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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
blíží se Vánoce a s nimi i konec letošního roku. Stejně jako loni tento závěr roku neprobíhá
tak, jak bychom si všichni přáli. K dlouhodobé špatné covidové situaci se přidaly ještě
zvyšující se ceny plynu a elektřiny, které vedly k pádu několika dodavatelů energií. Co se
týká společenského života v našem městě, také „už bylo lépe“. Stromeček jsme druhým
rokem rozsvítili opět v tichosti, chybí nám vánoční koncert i taneční zábavy, naši senioři se
nemohli setkat na tradičním adventním posezení…
Snažili jsme se, aby alespoň ostatní činnosti kolem chodu města a investic pokračovaly
podle plánu. To se nám i při snížených příjmech od státu podařilo. Dík za to patří zastupitelům i zaměstnancům městského úřadu.
V lednu příštího roku dojde ve vedení městského úřadu k velké změně. Duší úřadu je vždy
tajemník, který stojí v jeho čele. Ing. Eliška Bartásková pracovala na této pozici 14 let a od
nového roku odchází do důchodu. Jménem všech zaměstnanců i zastupitelů děkuji za
skvěle odvedenou práci, kolegiální přístup a zejména lidský osobní přínos. Věříme, že si
následující léta zaslouženého odpočinku bude ve zdraví užívat plnými doušky.
Od 1.1.2022 nastoupí na místo tajemnice MěÚ Kaznějov Ing. Květa Hrabíková. Její dlouholeté zkušenosti ve státní správě jsou zárukou, že bude i nadále městský úřad fungovat tak
jako dosud. Přeji nastupující tajemnici v novém zaměstnání hodně sil a pracovního elánu.
Jsou před námi vánoční svátky. Je důležité si je užít v klidu a pokoji, nezapomínat na své
nejbližší a ani na ty méně šťastné. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří
projevují v každodenním životě velkou míru ohleduplnosti, lidskosti a vzájemného respektu. V současné době je to snad ještě důležitější než kdykoliv jindy. Když jsem přemýšlela o přání do nového roku, myslím, že ho plně vystihuje citát filosofa Schopenhauera: „Zdraví není vším, ale bez
zdraví je všechno ničím“. Přeji všem do nového roku hlavně pevné zdraví, radost a spokojenost v osobním životě.
Ať je rok 2022 jen rokem dobrým!
Mgr. Eva Šimlová, starostka

Přijďte se podívat na betlém, svítit bude až do svátku Tří králů

P

aní Lenka Faitová z Kaznějova je velkou milovnicí betlémů. Doma má malovaný od českého malíře Josefa
Lady. A když v loňském roce dostala ke svým kulatým narozeninám ručně vyrobený betlém, splnil se jí sen. Manžel
Pavel k postavičkám udělal ze dřeva přístřešek s betlémskou hvězdou a za přítomnosti rodiny, příbuzných a kamarádů slavnostně betlém umístili k domu tak, aby se z něj
radovali i náhodní kolemjdoucí.
Letos betlém umístili blíže k ulici. Marii, Josefa, Ježíška,
anděla, Tři krále, pastýře a volečka s oslíkem osvětlují LED
řetězy a vánoční atmosféru doplňují dva nasvícené smrčky.
A když poletuje sníh, to je teprve podívaná!
„Mít betlém je můj splněný sen. Postavy pocházejí z Rakouska a je to ruční výroba. Z čeho jsou vyrobené, jsme ale
nezjistili. Není to dřevo, plast, keramika ani sádra. Ráda
bych dokoupila ještě další postavičky, které Ježíškovi nosí
dary, ale zatím jsme je nesehnali,“ vyprávěla u betlému
jeho majitelka. Přiznala, že původně chtěla dřevěný betlém podobný tomu, který stojí na plzeňském náměstí Republiky.
Jeden ze tří synů je sice truhlář a manžel umí také ze dřeva ledacos vyrobit, ale na tohle si nikdo z nich netroufl. I z časových důvodů.
Betlém bude u Faitů svítit až do svátku Tří králů. Zájemci ho najdou v Příčné ulici. V loňském vánočním čísle Kaznějovského zpravodaje jsme zveřejnili malou fotku betlému. Paní Faitová ze zveřejnění měla takovou radost, že jeden výtisk
poslala příbuzným do Prahy, kteří se na neobvyklém dárku podíleli.
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Valentýna Bílá

„RYCHLÉ INFORMACE“
•

•

proběhlo výběrové řízení na realizaci investiční akce
„Parkoviště na p. č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově“ (parkoviště Drahotínská), na jeho základě je
uzavírána smlouva o dílo na tuto zakázku s firmou BP
STAVBY CZ s.r.o. s cenou 5 892 910,69 Kč bez DPH;
Na výstavbu inline dráhy ke „koupališti“ podala
nejvýhodnější nabídku firma EUROVIA Silba, a.s.,
nabídka činí 4 686 666,49 Kč bez DPH;
společnost Prodej tepla s.r.o. oznámila s platností
od 1. 11. 2021 zvýšení cen tepla z důvodu přerušení
dodávek plynu stávajícím dodavatelem (společnost Lumius); bylo tak nezbytné zajistit přechod k
novému dodavateli plynu (ČEZ), který nastavil nové
ceny, což vyvolalo nutnost zvýšení stávajících záloh
placených za dodávky tepla;

•

rada projednala a schválila záměr pořídit záznamové
zařízení (kameru) pro kontrolu hospodářského dvora;

•

rada schválila smlouvu o výpůjčce pozemku p. č.
426/145 – trvalý travní porost o výměře 271 m2 navazujícího na park v ul. Rybnická; majitelem pozemku je fyzická osoba, která souhlasí v této smlouvě s
bezplatným využitím předmětu smlouvy (pozemku) k
výsadbě stromů a keřů; město na sebe bere povinnost
tuto zelenou plochu řádně udržovat;

•

provozovatel restaurace Modrý hrozen oznámil zvýšení cen obědů dodávaných pro pečovatelskou službu
ode dne 1. 12. 2021; cena polévky činí 12 Kč, cena
hlavního jídla 77 Kč;

•

•

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na dopravu
schválila rada navýšení úhrady za dodávky obědů
pečovatelskou službou z dosavadních 3 Kč na 6 Kč
(původní cena z roku 2007) s platností od 1. 12. 2021;
celkem tedy bude činit úhrada za dodávku oběda
včetně polévky 95 Kč;

•

od 1. 1. 2022 dojde podle nové
odpadové legislativy ke změnám v
právní úpravě zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem;
s přihlédnutím k dosavadní praxi v Kaznějově, kdy si
občané mohli objednat konkrétní typ vývozů a vzhledem k tomu, že paušální platby postrádají motivační
pobídku k třídění, je navrhováno využití poplatku
podle kapacity soustřeďovacích prostředků s tím, že
sazba poplatku bude činit 0,50 Kč/litr a minimální
výše objemu odpadu na jednoho poplatníka bude 40
l/měsíc;

•

zastupitelstvo schválilo dne 15.12.2021 rozpočet města na rok 2022; rozpočtové příjmy podle něj budou
činit 61 446,50 tis. Kč, rozpočtové výdaje 88 532,00
tis. Kč a schodek rozpočtu po započtení splátek úvěru
27 085,50 tis. Kč; schodek rozpočtu bude uhrazen z
přebytku rozpočtu vykázaného k 31.12.2021;

•

zastupitelstvo schválilo Smlouvu o upsání akcií mezi
městem Kaznějov a VAK a.s., kterou město upisuje 53
702 ks kmenových akcií společnosti VAK a.s.; akcie o
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč budou vydány ve formě
na jméno v listinné podobě a budou v plném rozsahu
splaceny nepeněžitým vkladem vodohospodářské infrastruktury města do základního kapitálu společnosti
VAK a.s.;

•

v lokalitě sídliště pokračuje další etapou výstavba
bytových domů, kterou realizuje společnost Bydlení
u Plzně; město podpořilo výstavbu prodejem svých
pozemků v ulici Školní a Rybnická; podle zastupitelstvem schválených kupních smluv budou prodeje
uskutečněny za ceny 1 000,- Kč/m2 a 1 500,- Kč/m2
bez DPH;

•

v roce 2022 dojde vzhledem ke zvyšujícím se provozním nákladům Vodárny Plzeň a.s. k navýšení ceny
vodného a stočného o 5,02 %; cena pitné vody tak
bude činit 75,73 Kč/m3, cena stočného bude 48,13
Kč/m3 včetně DPH;

v roce 2001 byly s finanční podporou ministerstva pro
místní rozvoj postaveny bytové domy v ulici Lipová; s
budoucími majiteli bytů v těchto domech byly uzavřeny smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní
smlouvě, na základě kterých budoucí kupující hradili
během této doby kupní ceny bytů tak, že v současné
době jsou plně splaceny;
město v letošním roce nechalo zapsat na základě
prohlášení vlastníka jednotlivé bytové jednotky do
katastru nemovitostí a na jejich základě byl zahájen v
souladu s uzavřenými budoucími kupními smlouvami převod bytů do vlastnictví budoucích kupujících;
převod všech bytových jednotek byl schválen zastupitelstvem;
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Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Tajemnice Ing. Eliška Bartásková odchází do důchodu, na radnici úřadovala 29 let

S

e závěrem letošního roku odchází do důchodu tajemnice Městského úřadu v Kaznějově Ing. Eliška Bartásková. Pracovala zde 29 let. Začínala v listopadu 1992 jako
účetní a v roce 2007 přešla na pozici tajemnice.

Téměř třicet let je hodně dlouhá doba. Kolik jste zažila starostů a zastupitelstev?

Začínala jsem za pana starosty Vratislava Jíchy, který funkci vykonával až do roku 1998. Vystřídal ho na dalších pět
volebních období Ing. Petr Sýkora. A nyní, od roku 2018,
je to současná starostka Mgr. Eva Šimlová. Celkem jsem
spolupracovala s osmi zvolenými zastupitelstvy.
Jaká je pracovní náplň tajemnice?

Tajemník úzce spolupracuje se starostou a zastupitelstvem. Zajišťuje chod úřadu včetně organizace práce jeho
zaměstnanců, koordinuje spolupráci jednotlivých odborů.
Dává dohromady podklady pro zastupitelstvo, radu, výbory a následně vypracovává zápisy z jednání. Snaží se, aby
úřad reagoval na aktuální situace ve státní správě dle platných zákonů. Podílí se na přípravě a zpracování žádostí o
dotace a podkladů pro veřejné zakázky, připravuje rozpočet města.
Kaznějov se může pyšnit tím, že řadu let nebyl ve finančním
schodku, dokonce hospodařil s velice dobrým plusovým výsledkem…

Řekla bych, že je to zásluha zastupitelů, kteří byli vždy racionální a netlačili nás do záměrů a vizí, na které bychom
neměli finance. Spolupráce s nimi byla vždy dobrá.
Když se ohlédnete zpět, jak se vám na této pozici pracovalo?

Nikdy jsem neměla se zastupiteli, starosty a zaměstnanci
úřadu žádné větší neshody. Se všemi starosty byla naprosto výborná spolupráce a toho si moc vážím. Bez toho by
byla moje práce daleko složitější. Pokud by měl totiž tajemník se starostou nějaké kontroverze, nefungovalo by to.
Od ledna vás ve funkci vystřídá Ing. Květa Hrabíková. Co byste jí poradila?

Ing. Hrabíková k nám nastoupila v listopadu a zaučuji ji.
Předtím již pracovala ve státní správě, takže zkušenosti v
této oblasti má. S konkrétní problematikou našeho úřadu
se nyní seznamuje a jde jí to velice dobře. Co bych jí poradila? Aby se vyvarovala malicherných sporů. Základem
všeho je, aby pracovala v dobrém kolektivu. A tady kolektiv
dobrý je.
Je něco, o čem můžete říct, že se vám povedlo? Za vaší éry například
Kaznějov po několika složitých letech vyřešil otázku kulturního domu,
máme nové náměstí, řadu opravených ulic, zrekonstruované koupaliště...

To jsou věci, na kterých jsem samozřejmě pracovala, ale
jsou zásluhou především vedení města a zastupitelů. Já
osobně mám radost z toho, že se nám rozjíždí pečovatelská
služba, kterou mám ze své pozice na starosti. Řadu let
v podstatě fungovala jen k rozvážení obědů lidem, kteří o
tuto službu měli zájem. Nyní vozíme seniory také k léka-

ři, na nákupy a uklízíme jim. Máme na to dvě pracovnice.
Snažíme se více dostat do povědomí lidí a řekla bych, že se
nám to daří. Zatím působíme jen na území města, ale do
budoucna bychom chtěli naše služby nabízet i v okolních
obcích.
Asi v každém zaměstnání bývá období, kdy člověk takříkajíc nestíhá pod
návalem práce. Máte to taky tak?

Hektické měsíce jsou listopad a prosinec. Připravuje se
rozpočet na další rok, vyúčtovávají se dotace. Každý najednou shání tabulky, zprávy...
Několik let se potýkám se smutnou realitou, že obyvatelé Kaznějova se
nezúčastňují společenského života, nezajímá je, co se ve městě děje. Vidíte to taky tak?

Jsem samozřejmě ráda, že se staví nové byty a rodinné
domy a zvyšuje se počet obyvatel. Na druhou stranu noví
obyvatelé nemají často k městu vztah. Necítí se být Kaznějováky. Někteří tady nemají ani trvalý pobyt. Aktuálně žije
v Kaznějově 3 100 obyvatel a to včetně cizinců, kteří zde
mají povolení k pobytu. Na vesnici lidé více drží při sobě.
Nepříjemně mě vždy překvapí například poměrně nízká
účast při volbách. Právě ke komunálním volbám, kde si
lidé volí své zástupce, by měl přijít každý občan Kaznějova.
Na jednání zastupitelstva chodí jen pár lidí a jsou to většinou ti, o jejichž žádosti zrovna zastupitelé mají jednat.
Na další jednání už nepřijdou. Smutné bylo i to, že dlouhá
léta jsme nemohli nikoho sehnat na psaní kroniky. Proto
od roku 2003 do 2015 není. Naštěstí se potom této důležité práce zhostila Hana Kundrátová. Dopsat ale kroniku
zpětně je nereálné.
Strávit na jednom místě tolik let se v dnešní době už moc nevidí. Nebude
se vám stýskat?

Doufám, že ne. Nechci plánovat, ale je spousta věcí, které
jsem v práci nestíhala. S manželem rádi chodíme na túry,
jezdíme na kole a lyžujeme. Když jsem si vzala dovolenou,
sedli jsme na kola, i když pršelo. Na plánovanou dovolenou
na lyžích jsme také často vyráželi, i když už byla obleva.
Zkrátka jinak to nešlo. Teď v důchodu už budeme moci
plánovat podle toho, jaké bude počasí a jak se nám bude
chtít. A taky se těším, že budu konečně snad stíhat agrotechnické lhůty na zahrádce (smích).
.
Valentýna Bílá
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Pionýrská kronika

I

když se jedná o historii nedávno minulou, pro mladé lidi
může býti tento článek chápán stejně jako leckterý článek o pravěku, neboť Pionýrská organizace je pro mladší
ročníky asi tak stejně vzdálená, jako období dinosaurů.
Dnešní doba navíc nepřeje ničemu z té minulé a ani tomu
lepšímu, co tenkrát bylo. Tím myslím práci s dětmi a organizování různých branných her, expedic, výletů, táborů
apod. Ano, byla zde velká provázanost s tehdejší politikou
komunistické strany, ale na druhou stranu práci s dětmi
dělali lidé s nadšením ve svém volném čase, a mnozí bezplatně. To vše, ale i spoustu jiných věcí, se dozvídám z kroniky, která byla po dlouhá léta uschována v soukromých
rukou. Pro větší dramatičnost jsem mohl napsat, že kronika byla uschována pod pětibokým kamenem na schodech
k městskému úřadu, stejně jako v Rychlých šípech.
Ale ne, za prvé - schody k městskému úřadu jsou vybetonovány a za druhé - kronika byla skutečně uložena (zapomenuta) v soukromí. Díky tomu neskončila, jako podobné svazky po roce 1989, na smetišti či v kamnech. Desky
jsou rovněž plné fotografií, a tak jsou cenným svědectvím
o době nedávno minulé. Zároveň si uvědomuji, že kronika může býti „kompromitujícím“ materiálem pro některé
dosud žijící občany. Tím myslím např. tehdejší straníky,
svazáky nebo členy lidových milicí, kterým by se zveřejnění některých fotografií možná nelíbilo, a ještě bych mohl
býti žalován. Proto v dnešní pokrokové době, kdy vládne
mocný nástroj jménem GDPR, raději do našeho Zpravodaje vyberu nějaké neutrální foto a zároveň se budu snažit vypsat nějaké zajímavé nebo z dnešního pohledu až
úsměvné úryvky. Ačkoliv kronika byla psána až od 70.
let, zmiňuje historii kaznějovského Pionýra od založení
v roce 1949, kdy navázal na komunisty zrušeného Junáka. Cituji z kroniky: „Působení Junáka v Kaznějově nelze
zcela zavrhnout a odmítnout. Ve své činnosti uplatňoval
dobrovolnou, veřejně prospěšnou práci na pomoc republice, např. účast na zemědělských a lesních brigádách. KSČ
si jasně uvědomovala nutnost a potřebu vytvoření ideově
jednotné politické dětské a mládežnické organizace, která by byla prosta různých náboženských a reakčních vlivů.
Ustavující sjezd Pionýrské organizace dne 24. 4. 1949 dal
podnět k vytvoření PO ČSM i v Kaznějově. Pionýrská organizace byla založena především za velké podpory školy a
členů ČSM z chemické továrny na slavnostním žákovském
shromáždění, které se konalo 22. 9. 1949.“ Pionýrským
skupinovým vedoucím byl tehdy zvolen učitel kaznějovské
školy Bohumil Raška. V počátku měl Pionýr v Kaznějově
4 oddíly se 49 členy a např. ve školním roce 1952-53 měl
již pět oddílů, v nichž bylo organizováno 58% žáků místní
školy, tj. 128 žáků. Během prvních let byli ve většině případů skupinovými vedoucími učitelé místní školy, což vedlo
k uzavírání závazků na zlepšení školních povinností. Docházelo k situacím, že některé oddíly na svých schůzkách
namísto hraní her a výletů do přírody opakovaly probírané
učivo ze školy. Toto počínání učitelů jako pionýrských vedoucích tehdy značně oslabilo vliv pionýrské organizace na
děti v Kaznějově. Během padesátých let patřil mezi další
činnosti sběr starého papíru a železa, vysazování lesního
porostu, sběr lesních plodů a po založení místního JZD se
starší podíleli na žních a sklizni brambor. Kromě veřejně
prospěšných činností to bylo veřejné vystupování s kulturními programy a v chemické továrně při oslavách. V letech

Šátkování z roku 1963. Děti na snímku jsou ročník narození 1954.

1962-63 byla vyhlášena celostátní hra „Vždy připraven“
a pionýři v Kaznějově se zavázali sebrat 4 tuny papíru a
železa, odpracovat 1000 brigádnických hodin a pečovat o
učebny. Nejlepší jednotlivci ve sběru železa byli za odměnu
pozváni na odpich „Pionýrské tavby“ v závodech V. I. Lenina v Plzni. V dalším školním roce se kaznějovští Pionýři
zapojili do celostátní akce Všudybyl. Děti navštívily JZD a
upozornily na špatně uložené stroje. Podle zápisu v kronice díky této iniciativě bylo zachráněno devět zemědělských
strojů. Roku 1965 bylo největší poctou pro kaznějovskou
skupinu účast pionýrky M. Lavičkové na novoročním setkání pionýrů na Hradě s prezidentem Novotným. Setkání
proběhlo ve Španělském sále a kaznějovští pionýři poslali
prezidentovi album sestavené z fotografií skupiny a školy.
Přelomový rok 1968 je v kronice zapsán takto: „Koncem
60. let, kdy zasahuje naši společnost hluboká a politická
krize, je narušena i bohatá práce kaznějovských pionýrů.
V průběhu roku 1968 je organizovaná činnost nejmladších úplně zastavena. Po rozpadu PO ČSM se v Kaznějově ustavuje organizace Junák. V krizových letech má na
děti velký vliv. Činnost Junáka se orientuje především na
pobyt v přírodě, na sportovní soutěže. Organizace získala
své klubovny, které si děti samy upravily. Junák organizuje v letních měsících i stanový tábor. Dobrovolní vedoucí
připravují pro děti zajímavou a přitažlivou činnost, která
však postrádá pokrokovou ideovou výchovu.“ Junák byl na
počátku normalizace znovu zrušen a na podzim roku 1970
začíná pionýrská skupina v Kaznějově opět pracovat. Celá
70. léta jsou pro kaznějovské děti ve znamení vlastních pionýrských táborů. Například roce 1977 Pionýr organizuje
putovní tábor s názvem Podještědím do Jizerských hor, ke
kterému je v deskách založena samostatná „mini“ kronika
se spoustou fotografií. Na počátku 80. let kaznějovští pionýři po tři roky vyhrávají v okresním kole soutěže „O partyzánský samopal“. V roce 1989 měla PO v Kaznějově 28
oddílů a 510 členů. Nadepsané kolonky o počtech oddílů a
členů na roky 1990 a 1991 zůstaly již nevyplněny. Závěrem
bych řekl, že toto byl jen stručný výtah některých věcí ze
zapomenuté kroniky, neboť se do jednoho článku Zpravodaje nevejde zdaleka vše.
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Václav Forejt

Informace k prodeji tepla
Vážení odběratelé tepla,
dovolte, abychom Vás informovali o událostech z poslední doby, které naši společnost přinutily k razantnímu zvýšení
ceny tepla vyráběného na kotelně v Kaznějově. Vzhledem ke stávající situaci na trhu s energiemi nebyl náš dodavatel
zemního plynu (dále jen ZP) schopen plnit své smluvní dodávky i přesto, že dodávky vč. cen měla naše společnost sjednány do konce roku 2022. Přesto, že veškeré teplo z kotelny v Kaznějově je dodáváno do bytů, dodávka ZP nespadá
pod dodavatele poslední instance. Odebíráme zde ročně více než 630 MWh plynu, jedná se tedy o velkoodběr.
Odběratel, jehož spotřeba ZP je vyšší než 630 MWh, musí uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem ZP do 10 dnů od
ukončení dodávky stávajícím dodavatelem, jinak se jedná o neoprávněný odběr, a kromě sankcí bude přistoupeno k
zastavení dodávky ZP a k odebrání plynoměru. Výrobci tepla pro domácnosti nemají žádnou výjimku. Situace na trhu
energií je od října tohoto roku velmi napjatá. Realita byla taková, že dodavatelé ZP na naše poptávky odmítali podat
nabídky. Po několika nezdařilých jednáních se nám podařilo zajistit dodávky ZP pro kotelnu v Kaznějově prostřednictvím majitele a provozovatele kogenerační jednotky na této kotelně - skupiny ČEZ.
Uzavřeli jsme smlouvu na dodávku ZP na nefixovanou cenu, která se každý den odvíjí od aktuální ceny na burze, tzv.
SPOT. Cena ZP není sjednána na pevnou částku za MWh na rok a je zde reálná možnost poklesu ceny v průběhu roku
2022. V této chvíli je však velmi vysoká, stejně jako v celé republice a v celé Evropě. Aktuálně se jedná o částku, která
převyšuje naši dosavadní cenu až pětinásobně.
Z uvedených důvodů jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení ceny tepla. Tato situace je pro nás všechny velmi tíživá
a doufáme, že se v příštím roce energetický trh uklidní a přinese očekávané snížení nákupních cen energií, na které
všichni čekáme.
Závěrem připomínáme, že nákupem ZP u předchozího dodavatele, který probíhal od roku 2012 ve srovnání s dominantními dodavateli, došlo k výrazné úspoře nákladů na vytápění, jak dokládá přehled, který jsme pro Vás připravili.
Do nového roku přejeme všem občanům města Kaznějov hodně štěstí, úspěchů, pevné zdraví a příznivé zprávy alespoň
v ostatních oblastech života.
Za Prodej tepla s.r.o. Jiřina Hanzlíčková

Strana 6

Pátrací akce v okolí Kaznějova měla šťastný konec

S

nad každý Čech s napětím sledoval velkou pátrací akci po osmileté dívce z Německa, která se 10. října ztratila na Domažlicku u vrcholu Čerchov. Školačku hledalo na pět set českých a
německých policistů, horští záchranáři, hasiči, myslivci a dobrovolníci, ve vzduchu létal vrtulník s termovizí, v lesích jezdily čtyřkolky. Všichni s napětím čekali, jak vše dopadne. I když mnozí
už ztráceli naději, příběh měl šťastný konec. Dívku našel po dvou
dnech myslivec. Byla živá a zdravá.
Podobné manévry jsme zažili i v Kaznějově, jen o pár dní
dříve. V pátek 1. října odešla z domova jedenáctiletá dívka z Rybnice. Jaké k tomu měla důvody, nechceme rozebírat. Jisté ale je, že pro každého rodiče je myšlenka, že jeho
dítě, do jehož křehké duše nevidíme, napíše dopis a odejde z domova, je zcela nepředstavitelná a hrůzostrašná.
Dívka odešla z domova odpoledne a jakmile to rodina zjistila,
obrátili se o pomoc na policii. Okamžitě se rozjela velká pátrací
akce. Stejně jako nad lesy u Čerchova tak i nad kaznějovskými
hvozdy létal vrtulník, ze všech stran se ozývaly zvuky sirén policejních vozidel, dívku hledali i hasiči. Pátrací relaci zveřejnila
média, fotografie dívky s jejím popisem proletěla facebookem.
Také na webových stránkách města Kaznějov se objevila naléhavá zpráva o nezvěstné dívce. Starostka města Eva Šimlová vytiskla fotografie školačky, roznášela je po městě a zjišťovala, zda

dívenku někdo neviděl. Po chvíli se rozhodla, že nebude nečinně
jen přihlížet a čekat, jak vše dopadne. Na vlastní pěst začala dívenku hledat.
Vnoučka v kočárku, kterého měla právě na starost, urychleně odevzdala jeho rodičům, a s manželem se vydali do lesů k Rybnici. „Říkali jsme si, co bychom dělali, kdybychom byli v jejím věku. Kam bychom asi šli,
jakým směrem bychom se vydali,“ uvažovala nad jednáním
nezletilé dívky starostka. Podle toho nasměrovali své hledání.
Vybaveni dalekohledem procházeli les a díky dobré znalosti terénu dívku zhruba po 30 minutách pátrání našli. Živou a zdravou.
Byla v lese nedaleko Bestu. „Měla na sobě sytě růžovou bundu,
která byla na dálku dobře vidět. Měla jsem obrovskou radost, že
jsme ji našli. Ihned jsem se spojila s policisty a oznámila jim tu
dobrou zprávu. Dívku jsme jim přivedli a oni ji předali rodičům,“
uzavřela Eva Šimlová.
Nakonec i tento příběh měl dobrý konec a jsme za to rádi. Děkujeme za aktivní nasazení naší paní starostce. A co víc si přát na
závěr? Abychom svědky podobných policejních akcí už nemuseli
být.

Valentýna Bílá

Informace k vybírání poplatku za odkládání komunálního odpadu ve městě Kaznějov

S

platností od 1.1.2022 se mění právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem, podle které již nebude možná úhrada
na základě smlouvy. Město Kaznějov obecně závaznou vyhláškou stanovuje místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci, podle které bude poplatek vybírán z každé nemovité věci ve výši 0,50 Kč za jeden litr odpadu, přičemž minimální
základ poplatku na jednoho poplatníka (vlastníka nádoby) činí 40 litrů.
Postup pro fyzické osoby
1. na MěÚ (pokladna, dveře č. 6) se dostaví jeden plátce za nemovitost, který nahlásí četnost vývozu (měsíční, čtrnáctidenní, týdenní)
a objem svozové nádoby (jednorázové vývozy končí včetně pytlů);
2. na základě sdělených údajů bude vypočten konkrétní poplatek a plátce provede úhradu
3. po provedené platbě obdrží plátce příslušnou známku, kterou označí svoji sběrnou nádobu
4. za neobydlené nemovitosti bude vlastník hradit minimálně 240,- Kč/rok bez známky
Postup pro SVJ:
1. zástupce SVJ nahlásí na e-mailovou adresu uctarna@kaznejov.cz požadavek na četnost vývozu a objem svozové nádoby do
10.1.2022, IČ a adresu
2. město Kaznějov vystaví na základě sdělených údajů fakturu, po její úhradě si zástupce SVJ vyzvedne na MěÚ odpovídající známku
Pro oba výše uvedené typy plátců platí povinnost nahlásit počet poplatníků v předmětné nemovitosti.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost uzavřít smlouvu o likvidaci komunálního odpadu se společností Marius
Pedersen a.s., Nádražní 878, Kralovice, e-mail mpplzen@mariuspedersen.cz, telefon 493 647 101
Termíny:
1. agenda vybírání poplatku bude spuštěna 20.1.2022
2. do konce února 2022 bude svozová firma Marius Pedersen provádět vývozy dle zvyklosti podle skutečnosti roku 2021 (bez ohledu
na to, zda již byla provedena úhrada poplatku)
Výše plateb pro jednotlivé typy vývozu
objem nádoby

četnost vývozu

objednaná kapacita

poplatek

platba/rok

120 l

4

480 l

0,5

2880

2

240 l

0,5

1140

1

120 l

0,5

720

4

960 l

0,5

5760

2

480 l

0,5

2880

1

240 l

0,5

1440

4

4400 l

0,5

26400

2

2200 l

0,5

13200

240 l

1100 l
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Elsa byla zachráněna!

P

okud se neznalý kaznějovský občan šel večer před podzimními prázdninami projít do lesa za kotelnu, muselo ho překvapit, kolik dětí s rodiči a lampiony se v těchto
místech pohybuje. Nebyla to však náhoda. Po roční pauze zde v úterý 26. října probíhal další ročník již tradiční
a stále oblíbené halloweenské procházky. Kvůli spadlému
stromu, který vyvrátil silný vítr v předchozích dnech, musela být trasa pozměněna a místo obvyklého okruhu se
tentokrát šlo jednosměrně. Počasí přálo, vítr už nefoukal,
nebyla zima, takže účastníkům snad nevadilo ani obvyklé
čekání před startem ve frontě, než budou do lesa vpuštěni.
Úkolem malých účastníků bylo tentokrát rozluštit kouzelné slovíčko, které zachrání princeznu Elsu od moci zlých
duchů. Toto slovo bylo ústy zachránkyň a zachránců (nebo
jejich rodičů) vysloveno celkem143 krát, což na poražení
duchů mnohonásobně stačilo. Každý odvážlivec získal za
pomoc o Elsinu záchranu malou odměnu.
Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast a věříme, že se za rok u této akce potkáme znovu.
Za pořádající Pohyb Kaznějov Pavla Říhová

Z činnosti našich mladých hasičů

kdy si děti vyzkoušely mimo závodu jednotlivců většinu
ostatních disciplín. Ve Všerubech se děti dočkaly populárního útoku s vodou a zpestřily si to uzlovou štafetou, v
Žichlicích a poté v Kožlanech si v družstvech daly štafetu
dvojic a branný závod a soutěže v roce 2021 jsme nepředpokládaně ukončili už v Nevřeni, kde si všichni prošli celý
branný závod potmě (ti menší mají sice povolený doprovod, ale ani ten nemůže posvítit). Obvyklý tradiční poslední závod sezony, kterým bývá mikulášská soutěž ve střelbě
(z luku, vzduchovky a foukačky nebo šipek) v Ledcích, byl

O

bdobí podzimu a začátku zimy se v činnosti mladých
hasičů neslo v obecném duchu postupně se zpřísňujících podmínek a bohužel všudypřítomného slova „Covid“.
Po prázdninách jsme sice začali s nadějí, že tato sezona
bude už v obvyklém duchu, ale nakonec se tak jako tak
okruh soutěží i dostupné aktivity opět postupně omezovaly.
Na konci září se většina mladých hasičů už opakovaně zapojila spolu s dospělým doprovodem do charitativní sbírky pořádané Ligou proti rakovině, známé jako „České dny
proti rakovině“ symbolizované žlutou kytičkou měsíčku lékařského. Tato sbírka se obvykle koná v květnu, ale už podruhé byla přesunuta na podzim. Podařilo se nám sestavit
celkem 4 skupiny, které 29. září v Kaznějově a v Plasích vybraly na tuto charitativní sbírku celkem 21.549,- Kč, což je
náš dosavadní rekord. Zde chceme poděkovat všem, kteří
v Kaznějově i v Plasích přispěli na tuto sbírku, ale také vedení ZŠ Kaznějov i Gymnázia a SOŠ Plasy, které nám vyšly
vstříc a umožnily uspořádat sbírku v prostorech škol a také
uvolnily žáky pro účast na sbírce v obou městech.

nakonec zrušen.
Co se týče soutěží jednotlivců, tak jsme s jedním zástupcem podpořili na konci prázdnin soutěž v Letkově a na
konci října jsme i poprvé okusili jednu z velkých halových
soutěží Českého poháru na 60 m překážek, která se konala v Praze, nicméně v obou případech šlo hlavně o sbírání
zkušeností do budoucna.
Od konce října se schůzky mladých hasičů konají opět v tělocvičně ZŠ, kde se soustředíme hlavně na rozvoj obecných
pohybových dovedností, obratnosti a rychlosti.

Co se týče požárního sportu, s družstvy přípravky, mladších a starších se nám podařilo zúčastnit celkem 4 soutěží,
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Za SDH Kaznějov Monika Šubrtová

Výjezdy JPO SDH Kaznějov za období od 1. ledna do 30. listopadu 2021
3. února 16:55 hodin

Jednotka vyjela na příkaz starostky města na provedení dekontaminace pečovatelského domu. Jednotka na místě provedla dekontaminaci v ochranném chemickém obleku Tychem-C pomocí
ručního postřikovače s látkou Anti-COVID (dezinfekční přípravek pro dezinfekci povrchů). Dezinfikovala společnou chodbu,
vchod, všechny společné prostory budovy včetně společné koupelny pro nepohyblivé klienty a byt, v kterém se nacházel klient,
který onemocněl. Dále provedla dekontaminaci osobního vozidla
v majetku Města Kaznějova, který byl využíván klienty.
12. února 15:57 hodin

Na příkaz starostky města vyjela jednotka na provedení dekontaminace mateřské školky na sídlišti. Dezinfikovali jsme společnou
chodbu, vchod a všechny společné prostory budovy včetně společné umývárny, šatny a herny, v kterých se nacházelo pozitivně
testované dítě.
28. února 18:39 hodin

Jednotka vyjela na příkaz KOPIS do ulice Na Výsluní na vyčerpání sklepních prostor rodinného domu zaplaveného vodou z poškozeného rozvodu vody v domě. Po dojezdu na místo události
čekala na místě oznamovatelka, která umožnila přístup do domu.
Jednotka na místě zajistila místo události tím, že uzavřela přívod plynu, elektřiny a vody do domu. Průzkumem zjistila, že je
zaplaven sklepní prostor domu do zhruba jednoho metru výšky
místností. Vodu odčerpala elektrickým a plovoucím čerpadlem.
9. března 14:03 hodin

Členové jednotky dekontaminovali na příkaz starostky pečovatelský dům. Opět se jednalo o dekontaminaci v ochranném obleku pomocí ručního postřikovače společných prostor objektu a
bytu, ve kterém se nacházel klient, který onemocněl.
Pečovatelský dům jsme dekontaminovali také 18. března. Dne
9. dubna jsme dezinfikovali a ionizovali obě mateřské školy v
Kaznějově a také základní školu. Tu jsme dekontaminovali také
11. dubna.
15. dubna 17:53 hodin

Jednotka vyjela na příkaz KOPIS k požáru zeleného plastového
koše vedle autobusové zastávky. Jednotka se po dojezdu na místo
události nahlásila veliteli HZSPK stanice Plasy, která již na místě
zasahovala. Po dohodě s velitelem zásahu byla naše jednotka ponechána na místě v záloze.
19. dubna 19:22 hodin

Na příkaz KOPIS vyjela jednotka vyjela k požáru osobního automobilu u čerpací stanice. Jednotka po dojezdu na místo události zajistila místo proti vstupu nežádoucích osob. Na místě se již
nacházela hlídka Policie ČR z Kaznějova, jejíž příslušníci prováděli hašení pomocí ručních hasicích přístrojů. Členové jednotky
dohasili vozidlo pomocí vysokotlakého zařízení z vozidla CAS-20
Tatra Terrno. Po dojezdu HZSPK stanice Plasy předali veliteli zásahu informace a jednotka dále plnila příkazy velitele HZS.
24. června 2021 17:35 hodin

Jednotka vyjela na příkaz KOPIS na požár v Nebřezinech. Po dojezdu na místo události již na místě zasahovala jednotka HZSPK
ze stanice v Plasích, po dohodě s velitelem zásahu byla naše jednotka ponechána v záloze na místě zásahu.
30. června 17:35 hodin

Jednotka vyjela na příkaz KOPIS do firmy Agarricus Kaznějov k
odchytu hada v kanceláři. Na místě jsme zjistili, že had se nachází v kanceláři firmy u topení a jedná se o užovku stromovou o
velikosti cca 125 cm. Užovku jsme odchytli a vypustili do volné
přírody.
2. července 15:28 hodin

Na příkaz KOPIS vyjela jednotka do ulice Drahotínská na únik
vody. Po dojezdu na místo události již na místě zasahovala jed-

notka HZSPK ze stanice Plasy. Po nahlášení se veliteli zásahu
jednotka plnila zadané úkoly: uzávěru vody, zjištění příčin úniku
vody a vypnutí elektrické proudu.
Tentýž den ve 20:27 hodin vyjela jednotka na příkaz KOPIS k dopravní nehodě na silnici I/27 za Kaznějovem ve směru na Plzeň.
Po dojezdu na místo události jednotka na příkaz velitele zásahu
umístila nezletilé osoby z dopravní nehody do vozidla DA a poskytovala jim zázemí. Na příkaz velitele zásahu bylo povoláno
druhé družstvo jednotky JPO SDH Kaznějov s vozidlem CAS-20,
aby řídila dopravu, zajistila protipožární opatření a odstranila
následky dopravní nehody. Poté, co bylo vozidlo naloženo odtahovou službou, provedla jednotka uklizení komunikace za pomocí sorpčního prostředku Absodan.
9. září 10:05 hodin

Na vyžádání tajemnice města vyjela jednotka na vyčerpání vody z
výkopu při vzniklé havárii rozvodu teplé vody z kotelny. Jednotka
na místě provedla průzkum, zajistila místo události a ve spolupráci s technikem kotelny odčerpala vodu z výkopu, aby mohla
být provedena oprava potrubí.
1. října 15:36 hodin

Jednotka vyjela na příkaz KOPIS na událost vyhledávání pohřešované osoby do Rybnice s vozidlem CAS-20 Tatra Terrno a DA
- Fiat Ducato v počtu 1+14. Při příjezdu na místo události se na
místě již nacházela Policie ČR a HZSPK ze stanice Plasy. Jednotka na místě plnila úkoly zadané velitelem zásahu. Seznámila se
s popisem hledané osoby a dostala její fotografii. Dále byli přiděleny úseky, kde mají členové jednotky pátrat. První družstvo
vyjelo s vozidlem Cas-20 Tatra Terrno do Nebřezin k soutoku
Kaznějovského potoka a řeky Střely a prohledávalo lesní porost
proti proudu potoka směrem do Kaznějova s cílem dostat se k
železničnímu mostu, který vede poblíž. Druhé družstvo s vozidlem DA-Fiat Ducato vyjelo do Kaznějova a pátralo po železniční
trati, prohledávalo les a Kaznějovský potok po proudu směrem k
železničnímu mostu, kde se družstva setkala s negativním výsledkem. Při dalším rozdělování úseků pátrání byla dívka nalezena za
Rybnicí poblíž BESTu.
21. října 12:44 hodin

Jednotka vyjela na odstranění vyvráceného stromu v ulici V Úvoze. Po dojezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že
strom se nachází na komunikaci a brání provozu. Jednotka zajistila místo události proti vstupu cizích osob a pomocí řetězové
motorové pily provedla odstranění stromu z komunikace a její
zprůjezdnění.
21. října 14:11 hodin

Jednotka vyjela na nahlášené utržení střechy v ulici Drahotínská
v Kaznějově, konkrétně na hale, která je součástí kotelny. Jednotka zajistila okolí proti možnému pádu plechů ze střechy pomocí
vytyčovací pásky. Průzkumem bylo zjištěno, že je část plechové
krytiny srolována na střeše z 1/3, ale je pevně spojená se zbytkem
krytiny, která na střeše drží.
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Za JPO SDH Kaznějov velitel družstva Ing. Marek Vejvoda

Někdo má koníčka, Josef Patejdl má přímo závodní koně

Š

koda 130 RS v barvách Monte Carlo je na zdviži po náročné sezoně. Vedle jí je započatá další stavba závodního vozu Škoda 120 S, v druhé hale je zaparkovaná Škoda
Favorit po posledním závodě Mistrovství ČR v Pačejově a
venku stojí pod přístřeškem další závodní vůz Škoda Felicia. Tato tři závodní auta a budoucí čtvrté vlastní firma
JMP Motosport a k vidění jsou v Pneuservisu Josefa Patejdla, který má velkého koníčka – automobilové soutěže.
Poprvé zařadil rychlost na startovní čáře rallye crossu v
roce 1994. Začínal se soutěžemi v Mrtníce, Horní Bříze,
Chříči, ale také v Oboře. Právě tam kdysi duněla auta na

dává dohromady další závodní auto – Škodu 120 S. Zatím
má hotovou kastli. Rám mu dodala specializovaná firma z
Mladé Boleslavy, ostatní jako sedačky, převodovku, nápravu, motor a další díly si sežene a upraví sám.
Ani jemu se za roky ježdění nevyhnuly karamboly. Bylo
jich několik, ten nejhorší se mu stal při soutěži ve Chříči v
roce 2003, kdy Seat Ibiza byl po nehodě zcela na odpis. On
vyvázl bez zranění.
Kromě rallye crossu jezdí i na soutěže v mistrovství republiky legend. Poslední dva závody byly Rallye Plzeň a
Invelt Rallye Pačejov. Jeho syn Marcel se potatil a usedá
za volant Škody Favorit, se kterou jezdí rallye historických
automobilů.

závodní trati, kterou vybudovali členové tehdejšího AVZO
TSČ ČR Horní Bříza. Josef Patejdl byl jedním z pěti zakládajících členů spolku. „Trať v Oboře vznikla kolem roku
2000. Každý měsíc jsme pořádali závody, které přenášela
Česká televize,“ vzpomínal závodník. Dnes by už trať, která
byla vyznačena při cestě z Kaznějova do Obory po pravé
straně nad lesem, jen těžko někdo našel.
Právě na počátku nového tisíciletí začal pan Josef jezdit
také mistrovství republiky, například v Nové Pace, Sedlčanech, Borovanech, Humpolci, Římově, Přerově, Poříčí nad
Sázavou... A jak vysvětlil, rallye cross je hodně kontaktní
sport. Když ze startu vyjede najednou 8 až 10 aut a každý
chce první zatáčku projet jako první, odnášejí to plechy.
Proto má doma hromadu náhradních dílů a jako vyučený
automechanik si s každým defektem dokáže poradit. Jezdil
se Škodou 100, Volkswagenem Golf 1, Seatem Ibizou.
Že se jedná o finančně náročného koníčka, není pochyb.
Pokud by si pan Josef chtěl pořídit zcela novou Fabii R5,
potřeboval by 7,5 milionu. Další miliony by spolkly její
úpravy. „Během jednoho závodu spotřebuji zhruba 100 litrů benzinu. Jedna guma stojí 4 tisíce a zhruba 8 až 10 tisíc
je startovné. Pneumatik musíte mít dvě sady – na sucho a
na mokro,“ vypočítal nadšenec do rychlých vozidel. Nyní

V začátcích své záliby ročně zvládl odjet přes 30 soutěží.
V posledních letech ale ubral. „Když musíte ujet například
420 kilometrů, je to fyzicky náročné,“ vysvětlil 67letý šofér.
Parťákem při rallye legend ve Škodě 130 RS je mu téměř o
polovinu mladší Václav Karnolt z Plzně. „Já řídím, on naviguje. Vyměnit bych si to s ním nechtěl za žádnou cenu,“
přiznal se s úsměvem. Vzorem je mu Václav Pech mladší, osminásobný mistr České republiky v rallye, s kterým
začínal jezdit rallye cross. Druhým je mistr Evropy Emil
Triner.

Může mít závodník před startem trému? „Někdy bývám
nervozní. Ale jakmile si nasadím helmu na hlavu a spustím
motor, spadne ze mě,“ uzavřel povídání.
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Valentýna Bílá

Díky tomu, že současná situace umožnila pořádat akce a tábory, tak SVČ RADOVÁNEK
v Kaznějově nezahálel a v měsíci listopadu uspořádal pro širokou veřejnost Lampionový průvod zakončený občerstvením a odměnou pro výherce s nejkrásnějším lampionem.
Účast byla velká a světýlka ozářila město od ZŠ v Kaznějově až k SVČ RADOVÁNEK. Dále
se uskutečnilo soustředění Plastikových modelářů – Patlák, kde se účastníci kroužku sešli na víkend, aby vytvořili krásné plastikové
modely. Druhé soustředění proběhlo pro účastníky kroužku Keramika, proběhl Keramický víkend, kde žáci tvořili keramické svícny
a zároveň se účastnili i her a soutěží.
V prosinci si pro Vás RADOVÁNEK připravil Vánoční besídku, která proběhla dne 20.12.2021 od 17:00 v SVČ RADOVÁNEK v Kaznějově, kde se představili účastníci zájmových kroužků, a to jak ve výtvarné, technické, polytechnické, hudební, kuchařské, sportovní i
taneční oblasti. Zváni byli rodiče i široká veřejnost. Potěšily nás ukázky modelů plastikových modelářů, programování robotů z LEGO,
výtvarná výstava, představení stolních tenistů, taneční vystoupení, ukázky lezení na horolezecké stěně, ochutnávky od účastníků
kroužku Vaříme s chutí a vystoupení začínajících kytaristů, kteří Vám zahráli koledy.

Zároveň Vám SVČ RADOVÁNEK přeje krásné Vánoce, klidné svátky plné radosti a spokojenosti a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.

Úspěchy Střediska volného času RADOVÁNEK
Stolní tenis SVČ RADOVÁNEK Kaznějov

D

ne 20. 11. 2021 se uskutečnil v Horní Bělé regionální
přebor mládeže v kategorii U15. Turnaje se zúčastnili
hráči SVČ RADOVÁNEK, Kaznějov, TJ Trnová, TJ DIOSS
Nýřany, TJ Kožlany a Sokolu Horní Bělá. Naši si v konkurenci ostatních týmu vedli nadmíru dobře a ovládli všechny kategorie.
V kategorii žáci U15 získal Vilém Rieger ml. titul přeborníka regionu, Filip Hrotek obsadil třetí místo a další se umístili na 4., 5., 6. a 11. místě.
V kategorii žákyně U15 získala titul přebornice regionu
Alexandra Mikutová následovaná druhou naší závodnicí
Štěpánkou Riegerovou.
Kategorii čtyřher žáků vyhrála dvojice Hrotek-Rieger před
naší druhou dvojicí Lukeš-Šimůnek.
Kategorii čtyřher žákyň ovládla dvojice Mikutová-Riegerová před hráčkami Nýřan a Kožlan.
V poslední kategorii smíšených čtyřher jsme získali první dvě místa, když zvítězila dvojice Hrotek-Mikutová před dvojicí
Rieger-Riegerová.
Všichni naši hráči podali velmi dobré výkony, ke kterým jim gratulujeme. Pro některé to byl první turnaj a tak sbírali
hlavně zkušenosti a mohli se porovnat s hráči z jiných oddílů.
Radek Holota
Plastikoví modeláři SVČ RADOVÁNEK, Kaznějov

L

etošní rok pro plastikové modeláře byl z hlediska modelářských soutěží opět velmi skromný. V první polovině roku se z důvodu epidemiologické situace nekonala
žádná soutěž v rámci celé republiky, ale i v okolních zahraničních státech. Při letním uvolnění vládních opatření se našlo několik odvážlivců, kteří „regionální“ soutěže
uskutečnily, avšak byly stejně omezeni různými drobnými
opatřeními. V rámci těchto regionálek jsme navštívili třeba soutěž v Dobříši, Mariánských Lázních, Kadani a České
Třebové. Na každé z nich cinklo nějaké to umístění, ať už u
mládežníků, tak i u dospělých.
Třešinkou na dortu bylo opět Mistrovství ČR v plastikovém modelářství, jak dospělých, tak i mládeže. V MČR dospělých obhájil Milan Žatkovič loňský titul Mistra republiky ve své kategorii a i pro letošek má první místo. Pro zajímavost Milan má čtvrtý titul mistra v řadě (ale ne ve stejné
kategorii). Další účastníci z řad dospěláků Vladimír Šuma obsadil 4. místo a Martin Černý 6. místo.
V MČR mládeže, která se konala 6. 11 v Obrnicích u Mostu jsme měli velmi hojnou účast. Celkem se soutěže účastnilo 5
mládežníků se svými výtvory. Výsledky byly parádní. Z pěti našich účastníků jsme obsadili 3x 1. místo (Karolína Šindelková, Michal Šuma, Jakub Janda), 1x 2. místo (Ondřej Černý) a 1x 3. místo (Viktor Stopka).
Bohumír Bílek
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Máváme podzimu a vítáme zimu

P

odzim byl v plném proudu a kolem kaznějovské Mateřské školy sídliště se začaly podzimně zbarvovat javory.
Hrály všemi barvami a zdobily okolí. Stejně tak celá Mateřská škola se oblékla do barevného kabátu v podobě nově
zrekonstruované střechy.
Uvnitř školy se prohánělo, tancovalo a soutěžilo spoustu
halloweenských strašidel a duchů. Všichni si přišly užít
halloweenský bál, na jehož konci na ně čekala sladká pečená odměna od paní asistentky Pavli Pojerové - byla výborná, děkujeme!
2. listopad byl dalším vyjímečně prožitým dnem v naší
Mateřské škole, kdy k nám zavítal z Hradecna – Nové vsi
skvělý fotograf pan Martin Krulich. Jeho profesionální přístup, dobrá nálada a empatie vykouzlily úsměv na všech
dětských tvářičkách. Výsledkem jsou nádherné fotografie,
které potěšily rodiče a stanou se krásnou vzpomínkou na
školková léta.
A přiblížilo se období, pro všechny děti nejkrásnější z celého roku... Znáte to, a určitě si živě pamatujete ze svého
dětství. Velké těšení se na předvánoční a vánoční čas.
Dny se krátí a rychle se stmívá, zima se pomalu hlásí o slovo, začínají padat první sněhové vločky a my víme, že to je
znamení pro brzký příchod Mikuláše s čertem a andělem.
A po nich za pár dní přiletí i Ježíšek. Kolem nás zazní vánoční koledy, zavoní cukroví, z každého okna ve městě zazáří světélka vánočního stromečku a pod ním budou zabalené dárky. Dárky, o kterých jsme snili. Toto krásné období
společně prožíváme i my ve školce na sídlišti. Malé tvořivé ručky vykouzlily moc pěkné výtvarné práce, vyzdobili
jsme jimi nástěnky v šatně i okna ve všech třídách. Pak nás
navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Děti jim zazpívaly
mnoho písniček, přednesly básničky, naslibovaly hory,
doly a společně s krásným „děkuji“ si zasloužily do každé

ručičky mikulášské balíčky. Moc děkujeme paní Průchové za Mikulášský balíček a dobroty pro všechny školkáčky,
paní Vargové a paní asistentce Pavle Pojerové za pečené
sladké svačinky.
Mikulášskou výzdobu tříd vystřídala vánoční a všechny
Kytičky, Sluníčka i Sovičky se už nemohly dočkat až uslyší zacinkat zvoneček. To na znamení příchodu Ježíška do
naší školky. Jak už to tak bývá, čekání v očích dětí bylo
nekonečné. A přece! Krátce před Štědrým dnem, opět po
roce, „přiletěl“. A pod všechny třídní stromečky, které mimichodem krásně provoněly celou školku, nadělil spoustu
nádherných dárečků.
Tímto chceme se všemi zaměstnanci Mateřské školy
Kaznějov sídliště poděkovat paní ředitelce Petře Wolfové
za její vytrvalé, a časově náročné, každodenní pracovní nasazení a srdečnost, se kterou svoji práci vykonává.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce jako z pohádky, plné
radosti, štěstí, zdraví a milých setkání,
a nový rok 2022 ať přinese jen vše dobré!
Kateřina Mandousová a kolektiv MŠ Kaznějov sídliště

Podzimní aktivity v MŠ Pod Továrnou

V

e všech třídách je nastaven Integrovaný blok, který obsahuje cíle, inspiraci a činnosti, kterými vedeme děti k
samostatnosti ke spolupráci i k sebevědomí. Do nastavených programů velmi dobře zapadávají cíleně připravované a zajímavé aktivity, které jsme absolvovali v podzimním
období.
1.10. jsme navštívili Sférické kino Kaznějov s příběhem „O
vesmíru a robotech“.
5.10. jsme zajeli autobusem do Centra stavitelského dědictví s expozicemi tradičních stavebních řemesel. Prohlídka
muzea s průvodcem byla připravena pro předškoláky. V
zážitkových dílnách se děti seznamovaly s různými materiály. Vyzkoušely si práci se dřevem a vyrobily vlastní dřevěné auto. Expozice v Plasích jsou místem pro poučení i
inspiraci řemeslného umu.
1.11. probíhalo Předvánoční focení vystrojených a usměvavých dětí s rozsvícenou lucerničkou a dalšími zimními
stylovými dekoracemi.
3.11. se uskutečnilo již tradiční pomyslné Zamykání zahrady se skřítkem „Podzimníčkem“. Programu a soutěžím pro
děti přihlíželi jejich rodiče. Děti soutěžily na 7 stanovištích,
kde třídily přírodniny, stavěly domečky z listí, malovaly a
tvořily skřítky, hádaly hádanky a házely šiškami do košíku a za svoji snahu obdržely sladkou odměnu! Záměrem
byl společně strávený čas dětí, rodičů a učitelů v podzimní
přírodě.

10.11. zavítalo do MŠ divadlo. Pohádka „O vodníkovi a
Kuňce“, doplnila vzdělávací plán o poučný program.
Přestože svátek Sv. Mikuláše připadá na 6.12. do MŠ přišel
již v pátek 3.12. Mikuláš, Čert a Anděl – symbolická trojice, která se přichází přesvědčit, zda byly děti během roku
hodné. K této příležitosti se děti naučily nové básničky a
písničky, za které dostaly v předstihu „Mikulášskou, čokoládovou nadílku“.
Prosinec bude patřit Adventním tradicím a čekáním na
nejkrásnější vánoční svátky v roce s vůní šípkového čaje,
perníčků, koled a pohádek.
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Za MŠ Pod Továrnou Jana Kotrchová

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Drakiáda

P

oslední den před podzimními prázdninami se umoudřilo počasí a my konečně
mohli vyrazit ven s našimi papírovými draky.
Vítr sice pofukoval jen slabě, ale přesto se několika dětem podařilo dostat svého draka do
vzduchu. Kromě pouštění draků čekala na děti
i dračí stezka s plněním úkolů a vyluštěním
tajenky. Však také zněla výstižně: „Není drak
jako drak.” Myslím, že si to děti patřičně užily.
Libuše Sajnerová

Pasování na čtenáře

N

a konci září byly obě druhé třídy pozvané paní knihovnicí Tůmovou do místní
knihovny. Než došlo k slavnostnímu pasování, dozvěděli jsme se, jak kniha vzniká a jak
správně se s ní zachází. Nejvíce jsme se ale
těšili na pana krále, který nás po přezkoušení,
zda jsme se číst vůbec naučili, pasoval na čtenáře. Po „Slibu knihomilů“ a několika hrách
jsme s dárkem odcházeli zpátky do školy. Jaký
dárek jsme asi od paní knihovnice dostali? Samozřejmě knihu! Mnoho krásných zážitků a
prožitých příběhů s knihou v ruce všem dětem
přejí Vaše paní učitelky.
Ivana Kozlíková a Iva Krejcarová

Noc ve škole - úniková hra, noční hra, pohádka na dobrou noc

D

ne 4. 11. 2021 „zločinci“ zavřeli a zamkli žáky 5. A v jejich třídě
společně s tikající bombou. Žákům se však podařilo díky jejich inteligenci, zručnosti a vzájemné spolupráci bombu zneškodnit, najít klíč
a ze třídy uniknout. Následně nalezli a zapamatovali si každou stopu,
kterou po sobě zločinci zanechali. Školu pak hlídali až do samého rána,
kdyby se náhodou zločinci rozhodli vrátit. Díky jejich hrdinskému činu
byla škola zachráněna, aniž by si vůbec někdo něčeho všiml. Děkujeme.
Vladimír Mudra

Výprava prvňáků za skřítky

V

říjnu začaly do 1. A a 1. B přicházet dopisy od lesních
skřítků, ve kterých se děti vždy dozvěděly úkoly, které
měly splnit. Po splnění všech úkolů se děti mohly se skřítky setkat, ale nejprve jim musely postavit v lese přístřešek
a zapálit u něj svoje halloweenské dýně. Když skřítkům
zazpívaly písničku složenou přímo pro ně, tak se jim opravdu skřítkové ukázali! Snad to nebylo naposledy, co se skřítkové v kaznějovském lese objevili.
Kateřina Beranová
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Beseda na MěÚ Kaznějov

V

rámci hodin prvouky, kdy jsme si ve škole povídali o
naší obci, jsme navštívili i Městský úřad v Kaznějově.
Tam nás přivítala osobně paní starostka Mgr. Eva Šimlová,
která dětem vyprávěla o historii a vzniku našeho města.
Pak si formou soutěžních otázek zopakovaly, co si z besedy
zapamatovaly a dostaly i pěkné ceny za správné odpovědi. Dětem se návštěva na úřadě moc líbila a po celou dobu
byly velmi aktivní.
Libuše Sajnerová

Halloween 4. a 5. třídy

L

etošní hodinu anglického jazyka po podzimních prázdninách jsme si zpestřili slovní zásobou o Halloweenu.
Ve 4. a 5. třídách jsme se seznámili se slovíčky k tématu,
vypracovávali jsme pracovní listy a vytvořili jsme si strašidelný dům. Děti přišly v kostýmech a všechny hodina moc
bavila. I cizí jazyk se dá učit vesele a zábavně :-).
Radka Lavičková

Tma a život (Darkness and life)

D

ne 2. 11. 2021 se skupina šesti žáků z osmých tříd zúčastnila soutěže Tma a život, která se konala v Plzni ve
středisku volného času Radovánek. Soutěž byla zaměřena
na téma „Nevidomost” a žáci si během ní vyzkoušeli různé
aktivity spojené s tímto tématem. Základem byla spolupráce buď celé soutěžní skupiny nebo dvojic, kdy měla část
žáků zakryté oči. Soutěžící si vyzkoušeli např. překážkovou
dráhu, skládání puzzlů nebo stavění co nejvyššího komínu
z kostek. Posledním úkolem byl vědomostní kvíz v aplikaci
Kahoot, ve kterém se ověřila bystrost z celého soutěžního
dopoledne.
Spolu se soutěžícími se do Plzně vypravili jejich spolužáci z
osmých tříd a část třídy 7. A, aby své kamarády podpořili. V
hodinách výtvarné výchovy si vytvořili různé transparenty
v zelené barvě, která nám po dobu soutěže byla přiřazena.
Akci si užili nejen soutěžící, ale i publikum, které se dozvědělo spoustu nových a zajímavých informací a také si mohli vyzkoušet např. luštit tajenku z Braillova písma, chodit s pomocí hole pro nevidomé a další aktivity. Atmosféra během celé
soutěže byla výborná, žáci se vzájemně podporovali, fandili a všichni si soutěž moc užili. Z pěti zúčastněných škol jsme
se umístili na 4. místě (o pouhý jeden bod). Ale jak řekli naši soutěžící: „V této soutěži nešlo o výhru, ale o to vyzkoušet
si nové věci a užít si to!”
Adéla Stará
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Město Kaznějov blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v
září, říjnu a listopadu letošního roku významného životního jubilea:
Říjen

Září
Mašková Jiřina		
Műller Rudolf			
Němec Milouš			
Semelková Miloslava		
Baborová Zdeňka		
Karbanová Danuše		
Vavříková Danuška		
Šťastná Pavlína		
Krauz Václav			
Hanzlíčková Věra		
Pech Jaroslav			
Loukotová Zdeňka		
Brožová Jarmila		
Šimice Václav			
Dolejšová Vlasta		
Sachr Josef			
Svobodová Zdeňka		
Klika Jaroslav			
Frýdlová Marie		

98
91
88
87
87
85
85
85
85
84
84
83
82
81
81
81
80
80
80

Listopad

Šperlová Věra			
Műllerová Helena		
Fuchmanová Marie		
Šutera Vladimír		
Ingrischová Krista		
Bouda Václav			
Beranová Ludmila		
Úlovcová Jana			
Pašková Věra			
Šógor Ladislav			

93
89
83
83
82
82
81
80
80
80

Nováková Hana		
Kubricht Vladimír		
Čechová Zdeňka		
Holotová Anna		
Drábková Nora		

88
84
84
82
81

Město Kaznějov vítá nové občánky:
Září
Caltová Rozálie

Říjen
Pešek Jakub
Grőssl Daniel
Hánová Nicole
Wollrábová Kateřina
Kadlecová Marie

Listopad
Honomichl Karel
Kiss Adriana
Csiszárová Emma
Sládková Vanessa
Moláček Jakub

Společenská rubrika na www.kaznejov.cz

Nově zpřístupňujeme na webových stránkách města Kaznějov společenskou rubriku, kde můžete zveřejnit smuteční
oznámení, ale také radostné události jako je narození dítěte, svatba nebo blahopřání ke kulatému jubileu.
Kontakt 373 332 142, matrika@kaznejov.cz

Policie informuje
Policisté z obvodního oddělení v Kaznějově v posledních říjnových týdnech evidovali zvýšený počet požárů na svém
území, kdy se jednalo například o zahoření kontejnerů, nástěnky, ale i jednoho neobydleného objektu. V souvislosti s
tímto zvýšeným nápadem trestné činnosti si policisté ve svém volnu naplánovali na konci října speciálně cílenou akci,
při které se jim podařilo zadržet možného pachatele všech žhářských útoků. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.
Eva Červenková, policejní mluvčí pro Plzeň-sever
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Po roční odmlce se skupinky
Tří králů opět vydají do ulic
Kaznějova.
Potkáte je v sobotu 8. ledna v
odpoledních hodinách.
Do Habeše zavítají v neděli 9. ledna.
V pátek 7. ledna navštíví podnikatele.
Začněte nový rok dobrým skutkem.

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví na náměstí,
v květinářství v hospodářském dvoře, DOIPEX u nádraží.
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foto: Valentýna Bílá
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