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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v prvním letošním vydání našeho Kaznějovského zpravodaje seznámil se záměry a
plány, které si zastupitelstvo pro tento rok stanovilo.
Začnu od těch největších. Jednou z nich je přestavba
kina na víceúčelové kulturní zařízení. Již v loňském
roce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace, nyní na jaře požádáme o stavební povolení,
provedeme výběrové řízení na zhotovitele a do konce roku, maximálně v prvním čtvrtletí následujícího,
chceme tuto akci ukončit.
V minulém roce padlo konečné rozhodnutí ve věci
dalšího využití budovy bývalého kulturního domu a
projektant na základě tohoto rozhodnutí vypracoval
dispoziční studii na přestavbu této budovy na bytový dům s 28 bytovými jednotkami. V současné době je vyhotovován
projekt a následně bude provedeno výběrové řízení. Financování bude řešeno buď s využitím dotačních prostředků,
pokud vyhodnotíme, že dotační podmínky jsou pro naše záměry vhodné, nebo z vlastních zdrojů. Pokud zastupitelstvo
rozhodne, domnívám se, že bychom mohli na podzim začít s realizací. Jsem moc rád, že už jsme dospěli k této fázi řešení bývalého „kulturáku“.
V rozpočtu máme také vyčleněnou velkou částku – 6 100,0 tis. Kč – na opravu břehů a hráze naší retenční nádrže
(koupaliště). V zimě byla vypuštěna, aby bylo provedeno její zaměření a připraveny podklady pro projekt opravy,
nyní probíhá čištění a následně bude napuštěna. Po skončení letní sezóny pak bude zahájena oprava tak, aby nádrž
byla připravena na léto 2018. Součástí úprav nádrže bude i odstranění skokanského můstku, k čemuž nás vedou dva
důvody – jednak jeho stav neodpovídá bezpečnému provozu, ale hlavně je třeba si uvědomit, že „koupaliště“ je a bude
stále jen nádrž, která nesplňuje statut koupaliště (není oploceno, není zde plavčík, není zajištěno jeho zásobování pitnou vodou).
Nyní se vrátím ještě do minulého roku, kdy byla provedena z podstatné části rekonstrukce ulice Ke Koupališti. V
současné době jsou dokončovány nedodělky, které vznikly v důsledku komplikací s překládkou plynu v prostoru u
hasičské zbrojnice, a je pokládán nový asfaltový povrch na části komunikace Dlouhá a komunikaci kolem parku až ke
schodišti vedoucímu na ulici Plzeňskou. Tady bych připomněl, že nově rekonstruované komunikace si vyžadují odpovídající přístup účastníků silničního provozu. Nelze přece přejíždět nové obrubníky a vjíždět na nové chodníky. Řidiči
se musí přizpůsobit novým a svým způsobem omezujícím podmínkám daným novými obrubníky. To se týká např. i
hasičů. Před výjezdem z hasičské zbrojnice byla umístěna varovná světla, aby byl umožněn standardní a bezpečný
výjezd techniky, a toho musí být využíváno tak, aby nebyla ničena nová komunikace.
Téma místních komunikací bych rád doplnil ještě několika informacemi – letos budou zadány projekty na opravu
komunikací Na Důl a Smrková včetně chodníku, bude opravena cesta k ČOV, schody spojující ulici Ke Koupališti s ulicí
Dlouhá a již samozřejmostí jsou opravy překopů a výtluků po celém Kaznějově. Plánujeme také úpravu prostranství
kolem kapličky, již byl osloven projektant s požadavkem na návrh řešení.
Každoročně vynakládáme nemalé prostředky na opravy, rekonstrukci a rozšiřování veřejného osvětlení, letos se to
bude týkat ulice Plaská, Vřesová a bude zadán projekt na VO u rodinných domků u areálu firmy Nepron.
Z dalších úkolů, které máme před sebou, ještě zmíním kanalizaci ulice U Studánek, opravu střechy na stodole v hospodářském dvoře, zateplení bytového domu č.p. 312, a v neposlední řadě dokončení a schválení územního plánu.
Koncem roku začneme s obnovou topolové aleje Ke Koupališti. Odborná firma již posoudila její stav a navrhla řešení,
pokud však bude vyhodnoceno, že některé stromy jsou akutně nebezpečné, bude provedeno jejich poražení bezodkladně. Veřejná zeleň se týká bezprostředně životního prostředí. Tady bych chtěl znovu apelovat na všechny, chraňme ho,
netrpme ani nešvary typu pohazování odpadků, nespoléhejme, že s jarem opět nastoupí pracovník, který bude nepořádek uklízet. Nepořádek je věcí nás všech a všechny nás něco stojí.
Závěrem v návaznosti na předchozí odstavec děkuji všem, kteří nám dle svých možností pomáhají
nejenom s jarním úklidem, ale i s celkovou péčí o místa, kde žijeme. Věřím, že všechny plánované úkoly společně
zvládneme. S přáním příjemného prožití jarních dnů
Ing. Petr Sýkora, starosta města
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

společnost O2 Czech Republic a.s. jako provozovatel veřejného telefonního automatu v ulici Školní, informovala,
že vzhledem k výraznému poklesu zájmu o tuto službu ukončí jeho provoz. V průběhu období 12/20105 – 12/2016
byly uskutečněny z tohoto automatu průměrně jen 4 odchozí telefonní hovory měsíčně;

•

Rada města Kaznějov schválila v plném rozsahu předložené účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 příspěvkových
organizací Základní škola Kaznějov, Mateřská škola Kaznějov u továrny a Mateřská škola Kaznějov sídliště;

•

byla schválena žádost firmy Diadéma o umístění zařízení na šíření internetu na 3 objekty ve vlastnictví města –
budovu MŠ u tov., budovu zdravotnického střediska a bytový dům č.p. 108;

•

rada schválila na základě předložených žádostí poskytnutí finančních příspěvků na činnost v roce 2017 nebo na
konkrétní účel těmto spolkům a organizacím:
žadatel

částka

účel

Tenisový klub Kaznějov

tenisová škola mládeže

10 000,-

SVČ Radovánek

Kaznějovský masopust 2017

5 300,-

Svaz tělesně postižených Plasy

příspěvky na rehabilitace a pomůcky pro kaznějovské členy

1 000,-

Kynologický klub Kaznějov

obnova a rozvoj materiálně technické základny

10 000,-

Klub českých turistů

obnova a údržba značených tras kolem Kaznějova

1 000,-

Rozvoj Plzeň, z.s.

turistický pochod Ve stopách Kaznějovské štrapáce

1 000,-

ČSV, ZO ČSV Kaznějov, z.s.

léčiva k ošetření včelstev

5 000,-

Pohyb Kaznějov, z.s.

nájemné tělocvičny

15 000,-

Akademický vršíček Plasy, z.s.

pochod Gympl na cestách

1 000,-

Divadelní soubor Štace

činnost v roce 2017

10 000,-

•

rada uložila vyzvat Oblastní spolek ČČK k poskytnutí seznamu bezpříspěvkových dárců krve z řad kaznějovských občanů, kteří získali zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili Dr. Janského nebo byli oceněni zlatým křížem 2. nebo
3. třídy, a připravit jejich odměnění;

•

rada schválila konání sportovní akce Predator Workout Kaznějov Challenge – jedná se o silový závod, jehož součástí
je i plavání a běh – v areálu kaznějovského koupaliště 15.7.2017;

•

rada projednala záměr vložit vodohospodářskou infrastrukturu města do společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.
proti získání adekvátního počtu akcií této společnosti; v současné době je část vodovodů a kanalizací v Kaznějově v
majetku města a část ve vlastnictví VAK,a.s.; záměr bude předložen zastupitelstvu k rozhodnutí;

•

Zastupitelstvo města Kaznějov schválilo poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2017 FK Bohemia ve výši
290 000,- Kč;

Ing. Eliška Bartásková
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Schválený rozpočet 2017
Příjmy (v tis.Kč)
I. Daňové

37310

1. z fyz. os. ze závislé činnosti
2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.
3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.
4. z příjmů práv. osob
5. z práv. osob - město
6. z přidané hodnoty
7. z nemovitostí
8. správní poplatky
9. poplatky ze psů
10. poplatky z místa
12. odnětí lesní půdy
příjmy z úhrad za dobývání nerostů
daň z hazardních her

7500
180
750
7000
1500
15000
2500
40
87
3
150
2500
100

II. Nedaňové příjmy

8344

-příjmy z vlastní činnosti
2. knihovna
3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva
5. příjmy z pečovatelské služby
- příjmy z pronájmu majetku
.z pronájmu BH
z pronájmu DPS
pronájem pozemků
pronájem ost. nemovitostí
pronájmy ve zdravotnickém středisku
pronájem vodovodu
pronájem kanalizace
pronájem kotelny
úroky a dividendy
koupaliště
věcná břemena
- ostatní nedaňové příjmy
ostatní příjmy MěÚ
z komunálních odpadů
EKO-KOM platby za separ.odpad

590
11
9
80
490
7242
3900
300
77
400
380
16,8
149,2
2000
3
10
6
512
2
350
160

III. Kapitálové příjmy

5

z prodeje pozemků

5

IV. Přijaté dotace
neinvestiční dotace ze SR

1097
1097

V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů
příděl soc. fondu
převody z vlastních fondů

200
90
110

Příjmy celkem

46956

Výdaje (v tis.Kč)
I. Lesnictví
pěstební činnost, příspěvešk SVOL
správa v lesním hospodářství

122
101
21

II. Doprava
1. běžná údržba komunikací
MK Ke Koupališti rekonstrukce
dopravní obslužnost
projekty MK Na Důl, Smrková a chodník v ul. Na Důl

5500
2045,5
2300
154,5
1000

III. Vodní hospodářství
koupaliště
plán obnovy kanalizací a vodovodů
kanalizace U Studánek

9568
6235
1800
1380
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vodovod Pod Továrnou – projekt

153

IV. Školství
ZŠ
1. MŠ sídliště
2. MŠ u továrny
příspěvek ZUŠ

9927
8000
1150
750
27

V. Kultura
Štace
kino
knihovna
propagace města
SPOZ
kaplička mobiliář

10265
115
9000
500
300
90
260

VI. Zdravotnictví
provoz zdravotního střediska

500
500

VII. Bydlení, komunální služby
BH
DPS
veřejné osvětlení, rozhlas
hřbitov
sběr a svoz komun. odpadů
kotelna
územní plán
1. budova MěÚ
výkup pozemků
hospodářský dvůr
úklid obce, údržba obce
KD studie přestavby

17526
5500
600
2000
100
1600
690
80
1200
300
1250
3856
350

VIII. Sociální
Klub důchodců
pečovatelská služba

850
50
800

IX. Zásahová jednotka SDH
1.provoz, hasičská zbrojnice

500
500

X. Tělovýchova a zájmová činnost
1. příspěvek na činnost
2.dětská hřiště
příspěvky občan.sdružením

600
380
100
120

XI. Veřejná správa a služby
zastupitelstvo
1.činnost místní správy
2.zaměstnanci
3. příspěvek DSO 1/27
4. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko
pojištění
úroky z úvěru Lipová, služby pen.ústavů
odvody DPH, daň z příjmů
1. příděl do sociálního fondu
2.převody rozp. Účtům

9504
820
3200
2620
24
15
200
25
2400
90
110

Rozpočtové výdaje
splátky úvěru Lipová

64862
613,1

Výdaje celkem

5475,1

příjmy
výdaje
schodek
zůstatek na účtech k 31.12.2016
splátky úvěru Lipová
zůstatek

46956
64862
17906
29729,44
613,1
11210,34

Co je to ŠUTR?

N

ení to jen lidový název pro kámen, ale všichni divadelní příznivci vědí, že je to také název našeho divadelního klubu
(Štace Uvnitř Této Radnice).

Náš divadelní soubor ŠTACE, který byl založen v roce 1979, se do suterénu budovy městského úřadu přestěhoval z bývalého kulturního domu v roce 2000 a navázal zde na svoji bohatou činnost z předchozích let.
Od svého založení do současné doby má soubor na kontě kolem sedmi set představení. Na jejich výčet by nestačilo místo
v tomto zpravodaji, a tak jen stručně připomenu několik zdařilých inscenací, které jsme uvedli v poslední době:
•

Čarokrásná ševcová: v ŠUTRu se hrála 5x, celkem 15x (včetně zájezdových představení)

•

Strašidlo Canterwilské: v Šutru 5x, celkem 14x

•

Něžné dámy: v ŠUTRu 6x, celkem 16x

•

Past na myši: v ŠUTRu 6x, celkem 17x

V současné době uvádíme novou hru, jejíž název zní Klapzubova jedenáctka, která měla předpremiéru a premiéru ve
dnech 17. a 18. března. Podle ohlasu u obecenstva se zdá, že také tato hra bude mít v našem repertoáru zasloužené místo.
Další reprízy Klapzubovy jedenáctky budou 12. a 13. května v ŠUTRu.
Chtěl bych také využít této příležitosti k pozvání na 13. Národní přehlídku Divadla jednoho herce, která se u nás
v Kaznějově uskuteční již podeváté. Je to soutěž nejlepších amatérských herců, která má profesionální úroveň. Letošního ročníku se zúčastní také členka našeho souboru Olga Muňoz,
a o to bude jistě soutěžení napínavější. Přijďte se
podívat, Národní přehlídka se uskuteční ve dnech 8. - 9. dubna, slavnostní zahájení bude v sobotu 8. dubna ve 14 hod.
Sledujte reklamní místa, skříňku našeho souboru, internet…
Další soubor, který se v ŠUTRu představí, bude DS TRUS Trnová s hrou Dlouhý, Široký a Krátkozraký z repertoáru Divadla Járy Cimrmana.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kterými jsou Město Kaznějov, textil U Kliků paní Kamily Brožíkové,
Dokonalé svatby Kaznějov paní Jany Fulínové, a všem našim divadelním příznivcům.
Těšíme se na vaši návštěvu v našem divadelním klubu ŠUTR.
Antonín Adámek, DS ŠTACE

Strana 5

V Šutru se střídal úžasný zpěv s dokonalým humorem

J

e únorový sobotní večer a já odcházím z Hudebního recitálu v
divadelním klubu Šutr příjemně naladěna. Usedám do auta,
zapínám rádio a na české rozhlasové stanici zrovna hrají píseň
Kluk z plakátu v podání Václava Neckáře. Autorkou textu je skladatelka Patricie. Právě ta Patricie, která ještě před malou chvílí
zpívala tentýž hit naživo, v Šutru a jen a jen pro nás. Říkám si,
jaké jsme měli štěstí, že jsme tuto mladou talentovanou zpěvačku
mohli slyšet na vlastní uši.
Patricie je autorkou více než stovky písní, čtenáři si zajisté vybaví
známý hit Ewy Farné Mám boky jako skříň. I tento dokonalý text
byl napsán perem Patricie.
Spolu se šestadvacetiletou textařkou se na prknech, která znamenají svět, objevil kaznějovský rodák Petr Soukup. Jeho
dosavadní životní příběh by se dal přirovnat ke splněnému americkému snu. Vyučil se sice elektrikářem, ale protože
chtěl dělat to, co umí a baví ho, vystudoval režijní školu, začal psát texty k písním a především krátké básně či slovní spojení postavená na humoru. Ve svých třiceti letech má na kontě již několik básnických sbírek a úsměv na kaznějovském
publiku vymámil například slovními hrátkami: Karel Balakryl – bratříčku, natírej vrátka. Můj favorit je Miloš Forman.
Myš – poslední večeře káně. Nebojácně se vrhl i do přepisu českých přísloví: Jak se do lesa volá, tak je v tom lese slyšet!
Kdo pozdě chodí, je všude poslední!
Za nadšené diváky v publiku tímto děkuji nejen dvojici hudebně-recitační, ale také členům ze Štace, kteří do Kaznějova
Patricii a Petra Soukupa pozvali.
Text a foto Valentýna Bílá

Tenisové turnaje pořádané Tenisovým klubem Kaznějov

T

enisový klub Kaznějov každoročně pořádá několik klubových i veřejných tenisových turnajů, předběžný rozpis
termínů turnajů je následující:
U všech výše uvedených turnajů pro jistotu ještě jednou připomínáme, že se jedná o klasické kombinované open
turnaje registrovaných i neregistrovaných hráčů.

Čtyřhry
Název turnaje

Datum

Den

Startovné

Stav

První výpal

13. května

Sobota

100 Kč / pár

» připravujeme «

Memoriál V. Vereščinského
(Den závislosti)

1. července

Sobota

200 Kč / pár

» připravujeme «

Kaznějovský džbánek

19. srpna

Sobota

200 Kč / pár

» připravujeme «

Poslední výpal

23. září

Sobota

100 Kč / pár

» připravujeme «

Poslední křeč

14. října

Sobota

pouze pro členy TK

» připravujeme «

Název turnaje

Datum

Den

Startovné

Stav

Little Horse Cup

15. července

Sobota

100 Kč

» připravujeme «

Dvouhry

Podrobnějši informace o turnajích
Podrobnosti o jednotlivých turnajích najdete vždy v aktuální pozvánce. Na všech turnajích je zajištěno vydatné občerstvení ve formě různých grilovaných či uzených specialit, nealko i alkoholických napojů, chlazené točené pivo, v létě pak
zpravidla i zmrzlina apod.
Přihlášky na turnaj
Závazné přihlášky posílejte prosím na e-mailové adresy Petr.Novy@sntcz.cz nebo tenis@kaznejov.cz.
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Reprezentanti Kaznějova ovládli soutěž všestrannosti ve Zruči

J

edno české přísloví praví, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. S tím samozřejmě souhlasíme, ale pokud vyhrajete, je to úžasné. A pokud vystoupíte na tu nejvyšší bednu, a
dokonce dvakrát, je to skvělé.

S takovým úspěchem se vrátili domů reprezentanti Pohybu
Kaznějov Michaela Vlčková a Matěj Krejcar, kteří v soutěži
všestrannosti předškolních dětí ve Zruči obsadili 1. místa.
Na startovní čáru se v nedělní dopoledne 19. března postavilo
celkem 57 dětí z celkových šesti odborů Sportu pro všechny
– Druztové, Zruče, Žichlic, Dýšiné a Třemošné. Z kaznějovského Pohybu Kaznějov se do zručské tělocvičny na 4. ročník
klání vypravilo 10 zástupců. Ti na deseti stanovištích bojovali
o co nejlepší umístění. Žádný trestný bod například za kotoul,
hod míčkem, slalom, zdolání žebřin, si v kategorii ročníků narození 2012-2010 nepřipsala Michaela Vlčková a stala se
tak zlatou medailistkou. V mladší kategorii 2014-2013 se na výbornou dařilo Matěji Krejcarovi.
Oběma vítězům blahopřejeme a potlesk si zaslouží i další kaznějovské děti, které se do zápolení vrhly s obrovským
sportovním nasazením. Radost z úspěchu mají nejen jejich rodiče, ale určitě i Michaela Mudrová, cvičitelka z Pohybu
Kaznějov, která děti na zručský desetiboj dobře připravila.
Za účastníky Valentýna Bílá, foto Petra Vlčková

Český zahrádkářský svaz, informace o činnosti

V

šedesátém roce minulého století byl v Kaznějově založen spolek zahrádkářů. Za tu dobu se v něm vystřídala řada
občanů, kteří za sebou zanechali viditelné stopy bohatou činností, moštováním ovoce, pořádáním výstav či soutěží
o nejkrásnější balkon nebo truhlíky za okny. Kromě jiného byly založeny tři zahrádkářské osady, které fungují již 35 let.
V současnosti sdružuje náš spolek 38 členů nejen z Kaznějova, ale i z okolních obcí a Plzně. Ti se snaží pokračovat dále
v aktivní činnosti. To vyplynulo také z naší letošní výroční členské schůze, které se pravidelně zúčastňuje starosta města
Ing. Sýkora.
V roce 2016 mimo jiné byla na naší moštárně provedena výměna oken, nainstalovány nové dveře, opravena střecha,
nová malba fasády pak celkově pozvedla vzhled budovy. Uvnitř moštárny byly obloženy zdi, vybíleno a rozšířen inventář
potřebný k moštování ovoce. To vše díky dotaci od města, za kterou upřímně děkujeme. Na druhou stranu naše organizace pomocí organizovaných ukázek řezu stromků pečuje o nově vysazený sad krajových odrůd jabloní a třešňovou alej
u hřbitova. Také poskytujeme zázemí pro zmrzlinový stánek, organizujeme jarní a podzimní zájezdy, a to i pro nečleny
svazu. Při moštování ovoce bylo zpracováno téměř 5 tun. Můžeme tedy shrnout, že rok 2016 byl úspěšný a velmi náročný. Rádi přijmeme nové členy, aby rozšířili náš zahrádkářský spolek do dalších let.

Královská hra v Kaznějově

Václav Kaprál, tajemník ZO ČZS v Kaznějově

O

d loňského podzimu je o příznivce šachové hry v našem městě vystaráno. Ochota města pomohla při vzniku šachového oddílu ŠK Garde Kaznějov, a tak se v páteční podvečer chodbami městského úřadu ozývají pravidelně polnice královských armád a nastoupená vojska spolu svádějí neúprosné boje na 64 polích. Oddíl se také neohroženě vrhnul do stojatých vod plzeňských šachových soutěží družstev a hned v první sezoně svou skupinu vyhrál a postoupil do vyšší soutěže.
A současně s tím začala, s výraznou podporou vedení zdejší základní školy, výchova nových šachových talentů. A tak je
možné, že na pravidelné čtvrteční schůzky kroužku při ZŠ chodí nějaký nový Navara, Kasparov či Fisher. Zatím se ale
naše šachová omladina seznamuje se základy a zákonitostmi šachové hry. A přesto, že jsou stále na začátku cesty za
šachovým poznáním, se již našim šachovým nadějím podařilo obsadit 3. místo v okresním přeboru základních škol a
celkově 9. místo ze 13 účastníků z celého Plzeňského kraje. Také již stihli odehrát přátelský zápas s mladými šachisty z
Kralovic. Zápas dopadl sice smírně 11:11, ale během zápasu se na šachovnici neobjevila ani jedna remíza.

Děkujeme všem, kdo šachové hře v Kaznějově fandí a kdo nás podporuje. A pokud by měl někdo chuť okusit sladké
plody šachového vítězství, či někdo by se rád naučil, jak se pohybuje „zatracený“ šachový kůň, rádi ho uvítáme v našich
řadách.
Z. Bartoníček, ŠK Garde Kaznějov

Strana 7

Začátek roku 2017 v RADOVÁNKU

P

rvní lednový týden jsme jako tradičně čerpali síly a Radovánek byl tedy uzavřen až do 9. 1. 2017. Odpočati
jsme se vrhli do nového roku nejdříve oslavou kulatin naší
paní ředitelky, které tímto ještě jednou přejeme mnoho
štěstí, zdraví a nejen pracovních úspěchů.
Únor jsme začali pobytovou akcí „Pololetní prázdniny v pyžamu“. Byla to spíš taková dámská jízda plná tance, skotačení a zábavy. Udělaly jsme si také filmový maraton s popcornem a pyžama jsme si převlékly vlastně jenom
na oběd v pizzerii. Pobytová akce byla zakončena vystoupením pro rodiče, jak jinak než v pyžamu.

V sobotu 25. 2. se konal již čtvrtý ročník Kaznějovského masopustu, který se více než vyvedl. Počasí nám
přálo, masek bylo plno, zábavy, jídla a pití taktéž. Průvod
městem byl jako každý rok zakončen masopustní veselicí
na náměstí, kde si nejen masky mohly pochutnat na tradičních zabijačkových pochoutkách a také na koláčcích z
cukrárny Svěženka z Kralovic.
Z pátku 10. na sobotu 11. března se v Radovánku
konala pobytová akce pro změnu pro kluky, a to převážně
ze ZŠ Manětín. Kluci si vyzkoušeli střelbu z NERF pistolí,
Xbox, deskové hry, veškeré možnosti naší tělocvičny a také
fitness. Ale to nejdůležitější z celé akce byl sobotní florbalový turnaj, kde se Manětínští utkali s kroužkem florbalu
v Kaznějově pod vedením Miroslava Tischlera. K velké
spokojenosti hostů utkání skončilo vítězně pro Manětín a
je tedy velmi pravděpodobné, že kluci z Kaznějova budou
chtít odvetu!
Začíná jaro a nám také vrcholí přípravy na tradiční Velikonoční jarmark. Tímto bychom Vás chtěli pozvat
9. 4. na náměstí. Přijďte se velikonočně naladit, dát si něco
dobrého a udělat si radost novou jarní výzdobou nebo dárečkem pro své blízké…
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lyžařský výcvik 2017

L

etošního lyžařského kurzu, který proběhl od 19. do 24.
února, se zúčastnilo 31 žáků a žákyň. Kurz se konal podobně jako v předchozích letech na šumavské sjezdovce
Samoty v Železné Rudě. I přes nevlídné sněhové podmínky, které nám bohužel neumožnily konání výcviku na běžkách, všichni účastníci bez problémů zvládli bezpečnou
sjezdovou techniku na lyžích i na snowboardu, stejně jako
jízdu na vleku. Závěrem kurzu nesměly chybět tradiční závody ve slalomu a ve sjezdu, na kterých byly k vidění pozoruhodné sportovní výkony. Všichni odjížděli spokojeni,
neboť letošní lyžařský výcvik se bezesporu vydařil. Velký
dík patří také panu Mandousovi za přivezení a odvezení
zavazadel, lyží a snowboardů, což nám velmi zjednodušilo
a zpříjemnilo cestování vlakem.
Mgr. Milena Mašková-vedoucí LVK

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

V

listopadu 2016 se tři žáci devátého ročníku ZŠ Kaznějov (Nikol Bušková, Dominik Čermák a František
Dobrý) zúčastnili korespondenční soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, kterou zorganizovala SPŠ
Chemicko-technologická Praha. Všichni tři postoupili do
druhého kola, které se konalo v úterý 6. 12. 2016 na SPŠ
v Praze. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 258 žáků ze ZŠ
celé ČR. Naši žáci zabojovali a obsadili následující místa:
Nikol Bušková 17. místo, František Dobrý 24. místo a Dominik Čermák 44. místo. Žáci Bušková a Dobrý postoupili do 3. kola, které proběhlo 7. 2. 2017 v prostorách SPŠ
a bylo zaměřeno na praktické laboratorní dovednosti. V
tomto kole se Nikol Bušková umístila na 25. místě a František Dobrý na 29. místě.

Okresní kolo chemické olympiády
V úterý 7. 3. 2017 se na kaznějovské škole konalo okresní
kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků ze 7 škol okresu Plzeň-sever (ZŠ Kaznějov, Nýřany, Kralovice, Manětín, Třemošná, Plasy a Gymnázium Plasy). Soutěžící během celého dopoledne změřili

své znalosti v teoretickém testu a dovednosti v jedné laboratorní práci. I přesto, že letošní kolo bylo značně náročné,
podali všichni soutěžící velice dobré výkony. ZŠ Kaznějov
reprezentovali tři žáci 9. B, František Dobrý obsadil 2. místo a postupuje do krajského kola, Nikol Bušková obsadila
6. místo a Dominik Čermák 7. místo.
Všem žákům, kteří se chemických soutěží účastnili, gratuluji k umístění a děkuji za vzornou reprezentaci ZŠ Kaznějov.
Mgr. Tomáš Korelus

Karneval

J

ako již každoročně s příchodem jara nastává v naší základní škole čas na KARNEVAL.
Náš karneval však nebývá jen tak ledajaký, již pár let na prvním stupni zaměřujeme náš karnevalový rej tematicky. Už
jsme měli bál pyžamový, strašidelný a letos jsme si zařádili
na bále babiček a dědečků :-) .
24. března se naše děti proměnily v úžasné babči a dědoušky, stejně tak i paní učitelky, které se svojí třídou vždy
předvedly krátké zábavné pásmo. Děti si zasoutěžily, zatančily v tělocvičně, a hlavně jsme se všichni náramně bavili a
tento výjimečný den si náležitě užili.
Těším se už za rok na náš další „bláznivý“ karneval. Copak asi vymyslíme příští rok…? :-)
Mgr. Edita Beranová
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Školní kolo soutěže dětských recitátorů

V

úterý 7. března se na naší základní škole již popáté uskutečnila
přehlídka dětských recitátorů. Soutěže se zúčastnilo celkem 15
žáků z prvního stupně. Největší zájem byl mezi prvňáčky. Všichni
žáci se na soutěž doma s rodiči svědomitě připravili. Někteří přednášející zaujali porotu nejen svým osobitým projevem, ale také
délkou textů, které se ve vlastním volnu naučili. Porota měla velmi
těžký úkol – vybrat ty nejlepší:
0. kategorie – žáci 1. ročníků - 1. místo – Tomáš Hrabík
1. kategorie – žáci 2. - 3. ročníků - 1. místo – Anna Bartoníčková
2. kategorie – žáci 4. – 5. ročníků - 1. místo – Stella Šlehoferová

Vítězům gratulujme.
Mgr. Eva Šimlová

Aroušek si vyběhal doživotní titul Šampion agility

P

erfektní spolupráce a komunikace mezi psem a psovodem, vzájemná důvěra, rychlost a desítky hodin
tréninků. To vše se skrývá za získáním nejvyššího titulu v
moderním kynologickém sportu agility, tzv. Šampion agility. Tento doživotní titul patří od prosince loňského roku
Arouškovi (celým jménem Arawen Silver Mysterium),
pětapůlletému pudlovi trpasličímu stříbrnému. Kromě
jeho sportovního nasazení se na úspěchu podílel i druhý
hráč z týmu, a to psovod Milena Mašková.

Velká gratulace. Popište čtenářům, co je to vlastně agility.

Jedná se o poměrně mladý sport, kdy psovod a pes tvoří jeden tým. Jejich úkolem je v ohraničeném prostoru zvaném
parkúr překonat co nejrychleji všechny překážky ve stanoveném pořadí. Psovod běží vedle překážek a slovními povely nebo ukazováním navádí svého čtyřnohého parťáka.
Cílem je udělat co nejméně chyb a navíc v plné rychlosti,
což je opravdu náročné.
Jak dlouho se věnujete agility?

Téměř 10 let a naprosto jsem mu propadla. Jako členka
Kynologického klubu Kaznějov jsem stála u zrodu agility
v Kaznějově a stala se i cvičitelkou. Téměř každý víkend
jezdím na soutěže a potkávám se tam s bezvadnými lidmi
se stejným koníčkem. A vybojovat zlato, stříbro či bronz a
stát na bedně je úžasné.
Jak dlouho vám trvalo dosáhnout titulu A3Ch Arawen Silver
Mysterium, tedy Šampion agility?

K dosažení tohoto republikového titulu, který se používá i
ve světě, jsme museli projít třemi třídami obtížností – od
A1 do A3. V první výkonnostní třídě A1 musel Aroušek splnit tři zkoušky na výbornou známku, na jedničku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejjednodušší parkúry pro začátečníky, měli jsme první třídu splněnou během třetího
závodu. Splnění druhé, náročnější třídy A2, nám trvalo
téměř rok. Parkúry jsou již složitější, konkurence veliká a
je důležité zaběhnout trať co nejrychleji, abyste se vyšplhali na první tři místa. Zde jsme museli splnit 5 zkoušek
na jedničku, tedy pět bezchybných, tzv. čistých běhů. A3
třída je tou nejvyšší a patří do ligy mezi agility. V ní musí
sportovní tým soutěžit 3 roky a každým rokem vybojovat
tři zkoušky. Nám se s Arouškem povedl v posledním roce
opravdu husarský kousek, kdy jsme tři zbývající zkoušky
získali za pouhé dva měsíce! V součtu jsme o titul usilovali
tři a půl roku.
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Úspěšný tým Milena Mašková a Aroušek.
Který soutěžní rok byl pro vás nejtěžší?

Rozhodně to byl první rok ve třídě A3. Neměla jsem ještě
tolik zkušeností. Do klání se přihlašují i soutěžící, kteří titul již mají, a proto je těžké v obrovské konkurenci obstát.
Každý běh je originál a nelze se na něj nikdy dopředu připravit. Záleží na rozhodčím, jak překážky postaví. Psovod
má 8 minut na prohlídku parkúru a pes je na startu naprosto odkázaný na povely psovoda.
Kolika soutěží jste se zúčastnili?

Soutěže jsou téměř každý víkend v každém ročním období
a doslova po celé republice. K získání titulu jsme navštívili
35 závodů a celkem odběhali téměř 100 tratí.
Kdy jste začala s tréninky a čím Arouška motivujete?

S jeho výcvikem jsem začala formou hry už ve štěněcím
věku. Na zahradě mám neustále připravenou trať, kterou
různě obměňuji, a každý den si ji alespoň jednou zaběhneme. Miluje slalom. Odměnou pro něj je laskomina nebo
hozený aport.
Aroušek získal nejvyšší možný titul. Co plánujete dál?

Aroušek je super pes a díky němu jsem agility naprosto
propadla. Nasazuji ho do republikových soutěží, kde soupeří s dalšími šampiony. V listopadu vybojoval na Mistrovství republiky seniorů 4. místo. Úspěchy má i můj druhý
tříapůlletý pudl Karlíček, který na stejném závodě obsadil
7. místo. V současné době bojuje prvním rokem v A3 třídě
a moc se budeme oba snažit, aby mu titul šampion také
patřil.
Text a foto Valentýna Bílá

Kaznějováci, děkujeme

T

ento článek nemůže být o ničem jiném než o velkém
poděkování. O obrovském DĚKUJEME všem lidem
z Kaznějova, kteří v rámci Tříkrálové sbírky otevřeli svá
srdce a věnovali potřebným lidem korunky. Velice nás
těší, že rok od roku přibývá přispěvovatelů, a už nyní vedeme seznam Kaznějováků, kteří chtějí být v příštím lednu navštíveni Třemi králi.
Letošní součet pěti kasiček vynesl neskutečných 15 744
Kč, což je o 4 tisíce více než v roce předcházejícím. I tato
vybraná částka patří stejně jako v minulých letech Domovu sv. Vavřince Meclov u Domažlic, který je určen klientům s psychickým hendikepem.
Jmenovitě si zaslouží poděkování také všichni naši Tři králové, neboť jejich víkendové pochodování městem 7. a 8. ledna
bylo provázeno nepříjemným mrazem: Tomáš a David Bělohradských, Anička a Barča Bartoníčkovy, Janička Vítovcová,
Honzík a Jolanka Hrdinovi, Dominik Šmid, Pepča, Mariánka a Terezka Skalovi, Ládík Bílý, Honzík, Kateřina a Kristýna
Stibůrkovi.
Za organizační tým Valentýna Bílá, foto Petr Hrdina

Ivo Šmoldas vyprodal kino

K

dyby bylo kaznějovské kino nafukovací, přišlo by na
zábavný pořad s Ivo Šmoldasem Pomalu, ale jistě
kolem 350 lidí. Takhle se do zcela zaplněného hlediště
vměstnalo ´jen´ 280 diváků. Kaznějováci, kterých byla
většina, tak dali jasně najevo, že zájem o kulturu mají, a
obrovský. A nejen to. Byli skvělými posluchači a pomalou,
ale jistou řeč Ivo Šmoldase okořeněnou vtipem odměňovali bouřlivým smíchem.
Populární spisovatel a glosátor, jenž zvedá sledovanost
televizních pořadů, kde se objeví, nezklamal ani u nás.
Pohotově reagoval na dotazy ze současného politického
dění, svěřil se s historkami o svém soukromém životě se
čtyřnohými kočkami v posteli, prozradil, v čem tkví jeho
kuchařské umění, proč nechodí do mešity či tělocvičny, rozebral i život velemloků, sám se velice pobavil při čtení srandovních vět pronesených během pohřbů. Spolu s modetárorem večera Jiřím Bláhou se perfektně doplňovali a veselou
atmosféru ještě více umocnily ukázky z pořadu Nikdo není perfektní vysílané na TV Barrandov.
Děkujeme všem divákům za skvělou atmosféru a Městu Kaznějov za bezplatné zapůjčení kina. Která další známá osobnost přijede opět s Jiřím Bláhou a kdy, je prozatím ve hvězdách. Ale slíbit vám už nyní můžeme, že podobný pořad, který
nám všem zvedne náladu, zopakujeme.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá, foto Mirka Bartoníčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v lednu, únoru a březnu letošního roku významného životního jubilea:
Leden
Vaško Miroslav
88 let
Novák Václav
88 let
Martínek Jaroslav
87 let
Havlínová Květoslava 87 let
Oudová Marie
87 let
Trylčová Magdalena 86 let
Kotrch Václav
83 let
Soukup Václav
80 let
Zidková Marie
80 let
Hiršlová Miluška
80 let

Únor
Loukotová Božena
Král Josef
Žalmanová Marie
Králová Věra
Nováková Blažena
Fakan František
Adensam Ludvík
Volínová Jaroslava
Beran Jindřich
Růžková Blažena

94 let
92 let
86 let
86 let
85 let
83 let
83 let
82 let
81 let
80 let

Březen
Mašková Vlasta
Mikutová Jitka
Málek Jiří
Koldinský Miroslav
Vágner Jiří
Němec Ladislav
Vondráčková Helena
Polach Vladislav
Černá Miluška
Mikloš Jozef
Valešová Květuše

94 let
93 let
87 let
86 let
85 let
84 let
84 let
83 let
83 let
83 let
82 let
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JARNÍ ÚKLID?

P

atří již k tradičním zvyklostem, že s odcházející zimou
čistíme své byty, domy, sklepy, garáže a zahrady a zbavujeme se nepotřebných nebo již nepoužitelných věcí. To
vše je v naprostém pořádku až po moment, kdy si položíme
tradiční otázku „kam s tím?“. I když se nám dnes nabízí
velice jednoduchá odpověď – do bezplatného hospodářského dvora - , zdá se, že mnozí stále ještě volí
přes veškerou osvětu odpověď jinou a své „harampádí“
ukládají, kde se jim namane. Proč, to zůstává záhadou,
když hospodářský dvůr je otevřený 3 x v týdnu (úterý, čtvrtek, sobota) a snad každý si může z těchto termínů alespoň jeden vybrat. A pokud někdo uklízí a vyklízí v jiný den,
může přece věci připravit a odvézt následně.

A tak jsme díky některým neukázněným spoluobčanům
obklopováni černými skládkami a na svých procházkách
míjíme mnohá neutěšená zákoutí, viz fotodokumentace od
požární nádrže u cesty na koupaliště.
Eliška Bartásková, tajemnice
foto Zdeněk Uhlíř

Vodní turistika Kaznějov pořádá
koncer t
bluegrass
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Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a v květinářství v hospodářském dvoře..
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 15.6.2017

m u s ic

V Kaznějově na koupališti
Sobota 3. 6. 2017 od 19. hod.
Vstupné 100 Kč
koncerty zajišťuje:

David Nemecek

www.copmusic.cz

HLAVNÍ SPONZOR:

telefon: +420 602 741 882, www.davidnemecek.cz
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