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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
myslím, že se mnou budete souhlasit, že s prvním školním dnem
k nám, bez ohledu na astronomické období, prakticky přichází
podzim, třičtvrtě roku je již za námi. Rád bych Vás proto informoval o stavu jednotlivých investičních akcí, které jsme si na letošní rok naplánovali.
Začnu těmi, které jsou již zcela hotové. Určitě jste si všimli nové
dvojgaráže na služební auta, která vyrostla vedle budovy městského úřadu na místě bývalé zděné kolny. Myslím, že je to zdařilá stavba, která byla realizována ve stejném stylu jako budova
úřadu a vhodně ji tak doplňuje. Úprava prostranství před garáží
pak přispěla k vylepšení celkového vzhledu zdejšího parkoviště.
Další stavbou, která je již dokončena a na kterou jsme zaznamenali kladné ohlasy veřejnosti, je oprava místní komunikace K
Cementárně. Po dlouhých jednáních se podařilo získat pozemek
pod touto komunikací do majetku města a mohlo tak být přistoupeno k provedení opravy.
V plánu oprav komunikací byla zahrnuta v letošním roce také oprava vjezdu do areálu firmy NEPRON a také k rodinným
domkům v této lokalitě. Oprava je již dokončena a jednáním s firmami SBS-NEPRON s.r.o. a ZNAČKY PLZEŇ s.r.o. se
podařilo získat příslib spoluúčasti na financování, za což oběma firmám vedení města touto cestou děkuje.
Dokončena byla také výměna vodovodního řadu v ulici Ke Koupališti a částečně v ulici Dlouhá, kde byly problémy s
častými poruchami. Na tuto akci plynule navázala rekonstrukce ulice Ke Koupališti, která právě probíhá. Je to velice
náročná stavba. V trase se potýkáme s nestabilním podložím a nyní se objevily komplikace se špatným krytím plynu
podél hasičárny. Všechny problémy, které nikdo nepředpokládal, se řeší tzv. „za pochodu“ na pravidelných kontrolních
dnech za přítomnosti stavebního dozoru, projektanta stavby a dozoru nad bezpečností práce. Jsem však přesvědčen, že
celá stavba bude zdárně dokončena. Drobnou akcí je ve srovnání s ulicí Ke Koupališti obnova veřejného osvětlení podél
komunikace I/27 a náměstí až ke křižovatce na Oboru. Za dozoru památkářů pak pokračuje rekonstrukce naší kulturní
památky – kaple sv. Jana Nepomuckého.
Určitě bude mnohé z vás zajímat, že již nabylo právní moci územní rozhodnutí pro stavbu obchodního domu NORMA.
Nyní se zpracovává projekt pro stavební povolení, o které bude následně požádáno, a já pevně věřím, že v roce 2017 se
začně stavět.
V minulém vydání zpravodaje jsem již zmínil, že zastupitelstvo rozhodlo o přestavbě budovy kina na víceúčelové kulturní zařízení a budovy kulturního domu na objekt sloužící bydlení. Nyní byly podepsány smlouvy s firmou INGEM na
vypracování projektové dokumentace a podle našich představ by v příštím roce mohlo dojít k realizaci přestavby kina a
zároveň by mohla být připravena přestavba kulturního domu.
Na podzimní měsíce připravujeme vypuštění a vyčištění našeho „koupaliště“ za technické pomoci firmy LB MINERALS.
Při té příležitosti plánujeme také ověření propustnosti nádrže a zjištění finanční náročnosti celkové opravy, tak aby tuto
akci bylo možné zahrnout do plánů na následující léta.
Další rozvoj našeho města bude řízen novým územním plánem, který je právě zpracováván. 21.9. proběhlo zasedání
zastupitelstva, jehož hlavním úkolem bylo schválení návrhu zadání územního plánu. Vše podrobně vysvětlil a na dotazy
odpovídal tvůrce našeho územního plánu, Ing. Arch. Bareš. Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a postoupili jsme
tak do další fáze jeho pořízení, kterou je vlastní tvorba územního plánu ukončená jeho veřejným projednáním.
Vážení spoluobčané, na závěr bych Vám rád poděkoval za trpělivost a pochopení, se kterým snášíte určitá omezení a
nepohodlí způsobovaná probíhajícími stavbami.

S pozdravem
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Ing. Petr Sýkora, starosta města

„Rychlé informace“
•

•

•

zastupitelstvo města schválilo v červnu záměr přestavby budovy kulturního domu na bytový dům s
předpokládanou funkcí nájemního bydlení a budovy
kina na víceúčelové kulturní zařízení; v poptávkovém
řízení byla pro vyhotovení projektové dokumentace
na oba záměry vybrána firma INGEM a.s.; v uzavřené
smlouvě se firma zavázala vypracovat a předat do 4
měsíců od podpisu smlouvy projektovou dokumentaci ve stupni pro vydání stavebního povolení a v návaznosti na to zajistit vydání stavebního povolení;

•

na základě poptávky na plnění zakázky „zřízení kamerových bodů napojených do kamerového systému
Klidné příhraničí“ byla vybrána pro realizaci této
zakázky firma GEMOZ CZ, spol.s r.o.;

•

město provedlo na své náklady úpravu vjezdu do
výrobního areálu na sídlišti; firmy podnikající v tomto
areálu přislíbily finanční spoluúčast – SBS-NEPRON
s.r.o. ve výši 120 000,- Kč a ZNAČKY PLZEŇ s.r.o. ve
výši 20 000,- Kč;

na měsíc říjen je naplánováno vypuštění a vyčištění
nádrže koupaliště; v souvislosti s tím rada schválila
využití služeb specializované firmy, která se zabývá
izolacemi nádrží, přehrad apod., k posouzení rozsahu
průsaků a nezbytných oprav kaznějovské nádrže; z
tohoto posouzení se pak bude vycházet při plánování
investic;

•

zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh zadání
nového územního plánu, nyní bude následovat vypracování územního plánu a jeho veřejné projednání;

•

rada schválila bezúplatné využívání místnosti pro
spolkovou činnost v budově Měú nově založeným
Šachovým klubem Garde Kaznějov, který si klade
za cíl sdružovat zájemce o šachovou hru, účastnit se
šachových soutěží pořádaných Českým šachovým
svazem a ve spolupráci se Základní školou Kaznějov
založit šachový kroužek pro děti;

•

rada schválila pomoc města při úklidu areálu Tenisového klubu Kaznějov a TJ Sokol Kaznějov, která bude
spočívat v jednorázovém naložení a odvozu nashromážděného odpadu zaměstnanci hospodářského
dvora a v přistavení a odvozu kontejneru na předem
domluvený víkend;

•

na základě uzavřené smlouvy s firmou ASEKOL a.s.
budou v Kaznějově umístěny 3 stacionární kontejnery
na drobná elektrozařízení a baterie: v ul. K Nádraží, v
ul. Lipová a v ul. Javorová;

•

ředitelka ZŠ informovala, že v pátek 7.10.2016 bude
v základní škole z organizačních důvodů vyhlášeno
ředitelské volno, školní družina a jídelna budou v
provozu dle požadavků rodičů;

rada rozhodla o provedení úprav zeleně před budovou
Měú v rozsahu:

odstranění pařezů, výsadba nižšího kultivaru tisů,
zamulčování a úprava solitérů, propojení s plochou
u pomníku; návrh vzešel z jednání s fimou PROSTROM;

							

Třídění odpadu v Kaznějově v roce 2015
Třídění odpadu je počinem, kterým může každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí a ještě navíc i do naší společné kapsy – rozpočtu města. V roce 2015 bylo v Kaznějově vytříděno a předáno k dalšímu využití 88,96 t odpadu, což
představovalo příjem do rozpočtu 182 938,- Kč.
Pro životní prostředí podle údajů společnosti EKO-KOM,a.s. představuje toto vytříděné množství odpadu úsporu 136 t
emisí CO2 a 3 299,0 tis. MJ energie. Určitě se tedy vyplatí při vyhazování každého obalu nebo staré již nepoužitelné věci
přemýšlet „kam s ní“ a vážit cestu k nejbližšímu kontejneru nebo do hospodářského dvora.
Rok 2015 celkem
1. čtvrtletí		
2. čtvrtletí		
3. čtvrtletí		
4. čtvrtletí		

Množství v tunách
20,085			
22,984			
24,801			
21,090			

Příjem do rozpočtu v Kč
43 299,50
47 280,50
48 671,00
43 687,00

Ing.Eliška Bartásková
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Dominik Čermák přivezl z mistrovství světa bronz
Dominika Čermáka znám z koncertů základní umělecké školy. Umí dobře zpívat, hraje na klarinet. Je to
sympatický patnáctiletý mladík, který žije v Kaznějově.
Obrovským překvapením byla ale pro mne zpráva,
že nejenže se věnuje taekwondu, ale že reprezentoval
Českou republiku v tomto moderním bojovém umění
sebeobrany na mistrovství světa. Z prosluněné Itálie,
kde o zlato bojovalo přes 550 sportovců z více jak 55
zemí světa, si přivezl domů dvě bronzové medaile.
Blahopřeji k dvojnásobnému úspěchu. Prozraď, o
jaké medaile se jedná.
Dominik Čermák (v modré helmě).
Začátkem září se v italském městě Andria uskutečnilo 12. mistrovství světa juniorů ITF. První bronz jsem
vybojoval v mladší kategorii do 51 kg ve sportovním boji. Porazil mne první Ukrajinec a stříbro vybojoval Kazachstánec.
Druhá medaile je z tzv. sebeobrany mix. Jedná se o nacvičenou scénku sebeobrany, kdy dva sportovci útočí na jednu
dívku.

Kolik sportovců z naší republiky se mistrovství zúčastnilo a jak si vedli?
Z celé republiky bylo nominováno pouze 10 sportovců a já byl rád, že jsem mezi nimi.
Celkově skončila Česká republika na skvělém 3. místě. Vzhledem k tomu, že se jedná o sport, jehož kořeny sahají do Koree a největší rozmach je v asijských zemích, tak je to pro nás velký úspěch. Porazilo nás pouze druhé Japonsko a první
právě zmiňovaná Korea.
Být na mistrovství světa je určitě velký zážitek...
To rozhodně ano. Fandíme ostatním z českého týmu, řveme do toho, že pak nemůžeme ani mluvit. Nervozitu jsem měl
pár hodin před soutěží, ale při samotném zápase ne. Je to adrenalin. Dáváme do toho maximum, je to boj naplno. Jsme
schopni se pomlátit, dát nebo dostat pár monoklů, vyrazit dech, zlomit si prsty, ale po zápase se pak normálně bavíme.
Co předcházelo účasti na mistrovství?
V loňském listopadu se uskutečnilo Mistrovství České republiky v Nymburce, kde si mně všiml trenér české reprezentace. Pozval mne na soustředění a vybral. Od té doby jsem se účastnil několika závodů, víkendových a několikatýdenních
soustředění a pravidelně třikrát v týdnu trénoval. Zúčastnil se i Mistrovství Evropy v Řecku, odkud mám také bronz.
Jak ses vůbec k taekwondu dostal a jak dlouho se mu věnuješ?
Začal jsem v první třídě. Tenkrát jsem přemýšlel, co budu dělat za sport. Na míčové hry jsem levý, tak jsem se s kamarády domluvil, že zkusíme taekwondo. A já u toho vydržel. Jsem členem oddílu Panter Kralovice, kam jezdím trénovat
dvakrát v týdnu, jednou týdně vyrážím do Střediska volného času Radovánek Kaznějov. Spolu se mnou se na mistrovství
světa dostala ještě jedna členka kralovického Pantera, což je pro tak malou školu obrovský úspěch.
Doma máš vystavenou řadu medailí a pohárů, jsi držitelem černého pásku, tedy prvního mistrovského stupně umění, byl
jsi v reprezentaci. Je ještě něco, čeho bys chtěl v taekwondu dosáhnout?
Chtěl jsem se dostat do reprezentace a dostal se. Chtěl jsem získat černý pásek. Mám ho. Teď už bych se chtěl jen zlepšovat.
Autor článku Valentýna Bílá
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Kino ožilo srpnovými pohádkami
Po roční přestávce se dveře kaznějovského kina opět otevřely dětem. Navázali jsme na loňské úspěšné srpnové promítání
pohádek a i letos naše nejmenší diváky lákali na čtyři filmové tituly.
Prvním z nich byl, a hned trhák roku 2016, již třetí díl animované ságy Kung Fu Panda. Pokračování slavné série si nenechalo ujít 62 návštěvníků. Další poněkud neznámý titul nazvaný Hugo a jeho velký objev přilákal 42 platících a naprosto
stejný počet i dobrodružný příběh Koralína a svět za tajnými dveřmi.
Snad největší smích publika vyvolali Mimoni, jejichž příběh jsme pustili poslední srpnový čtvrtek. K sežrání roztomilá
žlutá stvoření sledovalo 50 fanoušků.
Výši vstupného jsme ponechali stejnou jako v loňském roce, tedy 50 korun.Výtěžek jsme se rozhodli využít na další
kulturní akci v Kaznějově, a to vánoční koncert. Sváteční atmosféru nám z Plzně přiveze v neděli 4. prosince vokální
kvintet Tutti Voci. Soubor působící na hudební scéně téměř 10 let slibuje bohatý repertoár - od swingových melodií přes
muzikálové evergreeny až po nápadité coververze českých i zahraničních hitů.

Běžecké závody v Kaznějově? Proč ne!

Za Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

DoBěh. Tak se jmenovala vůbec první sportovní akce
našeho spolku, do které jsme se s odvahou pustili. Jak
už její název napovídá, jednalo se o běžecké závody,
na které jsme lákali sportovně založené lidičky všech
věkových skupin. A když píšeme všech, tak opravdu
všech. Zúčastnit se mohly i letos narozené děti, stejně
jako borci v nejlepších letech.
Za nepostradatelné pomoci členů Pohybu Kaznějov
se poslední srpnovou sobotu na start premiérového
kaznějovského doBěhu postavilo 50 běžců. V první
dětské kategorii od 0 do 5 let, tzv. mazánci, bojovalo
o první příčky nejvíce účastníků, a to 12. Šedesátimetrovou trať obdivuhodně zvládli i ´prckové´ s rokem
narození 2014.
Dalších pět kategorií, jež jsme familiérně pojmenovali
školáci, poškoláci, šprťáci, záškoláci a letadla, si kolem
koupaliště postupně odběhlo od 60, 160 do 400 metrů.
Přestože rtuť teploměru se kolem poledne pohybovala okolo 30 stupňů Celsia, všichni sportovci brali klání velice vážně,
nepodcenili rozcvičení, na startovní výstřel čekali trpělivě a ctili sportovní chování fair play.
Nejinak tomu bylo i v dospělácké kategorii. Ke zdolání 4 200 metrů poněkud náročnějším terénem zahrnujícím prudké
stoupání od hájovny k vodárně se přihlásilo 15 odvážlivců.
Mezi zúčastněnými se objevili i dva mladí běžci, konkrétně dívky, které si nejen zaběhly svoji kategorii, ale pokořily i
tu dospěláckou. Dokonce Kateřina Menclová vyhrála nejprve v kategorii od 14 do 15 let a zlatou příčku vyběhala také v
dospěláckém závodu.
Všichni zúčastnění podali skvělé výkony. Oceněním pro ně byl nejen dobrý pocit ze sebe samých, ale také na krku jim
visící medaile, nechyběl ani diplom, sladké a další drobné ceny. Tímto děkujeme všem sponzorům, dále všem, kteří nám
pomáhali s organizací, a Městu Kaznějov za zapůjčení areálu koupaliště.
A protože se jednalo o první ročník závodů, nehodláme u čísla jedna zůstat. Zkrátka pořiďte si tenisky, začněte trénovat
a poslední srpnovou sobotu roku 2017 se s vámi rádi uvidíme na startu!
Výsledky – 1. místa: kategorie mazánci 0 - 5 let: Erik Pipiška, kategorie školáci 6 – 7 let: Josef Danihelka, kategorie poškoláci 8 – 9 let: Lenka Adámková, kategorie šprťáci 10 – 11 let: Kryštof Fišera, kategorie záškoláci 12 - 13 let: Adéla Hejkrlíková, kategorie letadla 14 – 15 let: Kateřina Menclová. Dospěláci: muži – Michal Winkler, ženy – Kateřina Menclová
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá
Fotografie Dušan Bělohradský
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Světové setkání
Koncem měsíce července se konal v pořadí již 101. světový kongres esperantistů ve slovenské Nitře, na který se sjelo více
jak 1200 účastníků ze 60 zemí všech pěti kontinentů. Jako obvykle vládla mezi nimi přátelská nálada, s úsměvem se vzájemně zdravili a navazovali nová přátelství. Součástí kongresu byl velmi bohatý program, mimo jiné i velkolepé vystoupení populárního slovenského souboru Lúčnica na zaplněném náměstí Nitry. Velkému zájmu se těšily také poznávací
zájezdy. Zajímavá byla například návštěva lázní Piešťany, kde mezi pacienty značnou část tvoří muslimské rodiny. Obdiv
náležel i katedrále sv. Václava v Olomouci včetně diecézního muzea se sbírkami nevyčíslitelných hodnot. Velmi poučná
byla také exkurze do moderního závodu na výrobu skelných vláken ADFORS v Litomyšli, kde jednu ze základních surovin tvoří i náš kaznějovský kaolin. Překvapením bylo stále se rozšiřující jejich praktické využití nejen v elektronice, ale i
ve stavebnictví a dalších oborech. Pro své mimořádné vlastnosti po zpracování se s nimi můžeme setkat i při zateplování
budov, v izolaci proti hluku, skelné rošty slouží ke zpevnění přistávacích ploch na letištích, skelné folie pak na zpevnění
linolea a tapet, lepící pásky na spojení prasklin a trhlin atd. Připomeňme, že toto vlákno o síle cca 15 mikronů (lidský vlas
60 mikronů) má téměř shodnou pevnost jako stejné vlákno ocelové.
Toto setkání esperantistů se koná každým rokem v jiné zemi (v Praze již dvakrát), je příkladem ukázky, jakým způsobem
v našem pozemském světě lze odstranit nepřátelství a posílit vzájemné dorozumění. Beseda o této akci se připravuje v
místním klubu důchodců.
Josef Kaprál

Komunikační kampaň společnosti ELEKTROWIN a.s. podporující
informovanost o správném nakládání s elektroodpadem
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a
recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného
odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000
000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245
000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za
kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz
můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
• Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
• Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do
kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v
podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a
facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
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Informace z města
Radovánek - Léto je za námi

Sportovní tábor

Taneční Monster High Párty II

Léto je za námi a my bychom se rádi ohlédli za letními tábory. V letošním roce se jich uskutečnilo pět: Taneční MONSTERHIGH Párty I. a II. běh, Keramický tábor, Mišmaš a tábor sportovní. S táborníky jsme tančili, sportovali, chodili
se koupat, malovali, tvořili z keramické hlíny, vyjeli na cyklo výlet po okolí, autobusem do Plzně na koloběžky a do
Pivovarského muzea, pěší výlet do Plas do kláštera a na minigolf, vlakem do Třemošné na bowling nebo na bruslení.
Celkem se našich táborů zúčastnilo 76 žáků a byli bychom rádi, kdyby toto číslo bylo v příštím roce přinejmenším
stejně vysoké.
Chtěli bychom se také pochlubit našim letním výletem do Olympijského parku v Ostravě. Přijali jsme pozvání od tamějšího magistrátu, abychom se zúčastnili štafetového běhu s ostravským kahanem, ze kterého jsme si odnesli krásné
bronzové medaile. Cesta pendolinem byla pro všechny zážitkem, stejně tak jako beseda se stolním tenistou Petrem
Korbelem a setkání s reprezentantem ČR v plavání Josefem Šeflem, který s našimi dětmi běžel štafetu. Pak už následovala prohlídka olympijského parku a vyzkoušení si různých sportovních disciplín.

Keramický tábor

MIŠMAŠ

Ale teď už k novinkám! V novém školním roce jsme otevřeli bezmála čtyřicet kroužků a doplnili tak stávající nabídku o
novinky jako jsou NERFliga, luky ve střeleckém kroužku, návrat k mažoretkám, kde má naše lektorka Kristýna Gajdošíková připravenou sestavu na motivy pohádky Ledové království, a nebo FITNESS pro žáky od 12 let. Máme také
změnu ve vedení kroužku Paletka – Lenka Mazuchová a Monika Kučerová se pokusí pojmout tento výtvarný kroužek
komplexněji a kromě kresby i malby si děti vyzkoušení figurální modelaci Všechny kroužky začínají v týdnu od 26.-30.
9. 2016, pro bližší informace navštivte naše webové stránky www.radovanek.cz.
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Informace z města
Radovánek - akce
Blížící se akce:
8. 10. 2016 		

- výtvarně keramická sobota ARTMIX

14.-16. 10. 2016 		

- Praha patří dětem

25.-27. 10. 2016
			

- Podzimní halloweenská párty
+ Halloweenský FOR FUN!

5. 11. 			

- výtvarně keramická sobota ARTMIX

17. 11. 2016 		

- tradiční Lampionový průvod Kaznějovem

25.-26. 11. 2016 		
			

- Mikulášská disco s nadílkou
+ Mikulášský FOR FUN!

3. 12. 2016 		

- výtvarně keramická sobota ARTMIX

10. 12. 2016 		

- Vánoční Jarmark

16.-18. 12. 2016 		

- Vánoční FOR FUN!
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Ze základní školy
Naši prvňáčci

Letos se na naší škole urodil velký počet nových prvňáčků. V 1. třídách máme celkem 51 žáků. Jsme velmi rádi, že si ke
vzdělávání vybrali právě naši školu.
Již 1. září byli u nás čerství prvňáci slavnostně přivítáni panem starostou Ing. P. Sýkorou, p. ředitelkou školy Mgr. H.
Patrichiovou i svými třídními učitelkami, p. Mgr. Z. Havlenovou a p. Mgr. L. Sajnerovou.
Všem malým žáčkům přejeme šťastný průběh školního roku, hodně úspěchů i radosti z pěkných známek. Vždyť 1. třída
– to je pravá škola hrou, na kterou budou jednou rádi vzpomínat.
Ať se jim na naší škole daří, a to nejen v 1. třídě.
Mgr. Václava Vitoušová, výchovná poradkyně

Vycházející žáci
V loňském školním roce vyšlo z naší školy celkem 34 žáků z 9. tříd. Jsme potěšeni, že se všichni úspěšně dostali na vybrané střední školy či učiliště.
Výběr oborů škol byl opravdu různorodý – gymnázium, obchodní akademie, agropodnikání, sociální činnost, grafický
design, elektrikář, ekonomika a podnikání, opravář motorových vozidel či automechanik, informační technologie, stavebnictví, geodézie, zdravotnické lyceum, uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, veřejnosprávní činnost,
pedagogické lyceum, strojírenství, obráběč kovů, mechanik, silniční doprava, cukrář.
Všem našim bývalým studentům přejeme mnoho úspěchů na nových školách a posléze i dobré uplatnění ve vybrané
profesi.
I pro současné žáky devátých ročníků letos tradičně připravujeme informační schůzku se zástupci různých středních
škol, aby si dobře vybrali svou školu i obor studia.
Přejeme jim, aby i oni výborně zvládli přijímací řízení a po úspěšném studiu našli své vysněné místo v životě.
Mgr. Václava Vitoušová, výchovná poradkyně
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Ze základní školy
Nová jídelna

Po prázdninách čekalo na naše žáky velké překvapení. Díky zřizovateli školy, městu Kaznějov, mohla být po téměř čtyřiceti letech od zahájení provozu zrealizována velká rekonstrukce školní jídelny. Sami posuďte, jak naše jídelna „prokoukla“. Dětem přejeme, aby jim zde chutnalo, a našemu zřizovateli mnohokrát děkujeme za nadstandardní podporu školy.
Mgr. Petra Kratochvílová

Pobytový zážitkový kurz: Šumava - Špičák - 13.9. - 15. 9. 2016
V rámci environmentální výchovy na ZŠ Kaznějov a v souvislosti s udržitelností grantového projektu „Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov“, se uskutečnil pobytový
zážitkový kurz na Šumavě v oblasti Ski-areálu Špičák. Pobytu
se zúčastnilo celkem 25 žáků 9. tříd s učiteli Mgr. N. Pluhařovou a Mgr.Š.Vítovcem. Žáci byli ubytováni na chatě Blaženka
a stravovali se na chatě Hanička.
První den pobytu se žáci vydali k Černému jezeru, od kterého vystoupali k Rozvodí a došli na vrchol Špičák. Z rozhledny
si prohlédli okolí, byli upozorněni na význačné šumavské vrcholy. Poté sešli k Čertovu jezeru. Cestou určovali přírodniny,
seznámili se se vznikem ledovcových jezer na Šumavě. Večer
hráli v tělocvičně míčové hry.
Druhý den časně ráno odjeli na celodenní výlet autobusem do
NP Šumava do obce Prášily. Po červené turistické značce žáci
došli k Prášilskému jezeru, pokračovali na vrchol Poledník. Zde mohli vidět následky orkánu Kyrill. Žáci viděli, jak může
krajina vypadat při zasažení kůrovcem. Podél Prášilského potoka a přes Dolní Ždánidla došli zpět do obce Prášily. Ve
čtvrtek dopoledne žáci lanovkou vyjeli na Pancíř a cestou zpět viděli pramen Úhlavy.
Pobytový zážitkový kurz splnil svůj výchovně vzdělávací účel.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v letošním roce významného životního jubilea:
Červenec
Josef Levý 			
Ján Bratek 			
František Liška 		
Zdeňka Hanzlíčková 		
Karel Vondráček 		
Josef Růžek 			
Anna Klímová 		
Marie Bušková 		

92 let
91 let
86 let
85 let
83 let
83 let
82 let
80 let

Srpen
Eliška Dušková 		
Karel Koldinský 		
Věra Špačková 		
Jaroslava Kotrchová 		
Václav Kaprál 		
Jaroslav Kučera 		
Vratislav Jícha 		
Věra Balínová 		

91 let
87 let
85 let
83 let
82 let
82 let
81 let
80 let

Září
Jiřina Mašková 		
Rudolf Müller 		
Jarmila Prokopová 		
Ludmila Patrichi 		
Milouš Němec			
Miloslava Semelková		
Zdeňka Baborová		
Danuše Karbanová		
Danuška Vavříková		
Pavlína Šťastná		
Václav Krauz			

93 let
86 let
86 let
84 let
83 let
82 let
82 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Vzpomínka na věrné zemřelé

V pátek 28. 10. 2016 v 17,30 hod.
setkání u naší kapličky spojené s modlitbou a poté putování s lampionky na hřbitov, tak jako
v minulých letech.
Každý může donést světlo svým drahým zesnulým.
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Plánované akce

Soukromá inzerce:

Upozorňujeme všechny zájemce o zasílání hlášení
městského rozhlasu SMS zprávami nebo emailem,
že je možné se přihlásit telefonicky (373332142)
nebo na emailové adrese matrika@kaznejov.cz
do databáze uživatelů této služby.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 10.12.2016
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