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5

.-Kč

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, vážení zaměstnanci městského úřadu,
dovolte mi, prosím, abych Vám na tomto místě co nejsrdečněji poděkoval za veškerou Vaši práci odvedenou
v letošním roce ve prospěch našeho města, ve prospěch
nás všech.
Zvláštní poděkování za dlouholetou práci pro město
s přáním pevného zdraví do dalších let pak patří paní
Haně Mlčochové při příležitosti jejího odchodu do důchodu.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a rodinného štěstí v novém roce.
Ing. Petr Sýkora, starosta

Městský úřad Kaznějov společně se Sborem dobrovolných hasičů zve:
„Přijďte společně přivítat rok 2018 do parku před hasičskou zbrojnicí.
Půlnoční svařák i ohňostroj je zajištěn.“
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

v září byla s vlastníky nemovitostí v ulici Smrková projednána projektová dokumentace rekonstrukce této ulice; při jednání byl vznesen požadavek na navýšení počtu parkovacích míst zejména z důvodu četného parkování
zákazníků zdejšího kadeřnictví; požadavek byl akceptován s tím, že se bude jednat o veřejná parkoviště, tedy nevyhrazená pouze pro potřeby zákazníků kadeřnictví;

•

na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu bylo zadáno firmě PROSTROM Bohemia, s.r.o. vykácení
aleje ke koupališti; cena zakázky je 498 841,- Kč; kácení proběhlo v měsíci listopadu, výsadba nových stromů je
plánovaná na jaro příštího roku;

•

rada stanovila nová pravidla pro úhrady právních služeb při vyhotovování kupních smluv uzavíraných mezi městem a fyzickými osobami; pokud bude hodnota předmětu kupní smlouvy do částky 10 000,- Kč, bude se fyzická
osoba podílet na úhradě nákladů spojených s vyhotovením kupní smlouvy částkou 300,- Kč, pokud bude hodnota
předmětu smlouvy vyšší, bude činit úhrada za vyhotovení smlouvy 1 500,- Kč;

•

vzhledem k tomu, že společnosti VAK, a.s. se nepodařilo administrativně připravit realizaci převodu vodohospodářského majetku města do společnosti VAK a.s. tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města 19.4.2017, č. us.
276, projednala rada v říjnu záměr pronajmout tento majetek za účelem jeho provozování v období 1.1.2018 –
31.12.2019 a na základě koncesního řízení schválila uzavření Smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářského
majetku města se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2019;

•

město získalo příspěvek 38 700,- Kč od Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDH Kaznějov a dále uspělo s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na pořízení dopravního automobilu pro potřeby JSDH; v příštím roce tak
město obdrží na tento účel ze státního rozpočtu 450 000,- Kč;

•

na základě zveřejněného záměru pronájmu kapličky podala Římskokatolická farnost Plasy žádost o uzavření
smlouvy o užívání kapličky pro bohoslužebné účely; rada schválila na základě této žádosti uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou za symbolické nájemné 1,- Kč/rok;

•

na základě sdělení MUDr. Kozderkové, že ukončí k 28.2.2018 v Kaznějově svoji praxi dětské lékařky, byl zveřejněn
záměr města pronajmout dětskou ordinaci ve zdravotnickém středisku;
žádost o pronájem těchto nebytových prostor podala MUDr. Petra Rumlová s tím, že by zde chtěla provozovat dětskou ordinaci od 1.3.2018; na základě rozhodnutí rady byla nájemní smlouva s MUDr. Petrou Rumlovou uzavřena;

•

na základě vyhlášených veřejných zakázek byly uzavřeny smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu pro odběrná místa města; dodávky elektřiny bude zajišťovat v období 1.1.2018 – 31.12.2018 společnost E.ON Energie, a.s., dodávky
plynu jsou smluvně zajištěny na období 1.1.2018 – 31.12.2020 se společností Pražská plynárenská, a.s.;

•

dlouholetá zaměstnankyně města Kaznějov p. Hana Mlčochová končí k 31.12.2017 svoji pracovní činnost z důvodu
odchodu do důchodu; na její pracovní místo pečovatelky nastoupí od 2.1.2018 Lenka Lohrová;
Městský úřad Kaznějov děkuje paní Haně Mlčochové touto cestou za její dlouholetou obětavou
práci na úseku pečovatelské služby;
Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Komunální odpad 2017-občané
Ceny vývozu pro Město Kaznějov, Vývozce Odpady Bohemia s.r.o. Dýšina , provoz Kralovice
týdenní
14 denní
jednorázový

2024.-Kč
1173.-Kč
63.-Kč

kombinovaná
měsíční
pytel
240 litrů 14 denní
240 litrů týdenní

1760.-Kč
650.-Kč
49.-Kč
2105.-Kč
3643.-Kč

Známky se kupují pouze na celý rok a jsou k dispozici
na Městském úřadu Kaznějov od 15.12.2017.
Informace tel. 373 332 115
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Tříkrálová sbírka opravdu pomáhá tam, kde je třeba

P

říprava na Tříkrálovou sbírku 2018 je v plném proudu. Sotvaže se rozloučíme se starým rokem a přivítáme nový, partičky koledníků vyrazí po Kaznějově. Opět
jeho ulicemi bude brázdit pět skupinek Baltazarů, Kašparů a Melicharů.
První tým vyrazí už v pátek 5. ledna. Ten bude mít za
úkol navštívit místní podnikatele. V neděli 7. ledna další skupina obejde domovy v Habeši. V ostatních lokalitách města narazíte na tříkrálové koledníky v sobotu 6.
ledna. Kromě kasičky, do které mohou štědří lidé přispět jakoukoliv finanční částkou, budou mít Tři králové
křídu na napsání notoricky známých písmen K + M + B.
Chybět samozřejmě nebude koleda, která přinese lidem
dobré vůle radost, pokoj a světlo do nového roku 2018.

Každoročně štědrých přispěvovatelů v Kaznějově přibývá. Domovy, které děti návštívily v předchozích letech, nevynechají ani nyní. Pro ostatní, kteří se chtějí přidat do obrovské rodiny dárců, nabízíme možnost si koledníky předem rezervovat na čísle 604 253 078. Stačí zavolat nebo napsat sms se jménem a číslem domu. Největší dobrovolnická akce v ČR
pomáhá lidem handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni nebo jinak znevýhodněným lidem. Téměř většina
výtěžku zůstává v našem regionu. Zhruba desetina putuje na rozvojové projekty v zahraničí.
Že se peníze opravdu dostanou k lidem, kteří je potřebují, jsme se sami nedávno přesvědčili. Osobně totiž koledníkům poděkovala Markéta Černá, kterou někteří čtenáři znají nebo si po přečtení těchto řádek uvědomí, že ji v Kaznějově již někdy
potkali. Markéta totiž na sebe, aniž by chtěla, upoutává pozornost. Patří, bohužel, mezi lidičky, kteří trpí Huntingtonovou
chorobou. Tahle zákeřná nemoc, na kterou se prozatím nenašel žádný lék, se projevuje nekontrolovatelnými pohyby těla.
„Zkrátka člověk vypadá, jako kdyby se zrovna vracel z hospody a měl v sobě několik panáků,“ vysvětluje s úsměvem Markéta.
Skutečnost je ale mnohem horší. Jde o závažné a doposud nevyléčitelné onemocnění, při kterém postupně dochází k
poškozování mozku. Nemocný člověk přestává mít kontrolu nad svými pohyby, ztrácí soběstačnost, dochází ke změně
charakteru. Jak nemoc graduje, pacient potřebuje ke svému životu speciální pomůcky. A právě peníze z Tříkrálové sbírky jejich pořízení umožňují.

F

inanční příspěvek z Tříkrálové sbírky na pořízení
speciálních pomůcek ale není jedinou pomocí, jíž
se Markétě Černé dostalo. V sobotu 16. prosince ji totiž navštívili dva dobrovolníci, třicetiletý Jirka a o čtyři
roky mladší Tomáš. Jejich úkolem bylo splnit Markétě přání a pomoct jí s předvánočním úklidem, který
by se svým zdravotním handicapem jen stěží zvládla. „Hlavně potřebuji zamést pavučiny, utřít prach ze
skříní, kam se už sama nedostanu. Taky sundat a vyprat závěsy a záclony,“ vyjmenovala úkoly Markéta.
A jak řekla, tak se také stalo. Jirka s Tomášem patří do
skupiny lidí sdružených pod katolický řád Misionáři
Obláti Panny Marie Neposkvrněné působící v Plasích.
Tým mladých lidí nejen z Čech, ale i ze zahraničí, se již
pátým rokem účastní takzvaného Workshipu. Týden v srpnu nezištně pomáhají na Plasku, Manětínsku a Nečtinsku lidem, kteří jejich fyzickou pomoc potřebují. Starým, nemocným a sociálně slabším. „My jsme se této akce zúčastnili letos potřetí, dohromady se nás sešlo šedesát. Jsme rozdělení
do skupinek po pěti šesti lidech a děláme to, co je potřeba – sekáme dříví, pracujeme na zahradě, natírali jsme plot nebo
vymalovali pokoje,“ vyjmenoval Tomáš z Brna (na snímku vpravo), který je v profesním životě dispečer nákladní vlakové
dopravy. Projektant Jirka žije u Mariánských Lázní a doplnil, že kromě týdenní fyzické dřiny se s ostatními členy potkávají pravidelně každý měsíc v Plasích.
Tam se také sešli jen pár dní před Štědrým dnem. Vzpomněli si, že svoji fyzickou sílu nabídli Markétě v rámci Workshipu
již v srpnu, ale protože byla v té době v rehabilitačním středisku, jejich pomoc musela odmítnout. S velkým vděkem ji
ale přijala nyní.
Valentýna Bílá
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Společná vzpomínka na ty, kteří již nejsou mezi námi

D

ušičky, Svátek zemřelých nebo Památka všech věrných zemřelých? Nezáleží na tom, jak svátku druhého listopadu říkáte. Důležité je, zda si v dnešní uspěchané době najdete čas a navštívíte se svíčkou nebo věncem
hřbitovy, kde odpočívají vaši předci, známí, přátelé.
V Kaznějově jsme se vzpomínky na ty, kteří nejsou již
mezi námi, mohli zúčastnit společně. V úterý 31. října
jsme se v podvečerních hodinách sešli u kapličky, kde
nám P. Petr Dombek z OMI Plasy vysvětlil smysl tohoto
svátku a společně jsme se pomodlili. S rozsvícenými lampiony a lucernami jsme se pak vydali na hřbitov, abychom
světlo svíčky, jako symbol naděje věčného života a poděkování, rozhořeli na našich hrobech. Ale také na místech,
jenž jsou opuštěná.

Lampionový průvod u příležitosti Dušiček se v Kaznějově uskutečnil již po několikáté. Stává se jakousi tradicí, která učí
dospělé a především děti, aby na své milované nikdy nezapomněly. Za to patří poděkování Marii Palmové, která setkání
každým rokem organizuje.

Valentýna Bílá, foto Radek Šebesta

Členové fotoklubu vystavili své nejlepší snímky

K

lubovna Městského úřadu v Kaznějově se po roce
opět zaplnila fotografiemi členů místního fotoklubu. Po dobu osmi prosincových dní si mohli zájemci prohlédnout výstavu pětice amatérských fotografů – Jaroslava Pecha, Vladimíra Vondráka,
Jindřicha Duška, Vladimíra Mencla a Ing. Vladislava
Fröhlicha. Mužskou část fotokroužku letos doplnily
dvě ženy – Šárka Schröpferová a Ing. Lenka Škabradová, jejichž snímky v expozici samozřejmě nechyběly.
Každý z vystavovatelů poskytl zhruba 15 fotografií podle
vlastního výběru. Někteří se zaměřili na Kaznějov a jeho
okolí. Návštěvníci tak mohli spatřit snímky zasněžené
Staré návsi, zvědavých surikat či rozčileného pštrosa ze
Zoo Plasy, slunečnice z Chrástu, barevný podzim v Oboře,
zákoutí kaznějovské kaolinky nebo třeba krásu konventu
v Plasích. Jiní se pochlubili exotickými snímky z dalekých krajin, jako například Thajska, Indonésie, Vietnamu a Dánska.
Konkurencí jim byly momentky z českého Orlíku, Ústí nad Labem a Kutné Hory.

Kromě této pečlivé selekce se fotografové probírali stovkami snímků ještě jednou, a to při výběru obrázků pro stolní
kalendář na rok 2018, který vydal Spolek pro Kaznějov.

POLICIE INFORMUJE – STALO SE V KAZNĚJOVĚ

Valentýna Bílá, foto Fotoklub Kaznějov

Dne 24. října 2017 došlo k fyzickému napadení osoby. Pachatel shodil ze tří schodů na betonovou zem ženu, která utrpěla zranění v oblastech hrudníku. Na místě se další muž snažil pachatele uklidnit, ale ten zareagoval tak, že jej začal
napadat také. Policisté z obvodního oddělení Kaznějov zahájili úkony trestního řízení. Šestašedesátiletý muž je podezřelý ze spáchání přečinu výtržnictví.
Dne 7. listopadu 2017 jsme přijali oznámení, že během kácení vzrostlé borovice došlo k přetržení dvou vodičů a následně
k poškození tří rozložených konzolí a třinácti izolátorů, což způsobilo přerušení dodávky elektrické energie. Na základě
zjištěných skutečností policisté z obvodního oddělení Kaznějov sedmapadesátiletému muži předali záznam o sdělení
podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.
Hana Rubášová, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje
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Petr Novák forever - navždy

K

launova zpověď - je název nejen singlu z roku 1968
zpěváka Petra Nováka, ale i tour pětice hudebníků,
kteří se rozhodli zavzpomínat na rytíře českého bigbítu.
Právě letos uplynulo dvacet let, kdy skladatel popových
hitů a charismatický zpěvák s vysoce položeným hlasem a
melancholicky romantickým projevem zemřel.
Během turné, které odstartovalo již v roce 2014, navštívili
muzikanti řadu míst nejen v západních Čechách, a všude
je vítaly natřískané sály, kostely, restaurace a divadla. Výjimkou nebylo ani kaznějovské divadlo ŠUTR.
Kapela ve složení Jiří Bláha, Luboš Muchna, Vít Bunda,
Jiří Svatoš a Tereza Pulcová přijela do našeho města v pátek 6. října. A jak členové hudební formace po odehraném
koncertu řekli, překvapilo je skvělé publikum a především prostory ŠUTRu, které byly ´ušité přímo na míru´ vzpomínkovému večeru na zpěváka velkého formátu, jakým Petr
Novák bezesporu byl.
Během téměř dvouhodinového vystoupení zaznělo 18 notoricky známých písní jako Hvězdičko blýskavá, Povídej, Já
budu chodit po špičkách... Prezentace Novákových písní byla v podání kapely natolik věrohodná, že stačilo zavřít oči a
Petr Novák se vrátil, navždy.
Kromě hitů zazněly i nahrávky rozhovorů s Petrem Novákem a připomenutí jeho životního osudu, který se naplnil v
srpnu 1997.
Děkujeme členům Štace za možnost uspořádat koncert v jejich divadle. Zároveň poděkování patří společnosti LB Minerals, která Spolku pro Kaznějov darovala finanční příspěvek na kulturní akce v Kaznějově.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Pomohli jste dětem z Klokánku, děkujeme!

K

uchyní se právě linula vůně sobotního obědu.Teta
připravovala pro pět hladových krků knedlo, vepřo,
zelo. Právě tak oslovují děti z Klokánku Janovice nad Úhlavou svoji dočasnou mámu, která se o ně stará čtyřiadvacet hodin denně.
V Klokánku, kam putují na přechodnou dobu děti zanedbávané, týrané nebo jinak ohrožené, je dohromady
11 bytů. V současné době zde našlo azyl 14 dětí. Protože
zařízení tohoto typu balancuje nad propastí přežití, rozhodli jsme se před čtyřmi lety, že se pokusíte jim alespoň
jednou za rok pomoci a darovat potřebné věci. Plenky,
oblečení, boty, trvanlivé potraviny, výtvarné potřeby...
Letos se do sbírky zapojilo velké množství lidí z Kaznějova, ale i z okolí, a když jsme se první prosincovou sobotu
chystali do Janovic nad Úhlavou, pick up byl doslova narvaný krabicemi a taškami. Stěží jsme za sebou zavřeli dveře,
několik věcí jsme drželi na klíně. Ale to vůbec nevadilo. Stejně tak nevadilo tetám, že jsme jim v Klokánku zcela zaplnili
jednu místnost.

Děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili, a poděkování patří také Hance Novákové z Vyjedené misky, která se sama nabídla, a věci mohli dárci nosit do její prodejny.
Valentýna Bílá

Informace:

M

ateřská škola Kaznějov ukončila sběr víček od PET lahví. Byl zahájen sběr zátek a plechovek od piva na zdravotní
pomůcky pro Kamilku.
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JAKÝ BYL PODZIM 2017 VE FOTBALE ?

D

o dalšího soutěžního ročníku jsme opět přihlásili velké množství mužstev a převážně se nám dařilo.

Nejmladší přípravka 6-8 let nastoupila v okresním přeboru pod vedením Zdeňka Skaly a Jaroslava Uhra k devíti
utkáním, z nichž pět vyhrála a čtyřikrát odešla poražena.
Po podzimu je na 5. místě a má velkou šanci se dostat do
finálového turnaje. Velkým úspěchem je příchod několika
mladých a nadějných fotbalistů do našeho klubu.
Starší přípravka 8-10 let odehrála podzim pod vedením
Marka Hůly. I oni nastoupili k devíti mistrovským utkáním, z nichž šest vyhráli a tři prohráli. V tabulce jsou prozatím na 4. místě, což jim zaručuje postup do finálového
turnaje. Velkým pozitivem tohoto týmu je jeho ustálený kádr, který se neustále zlepšuje.
Starší žáci 10-14 let vstoupili pod vedením Jiřího Lopaty a Martina Vondráčka do těžkých bojů v krajské soutěži. S těžkými boji ve skupině se poprali statečně a po odehraných deseti kolech jim patří 4. příčka, když pět zápasů vyhráli a pět
prohráli. U tohoto týmu měli trenéři problémy se skladbou týmu, neboť se potýkali s častými zraněními nebo nedobrou
docházkou svých svěřenců. Na jaře by se to snad mělo zlepšit.
Dorost 15-19 let pod trenérským rukopisem Karla Vondráčka a Jiřího Beránka předvedl parádní podzimní jízdu v krajské soutěži a po deseti odehraných kolech je na 1. místě, když pouze jednou prohrál. Tento tým předváděl velmi dobré
výkony, a jen doufáme, že na ně na jaře úspěšně naváže.
Muži B vstoupili druhým rokem do okresního přeboru opět pod vedením Lukáše Kopeckého. Týmu se více dařilo v domácím prostředí, kde získali většinu svých bodů. Přesto je s výkony i výsledky B mužstva spokojenost, když je po třinácti
odehraných kolech na 6. místě. Cílem pro jaro je dohrát sezonu v klidném středu tabulky a nebojovat o sestup.
Muži A hrají opět v I.B třídě a u trenérského kormidla jsou Vladimír Pitlík a Václav Macháček. Mužstvu se podzim mimořádně vydařil, když ve třinácti zápasech pouze jednou odešlo poraženo. Áčko je po podzimu na prvním místě se slušným
bodovým náskokem, a proto je pro jaro cíl jednoznačný, a tím je postup do I.A třídy.
Stará garda nastoupila k pěti utkáním a ve čtyřech zvítězila. Po podzimní části je na 1. místě tabulky okresního přeboru
starých gard a má sezónu výborně rozehranou.
Tolik souhrn jednotlivých týmů po podzimní části sezony. Z jednotlivců bychom chtěli upozornit na nejlepší kanonýry,
i když ani ti by branky bez ostatních nestříleli. Takže poděkování patří všem hráčům, kteří zasáhli do podzimních bojů.
Zde jsou nejlepší střelci týmů:
Mladší přípravka – Uher Jan 20, Tvrdík Jakub 9, Vacek Robert 8
Starší přípravka – Lausecker Theo 23, Hůla Jakub 15, Mareš Jakub 12
Starší žáci – Matějček Ondřej 7, Lopata Michal 7, Vaňourek Filip 3
Dorost – Kozlík Tomáš 14, Holeček Jan 13, Vališ Robert 9
Muži B – Polívka Martin 6, Hrubý Jiří 3, Fait Miroslav 2
Muži A – Vinkler Daniel 6, Hrubý Jiří 5, Fedroco Michal 4, Pícl Václav 4

Podzim byl pro FOTBALOVÝ KLUB BOHEMIA KAZNĚJOV velmi úspěšný a my bychom chtěli jménem fotbalového
výboru poděkovat všem našim trenérům, kteří věnují volný čas práci v našem klubu, chtěli bychom poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s chodem klubu, chtěli bychom poděkovat všem klukům za reprezentaci našeho
klubu i města Kaznějova a samozřejmě bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům.
Poděkování míří na PLZEŇSKÝ KRAJ, díky jehož finančnímu příspěvku jsme mohli do našeho areálu pořídit dvě fotbalové bezpečné branky pro přípravku.
Největší poděkování patří MĚSTU KAZNĚJOV, bez kterého by nebylo možné chod klubu udržet, bez kterého by nebylo
možné klub rozvíjet, bez kterého by nebylo možné vychovávat další mladé fotbalisty.
DĚKUJEME
Úplným závěrem bychom chtěli všechny pozvat do našeho areálu na jarní boje, které vypuknou o víkendu 24.3.2018.
Výbor FOTBALOVÉHO KLUBU BOHEMIA KAZNĚJOV, Z.S.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM A TRADIČNÍ SETKÁNÍ S KAZNĚJOVSKÝMI SENIORY

K

aždoročně pořádá naše škola několik akcí, kterými
se snažíme v předvánočním čase vykouzlit úsměv na
tvářích nejen dětem, které potřebují pomoc, ale i našim
seniorům v místním pečovatelském domě.
Tou první je výstavka prací žáků naší školy, jejíž výtěžek
je zasílán na konto nadace NROS Pomozte dětem – Kuře
v záchranném člunu. 4. 12. 2017 při příležitosti rozsvícení
vánočního stromku má ZŠ stánek s výrobky před MěÚ,
dále tato akce pokračovala v budově školy ve dnech 6. a
7. 12 2017. 6. 12. 2017 zároveň probíhal i Den otevřených
dveří.

Během celého prosince žáci společně se svými učiteli
shromažďovali a balili dárky na další pomocnou akci s
názvem Krabice od bot, kterou pořádáme již 4. rokem.
5. 12. 2017 probíhal odvoz těchto dárků, které zpříjemní vánoční čas ohroženým dětem v klientských rodinách a v dalších
neziskových organizacích. Tento výborný nápad v našich dětech posiluje cítění s druhými, ukazuje jim, že mezi
námi žijí i lidé, kteří nemají takové štěstí jako ony, a že se dá někomu udělat radost a nemusí to stát mnoho peněz. Krabičky pak putují do výše uvedených organizací, které s rodinami pracují a pomáhají jim překonat jejich obtížnou situaci.
Více zde: http://vanocni-krabice-od-bot.webnode.cz/
Žáci, kteří s panem učitelem Mudrou nacvičovali koledy na rozsvícení vánočního stromečku, 13. 12. 2017 navštívili, stejně jako v loňském roce, Dům s pečovatelskou službou v Kaznějově, kde našim seniorům zazpívali krásné vánoční písně
a přinesli jim i drobné dárečky pro potěšení.

Den otevřených dveří

Mgr. Radka Lavičková

D

ne 6. prosince 2017 se od 14.30 do 17.00 hodin uskutečnil na naší škole Den otevřených dveří spojený tradičně s charitativní akcí „Pomozte dětem“ – „Kuře“.

Široká veřejnosti si mohla prohlédnout školu, nově vybavené učebny, školní jídelnu a především nově zrekonstruované prostory školního bazénu. Současně každý návštěvník zakoupením výrobku našich žáků mohl podpořit
charitativní akci a mohl se zapojit do činnosti tvůrčích
dílen a do dalších aktivit.
Na prvním stupni si v učebnách návštěvníci mohli prohlédnout a také vyzkoušet učební pomůcky na matematiku, prvouku a přírodovědu, mohli si prohlédnout vystavené učebnice a pracovní sešity. Každý si mohl zazpívat při
ukázkové hodině zpěvu, podívat se na zápas ve stolním
tenise, vyrobit si vánoční přáníčko.
Na druhém stupni v přízemí ve školní kuchyňce byla umístěna další tvůrčí dílna, kde si mohli návštěvníci vyrobit výrobek metodou „quilling“ (technika zdobení pomocí ruliček papíru) a nebo výrobek z korálků. V keramické dílně a na
chodbě vedle keramické dílny lákala veřejnost práce s hlínou. V prostorách zrekonstruované školní jídelny kuchařky
připravily ochutnávku pomazánek, které připravují ke svačinkám pro mateřské školky. Velkému zájmu se opět těšil
ZOOkoutek naší školy, tady si mohli návštěvníci pochovat malé želvičky odchované přímo ve škole. Málokdo vynechal
fyzikální a chemické pokusy v učebně fyziky na 1. patře. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout v učebně matematiky vystavené polytechnické stavebnice a deskové hry, na 2. patře si každý mohl vyzkoušet práci s interaktivní tabulí a v učebně
jazyků prohlédnout vystavené práce žáků, učebnice a pracovní sešity na výuku anglického jazyka. Velké poděkování
patří všem, kteří se zapojili do organizace a zajištění Dne otevřených dveří a všem, kteří podpořili jednotlivé aktivity.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Zájezd do Národního divadla v Praze

D

ne 24. 10. 2017 jsme se vypravili do Národního divadla v Praze. Všichni přišli svátečně oblečeni, dívky
v krásných šatech a chlapci v košilích. V 16:00 jsme nastoupili do červeného dvoupatrového autobusu. Cestou
do Prahy nám průvodce pan Fryček řekl základní informace o Národním divadle. V Praze jsme zastavili kousek
od divadla, abychom si mohli prohlédnout krásy hlavního
města Prahy. Národní divadlo bylo nádherné, mohli jsme
se podívat v suterénu budovy na základní kameny a také
na terasu, ze které byla vidět celá Praha. Představení, na
kterém jsme byli, se jmenovalo „Strakonický dudák aneb
Hody divých žen“. Hlavní postavou byl Švanda, kterého skvěle hrál Igor Orozovič. Představení se všem líbilo,
důkazem byl dlouhý hlasitý potlesk. Do Kaznějova jsme
přijeli pozdě večer, ale všichni si z Národního divadla přivezli nádherné vzpomínky.
Anna Marešová, žákyně 8. A

Žáci z 2. A na besedě v kaznějovské knihovně

D

ne 14. 12. 2017 žáci 2. A ze ZŠ Kaznějov navštívili kaznějovskou knihovnu, kde na ně již čekala paní
Tůmová, která měla pro děti připravenou besedu. Žáci si
s paní knihovnicí povídali o pohádkách, které k dětem i k
zimní a vánoční atmosféře patří. Nejdříve se děti dozvěděly, co to vlastně pohádky jsou. Dále kteří autoři - čeští
i světoví - pohádky psali a jaké. Následovaly ukázky pohádkových knih všech uváděných autorů. Potom jim paní
Tůmová přečetla pohádku Čert a jeho babička. Žáci tiše
poslouchali a odpovídali na otázky k pohádce. Po pohádce
děti řešily velkou pohádkovou křížovku a také pohádkový kvíz. Dokázaly, že pohádky znají. Po besedě si všichni
přítomní žáci prohlíželi knihy, které v dětském oddělení
knihovny jsou a ty knihy, které je zaujaly, si mohli hned
také vypůjčit. Beseda se všem líbila a již nyní se těšíme
na další.

Schůzka se zástupci středních škol

N

a naší škole se letos tradičně konalo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol.
V podvečer 2. 11. 2017 se společně sešli ve školní jídelně,
aby se domluvili nad zajímavými obory a možnostmi středoškolského či učňovského studia.
Navštívili nás zástupci z našeho blízkého okolí – SŠ Kralovice a G a SOŠ Plasy, ale i z Plzně: VOŠ a SPŠ elektrotechnické, SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, SPŠ dopravní,
SPŠ stavební, SŠ informatiky a finančních služeb, Hotelové školy Plzeň, ISŠ živnostenské, Střední zdravotnické
školy Plzeň, SOU elektrotechnického i SOU stavebního.
Akce proběhla za velkého zájmu žáků i jejich zástupců,
kteří se mohli blíže seznámit s nabízenými obory a podmínkami a možnostmi studia.
Přejeme vycházejícím žákům, aby úspěšně zvládli letošní přijímací řízení a s úspěchem vystudovali svůj vysněný obor.
Mgr. Václava Vitoušová, výchovný poradce
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Znakovka do škol

V

listopadu 2017 se všichni žáci prvního stupně měli
možnost seznámit s tím, co jsou to sluchové vady,
jak komunikovat s neslyšícím kamarádem a co je to znakový jazyk. V rámci projektu Znakovka do škol se každá
třída prvního stupně zúčastnila hodinového workshopu s Mgr. Kristýnou Voříškovou ze Spolku neslyšících v
Plzni. Besedy probíhaly v ŠSIC Všeználek. Každé z dětí
dostalo omalovánky – slovníček znakového jazyka. Děti
získaly informace jak komunikovat s neslyšícím, učily se
prstovou abecedu a několik základních slov ve znakovém
jazyce S pomocí sluchátek si vyzkoušely, jaké to je, když
někdo špatně slyší. Hrály hru, při které zkoušely odezírat ze rtů. Díky zajímavému vyprávění a milému přístupu
paní lektorky si většina dětí odnesla užitečné informace i
zájem o tuto problematiku.
Mgr. Pavla Záturová

Muzikál Sněhová královna

D

ne 5. 12. 2017 navštívil celý první stupeň ZŠ Kaznějov
(mimo 1. tříd) muzikál Sněhová královna v divadle
Hybernia v Praze.
Do Prahy jsme vyjeli všichni v půl sedmé ráno třemi autobusy. Když jsme v Praze z autobusů vystoupili, museli
jsme jít ještě kousek pěšky. Štěstí bylo, že v zimě není v
Praze tolik turistů a cesta do divadla (ale i zpět) se obešla bez zádrhelů. Muzikál začínal od 10 hodin, takže jsme
měli ještě čas se po divadle rozkoukat. Např. jsme zjistili,
že hlavní roli Sněhové královny bude hrát Mahulena Bočanová.
Někteří se stačili ještě občerstvit a brzy potom zazněl několikrát gong, který muzikál uváděl. Hra byla rozdělena
na dvě části a mezi nimi byla přestávka.
Původní známý pohádkový příběh autoři přizpůsobili velkému jevišti a výpravné muzikálové podívané pro všechny generace. Hlavním dějovým motivem zůstává velká láska Gerdy a její statečná cesta za vysvobozením milovaného Kaye.
Na rozdíl od původní pohádky Gerda a Kay nejsou děti, ale mladí lidé, kteří mají před svatbou. Sněhová královna je
složitá rozporuplná osobnost, zápasí v ní dobro se zlem, a ty jsou v muzikálu ztělesněny dvěma postavami - ONA je zlo
a ON dobro. Autoři do příběhu přidali další nové postavy a naopak jiné, zejména zvířecí postavy, z původního příběhu
vynechali. Přes všechny starosti Gerdy a její napínavou cestu, příběh není ponurý a smutný, naopak – situace a postavy
se vyznačují milým humorem, který pobaví nejen malé, ale i velké diváky.
Muzikál nás nezklamal. Herecké výkony, kostýmy, zpěv i muzika stály za to. Nádhera. Děti na závěr všechny účinkující
odměnily dlouhým potleskem. Nyní nás čekala už jen zpáteční cesta. Do Kaznějova před školu jsme dorazili asi před 15.
hodinou a na děti zde již čekali jejich rodiče.
Mgr. Zdeňka Havlenová

Pobytový zážitkový kurz na Špičáku

Ž

áci 9. třídy ZŠ Kaznějov v rámci environmentální výchovy se od 12. 9. do 14. 9. 2017 zúčastnili tradičního pobytového zážitkového kurzu na Špičáku na Šumavě. Opět byli ubytováni na chatě Blaženka ve Ski areálu
Špičák a stravovali se na chatě Hanička. Během tří dnů
navštívili řadu lokalit, například vrchol Špičák, Rozvodí,
Černé a Čertovo jezero, Železnou Rudu, Novou Hůrku.
Seznámili se s přírodou Šumavy, se zásadami pobytu v
CHKO a NP Šumava.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v říjnu, listopadu a prosinci letošního roku významného životního jubilea:
Říjen
Chvátal Jan
Vitáková Barbora
Šperlová Věra
Müller Jiří
Smékal Josef
Müllerová Helena
Vašíčková Eliška

Listopad
92
90
89
89
88
85
82

Krampolová Jiřina
Nováková Hana
Dobrý František
Kučerová Antonie
Kubricht Vladimír
Čechová Zdeňka
Hlásek Josef

Prosinec
90
84
83
83
80
80
80

Městský úřad vítá nové občánky :

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

Září

Říjen

Listopad

Jan Daniel Kochman
Jiří Miška
Johanna Oplocká

Kryštof Kařízek

Adéla Špačková
Alex Varga
Tamara Čihová

85
85
85
84
84
83
83
83
82
82
80

Adventní setkání se seniory
Již podesáté se v předvánočním čase sešli kaznějovští senioři v divadélku ŠUTR, aby společně strávili hezké chvíle
se svými vrstevníky. Čas setkání jim zpříjemnila kapela
Heligonky Aleše Rusňáka, která vytvořila známými lidovými písničkami úžasnou atmosféru.
Přejeme všem seniorům z Kaznějova klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 hodně štěstí, zdraví,
pohody a těšíme se na další milé setkání v příštím roce.

Eva Šimlová, místostarostka

Z městské knihovny
V úterý 7.11.2017 uspořádala Městská knihovna Kaznějov přednášku cestovatele, spisovatele a fotografa Petra Nazarova
- Nový Zéland. Přednáška se konala v divadelním klubu ŠUTR. Petr Nazarov vyprávěl o svých třech cestách na Nový Zéland a o dvouletém pobytu v zemi Aotearoa. Svou přednášku spojil s videoprojekcí o magické přírodě v celé její kráse na
všech třech ostrovech -Stewart Island, South Island a North Island. Viděli jsme sopky, hory, jezera, nekonečné písečné
pláže a stále živou maorskou kulturu.
21.11.2017 jsme strávili příjemné podzimní odpoledne při přednášce Jany Dienstpierové z Muzea a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici na téma Adventní čas. Při vyprávění jsme se mohli zamyslet nad významem svátků a zvyků, které se jako dědictví předávají z generace na generaci. Paní Dienstpierová přednášku doplnila i o praktické ukázky
– pouštěli jsme skořápky, rozkrajovali jablíčka a mladší účastnice si mohly vyzkoušet, jak se dralo peří nebo lilo olovo.
Soňa Tůmová
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Kaznějovský MASOPUST

Zahájení v sobotu 10.2.2018 v 11 hodin u MěÚ
Titulní strana :
Zasněžené náměstí, foto Valentýna Bílá

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a v květinářství v hospodářském dvoře.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 25.3.2018.
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