřena na matematické obory, 2. KA na přírodovědné obory a 3. KA na
obory technické.
V rámci těchto klíčových aktivit se konalo 7 pravidelných kroužků: Kroužek
mladých přírodovědců, Chemicko-biologický kroužek a badatelské aktivity,
kroužek Matematika hravě (pro 1. st.), Zábavná matematika (pro 2. st.),
Pracovně technický kroužek, Kroužek mladého technika a Terénní výzkum se
sledováním počasí.
Ve škole byly vytvořeny nové učebny: interaktivní učebna školy „Svět práce
interaktivně“, praktická dílna s keramickou pecí, učebna pro chovatelský
kroužek, navíc byly modernizovány učebny dílen.
Ve druhé etapě projektu od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014 probíhalo již samotné pilotní
ověřování výuky, realizovaly se kroužky a v době výuky probíhala inovace
výchovně vzdělávací strategie, tj. přímá práce učitelů v hodinách. Pedagogové, kteří se do tohoto projektu zapojili, vše
samostatně připravovali, pak s dětmi přímo pracovali ve vyučovacích hodinách, odpoledne v kroužcích, ale také
vytvářeli výukové materiály. Pro žáky byly zdarma realizovány i poznávací exkurze, přednášky.
Díky projektu je naše škola nadstandardně vybavena, ve výuce uvedených vzdělávacích oblastí jsou využívány
výstupy projektu vedoucí ke zlepšení kompetencí žáků, je výrazně podporováno badatelské, tvořivé a činnostní
vzdělávání žáků, žáci v hodinách využívají pomůcky, které se běžně v jiných
školách z finančních důvodů nevyužívají. Celkem se jedná o pomůcky
v hodnotě cca 1 000 000 Kč, i tím se výuka na naší škole výrazně
zkvalitnila.
Do realizace Tematického projektového odpoledne se s nadšením zapojili
žáci, kteří prezentovali práci ve svých kroužcích, nové pomůcky a výstupy
projektu.
Protože se tento den otevřených
dveří setkal s velmi kladnou
odezvou z řad rodičů, žáků i
široké veřejnosti, rozhodli jsme
se, že se podobná akce stane
akcí pravidelnou.
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NAŠI ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI 5. února letošního roku se v Plzni
uskutečnilo Okresní kolo olympiády z českého jazyka, kde žákyně
IX. B ALICE POKORNÁ získala vynikající první místo.
Postoupila tak do krajského kola, které ji čeká v dubnu. Přejeme
hodně štěstí.
Mezi další výborné umístění patří také druhé místo DOMINIKA
ČERMÁKA, žáka VII. B, které získal 17. 2. 2015 v Okresním kole
olympiády ze zeměpisu v kategorii B – žáků VII. tříd. Naši školu
také výborně reprezentoval v krajském kole dne 17. 3. 2015.Oběma
žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
PROJEKT „RODILÍ MLUVČÍ DO ŠKOL“ Naše škola se zapojila do projektu
„Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí
rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“.
Každé pondělí, středu a pátek, od prosince 2014 do konce školního roku
2014/2015, je ve výuce v hodinách anglického jazyka ve třídách 5. – 9. přítomen zahraniční
lektor, Mr. Charles Scoufarides. Rodilý mluvčí je zapojen do výuky angličtiny
nepravidelně i v nižších ročnících, v 9. třídě i v hodinách konverzace AJ, dle zájmu dalších
vyučujících je možné zapojit rodilého mluvčího i do nejazykových předmětů (tzv. metoda
CLIL), pro zájemce z 9. ročníku probíhá konverzace i mimo vyučování. Co nejvíce
využíváme možnosti komunikace rodilého mluvčího se žáky z důvodu zlepšování
komunikačních dovedností žáků v angličtině. Pro zájemce z řad pedagogických i
nepedagogických pracovníků probíhá každý pátek konverzace AJ na různá témata. Rodilý
mluvčí se účastní i mimoškolních aktivit, např. keramického kroužku. Hodiny s rodilým
mluvčím se setkávají u žáků s velkým zájmem, přirozeným důsledkem by mělo být zvýšení jejich motivace k učení se
cizímu jazyku a zlepšení se v komunikativních dovednostech. Kontaktní osobou za naši školu, která zajišťuje
organizaci, komunikuje s rodilým mluvčím a spolupracuje s NIDV Plzeň, je Mgr. Radka Lavičková.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ZŠ KANĚJOV V ROCE 2015
V letošním roce se lyžařský výcvik 7. ročníků konal opět na Šumavě, tentokrát od 22. do 27. 2. 2015. Celkem se ho
zúčastnilo 23 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 sportování na horách.
Na sjezdovce jsme si vyzkoušeli sjíždění svahu na lyžích nebo snowboardu, zvládli jsme i jízdu na vleku. Svoje
dovednosti v pohybu po sjezdových tratích si na závěr žáci a žákyně ověřili v závodech ve sjezdu i slalomu. Dvě
všestranné žákyně se zúčastnily závodů na lyžích i na
snowboardu zároveň.
Účastníci kurzu měli možnost vyzkoušet si i další druh
pohybu na horách-jízdu na běžkách. Pro mnohé z nich byl
zimní běžecký sport naprostou novinkou, takže nebyla
nouze o zajímavé a pozoruhodné styly běhu či jízdy. Na
závěr běžeckého výcviku jsme uspořádali závody, při
kterých byly k vidění opravdu hodnotné výkony.Velký dík
patří také panu Hnátovi za přivezení a odvezení zavazadel,
lyží a snowboardů, což nám velmi zjednodušilo a
zpříjemnilo cestování vlakem.
Petra Kratochvílová, Hana Patrichiová,Radka
Lavičková, Milena Mašková, Naděžda Pluhařová
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zájmová činnost
Rok 2014 ve Svazu českých zahrádkářů Kaznějov
Tento rok byl pro nás mimořádně úspěšný. Po několikaletém úsilí se nám podařilo opravit moštárnu. Bylo provedeno
odkopání a odizolování základů, provedeno omítnutí a začištění omítky. Děkujeme Městskému úřadu Kaznějov, který
se na této akci nemalou finanční částkou podílel. V příštím roce bude proveden nátěr omítky. Oprava vnitřního zařízení
moštárny byla uskutečněna v roce 2013. Naší hlavní činností je moštování. Na podzim roku 2014 bylo zmoštováno 7
385 kg jablek. Tuto naši činnost využívají nejen občané Kaznějova ale i širokého okolí. Tímto děkujeme všem
brigádníkům, kteří se na moštování podíleli.
Další naší činností jsou zájezdy pro členy i nečleny zahrádkářů Kaznějova. Jarní
zájezd byl uskutečněn do Tábora a jeho okolí s kladnou odezvou. Podzimní zájezd
20.9. měl bohužel nemalé problémy. Závory v Kaznějově byly nefunkční a tak
jsme k autobusu museli dojít. Byl objednán autobus na 45 míst ale přistaven na 43
míst. Tímto se omlouváme těm, kteří nepohodlně seděli nebo dokonce stáli. Byla
změněna trasa jízdy, ale i tak jsme stihli v čase prohlídku zámku Bečov. Podívali
jsme se na druhou nejcennější movitou památku naší republiky relikviář sv. Maura
a pokračovali dále k přírodní rezervaci Tři křížky. Pokračovali jsme dále krásnou a
nesnadnou projížďkou Slavkovského lesa až k zámečku Mostov, kde byl v hezkém
prostředí oběd. Po prohlídce zámečku, který byl opraven po roce 2000 a nyní je hotel, zájezd pokračoval do
Žírovnice na Motýlí farmu a pak do Františkových Lázní a zpět domů.
Jarní zájezd 2015 bude pravděpodobně uskutečněn v druhé polovině května s tímto programem: zámek Veltrusy, Roudnice nad Labem pouze zastavení, Úštěk a zámek Ploskovice. Plakáty sledujte v polovině dubna a dodržujte prosím den a hodinu úhrady jízdného a vstupného na zájezd.
Hana Chaloupková

Tříkrálová sbírka 2015 v Kaznějově

Tři králové děkují všem dobrým lidem, kteří otevřeli svá srdce a finančně přispěli na Tříkrálovou sbírku, projekt Charity České republiky. Dvěma skupinkám koledníků se v Kaznějově podařilo vybrat částku 5 133 Kč. Ta byla použita na
podporu Domova sv. Vavřince Meclov.
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Roman Žaloudek si plní své sny
„Zapamatujte si: nebojte se jít za svým snem. Nikdy není
pozdě si ho splnit a musíte mu jít trochu naproti.“ Vzkázal
všem Kaznějovákům Roman Žaloudek, který přijal naše
pozvání a 6. března vyprávěl, jak se právě jemu jeho velké
nebo možno říci vysoké sny daří plnit.
Cestovatele a horolezce Romana nemusím mnohým lidem
představovat. Je sice ´Pražák´, ale až do svých čtyřiadvaceti
let žil v našem městě. První zkoušky horolezectví skládal na
velkém železničním mostě u Nebřezin, u staroplzenecké
Radyně a Kozelky u Doubravice. Později naplňoval svůj
horolezecký sen v Tatrách, dále v horách v Německu,
Rakousku nebo na západě USA. Zdolal nejvyšší horu v
severní Americe Mount McKinley s výškou 6 194 m nad
mořem. Do snů si přidal dobýt nejvyšší hory na Zemi,
osmitisícovky.
Jednou z nich, o které poutavě vyprávěl v kaznějovském
kině, a to v dopoledních hodinách dětem ze základní školy
a večer Kaznějovákům, byla 8 201 m vysoká Cho Oyu v
Tibetu. „Těžko se hledají na takové výlety parťáci. Důvodů
je několik: musíte mít dostatek financí, hodně volného času
(expedice trvá 6-7 týdnů), být ve fyzické formě (příprava
není otázkou měsíce, ale několika let), umět anglicky a
především mít lásku a pochopení v rodině,“ vyjmenoval
Roman, který si udržuje kondici například účastí v
běžeckých závodech Velká kunratická a Jizerská 50. A jak
tvrdil, odchovance ´Smradláku´ jen tak nic neporazí.
Děkujeme Romanovi za poutavé a vtipné povídání
doplněné nádhernými fotografiemi a videi z míst, kam se,
troufám si říct, nikdo z nás osobně nepodívá.
za Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá
foto Ing. Zdeněk Bartoníček

KYNOLOGICKÝ KLUB KAZNĚJOV
ZVE NA KVĚTNOVOU AKCI
Sobota 2. 5. tradiční Pochod okolím Kaznějova – 7. ročník
Start: před hasičskou zbrojnicí od 9 do 10 hodin
Cíl: na cvičišti kynologického klubu u hřbitova
Trasy: pro pěší a kočárky do 10 km
pro pěší a cyklisty do 20 km a pro cyklisty do 40 km
Startovné: 30 Kč
V cíli pochodu dostane každý účastník diplom a párek.
Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za každého počasí.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách
www.kynologickyklubkaznejov.cz.
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v prosinci loňského a lednu a únoru letošního roku významného životního jubilea:
80 let – Sebránek Stanislav, Kleinová Eva, Kouřilová Helena
81 let – Čechová Anna, Kotrch Václav, Fakan František, Adensam Ludvík,
82 let – Benešová Jaroslava, Třísková Emilie, Valeš Václav,
83 let – Nováková Blažena
84 let – Králová Věra, Žalmanová Marie, Trylčová Magdalena
85 let – Martínek Jaroslav, Havlínová Květoslava, Oudová Marie
86 let – Mašek Bohuslav, Novák Václav, Vaško Miroslav
87 let – Křížek Josef
90 let – Müller Jaroslav, Král Josef
92 let – Loukotová Božena

Vážení čtenáři,
představuji Vám novou rubriku Kaznějovského zpravodaje nazvanou Naši jubilanti. Jak už název napovídá, bude patřit
našim spoluobčanům, kteří v letošním roce oslavili nebo oslaví významné životní jubileum, a to 90 nebo 95 let. Pojďme
se v několika vzpomínkách vrátit do let 1920 a 1925, kdy se oslavenci narodili, přečíst si o jejich mladých letech prožitých v Kaznějově, o zážitcích z druhé světové války, o jejich rodinách nebo se třeba dozvědět, co dělat proto, abychom
se i my dožili tolika let.
Valentýna Bílá
Prvním letošním oslavencem, který má v rodném listě zapsaný rok 1925, je pan Josef Král. Narodil se 13. února na Táborsku a do Kaznějova ho zavedla jeho životní láska Věra. „Je přivandrovalec,“ s úsměvem vzpomíná na začátky jejich
vztahu paní Věra a pokračuje: „Byla jsem se školou na několik dní v Železné Rudě a tam jsem si ho nabalila. Pak jsme
se potkali na všesokolském sletu v Praze a jednoho dne, úplně neočekávaně, za mnou přijel domů. Šel od vlaku
topolovou alejí a už z dálky jsem ho poznala. Chtěl se ubytovat někde v hotelu, ale protože v Kaznějově žádný nebyl,
přespal u nás.“
To se psal rok 1948. O rok později už stáli před oltářem.
Letos v září budou manželé Královi spolu 66 let a téměř
celé manželství prožili v domku v dnešní ulici Ke Koupališti. Mají spolu dvě dcery, Věru a Evu, a rodina se postupně rozrostla o tři vnoučata a sedm pravnoučat.
Josef Král byl celý život příslušníkem ministerstva vnitra.
Přestože nosil za opaskem pistoli, u nás v Kaznějově ji
nikdy nepoužil. „Byl tu klid. Žádné lumpárny se tu neděly,“
vysvětluje Josef, který byl v kaznějovské policejní stanici
také náčelníkem.
A jaký recept má na dlouhověkost? „Jím všechno a do hospody jsem nikdy moc nechodil,“ uzavírá povídání oslavenec.
Přejeme mu do dalších let hlavně pevné zdraví.
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ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Město Kaznějov ve spolupráci se ZŠ Kaznějov zve širokou veřejnost k využívání nového víceúčelového hřiště vybudovaného s finanční podporou Nadace ČEZ ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Využití: tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná, míčové hry
V době určené pro veřejnost je možné hřiště využívat zdarma, a to pouze způsobem a v době stanovené provozním řádem hřiště – http://www.kaznejov.cz/, http://zskaznejov.webnode.cz/.
Provozní řád je rovněž zveřejněn u vchodu ke hřišti.

Provoz hřiště zahájen 1.4.2015
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