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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
situaci, kterou nyní prožíváme, si málokdo z nás ještě nedávno dovedl představit. Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a související opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem se dotkla všech obyvatel naší republiky,
Kaznějov nevyjímaje. Nastala situace, na kterou nikdo z nás nebyl připraven. Myslím si, že jsme jako Češi k téhle situaci přistoupili velmi zodpovědně.
V těžkých chvílích se vždycky dokážeme semknout a vzájemně si pomáhat.
Nedostatek roušek pohotově vyřešily šikovné švadlenky, takže nevzhledné
šály a šátky jsme postupně vyměnili za jejich nápadité originály. Nošení
roušek asi nikomu z nás není příjemné. Určitě se to ale dá vydržet. Když si
začneme stěžovat, vzpomeňme si na doktory, sestřičky, pečovatelky…, kteří
tráví spoustu hodin v respirátorech a ochranných oblecích, přespávají v nemocnicích a domech pro seniory, aby mohli všem pomáhat.
Nejvíce ohroženou skupinou jsou starší a nemocní spoluobčané. Ne všichni z nich mají v místě bydliště známé nebo příbuzné, kteří by jim mohli
pomoci toto pro ně nebezpečné období přestát. Nebojte se říci si o pomoc.
Rádi vám pomůžeme s nákupem, s vyzvednutím léků v lékárně, s doručením bavlněné roušky nebo třeba s venčením vašeho
pejska. V případě potřeby se obraťte na pečovatelku Lenku Lohrovou, tel. 605 085 397, která se s vámi domluví na konkrétní
pomoci. Pomoc již nabídlo několik dobrovolníků.
V současném slunečném počasí je velmi těžké zůstávat doma. Naštěstí máme kolem Kaznějova spoustu lesů, do kterých můžeme vyrážet na výlety pěšky i na kole. Možná na svých cestách objevíme v okolí i taková místa, o kterých jsme dosud nevěděli.
Zatím ještě nedokážeme odhadnout, kdy se vrátíme k běžnému životu. Všichni ale doufáme, že to nejhorší máme za sebou a
že s koncem dubna skončí i nouzový stav. Vydržme a nesnažme se obcházet nařízení. Nejsou namířena proti nám, ale jsou
na naši ochranu.
Milí spoluobčané,
na závěr mi dovolte, abych vám popřála hodně zdraví a pohody, ale také dostatečné množství trpělivosti, ohleduplnosti a
tolerance, které jsou v této době opravdu důležité. Přeji nám všem, abychom tuhle dobu měli co nejdříve ve zdraví za sebou,
a hlavně abychom se nezapomněli pod rouškou usmívat na ostatní.

Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

rada města projednala a schválila v návaznosti na přijatý rozpočet města na rok 2020 tyto žádosti
spolků a organizací o finanční podporu:
žadatel				
SVČ Radovánek			
Kynologický klub Kaznějov		
Spolek pro Kaznějov		
Český svaz včelařů			
Svaz tělesně postižených 		

účel					
Masopust 2020				
Činnost v roce 2020			
Činnost v roce 2020			
Léčiva k ošetření včelstev		
Pomůcky, masáže, doprava		

částka
7 000,10 000,12 000,5 000,3 000,-

žádosti o finanční podporu ve výši od 20 000,- Kč budou projednány zastupitelstvem na jeho příštím jednání;
•

zastupitelstvo schválilo na svém 7. jednání dne 16.12.2019 prodej bytu č. 348/3 v ulici Dolní zájemci, který podal
nejvyšší cenovou nabídku; před uzavřením kupní smlouvy zájemce od svého záměru koupě odstoupil a rada tedy
rozhodla o zopakování veřejné nabídky za stejných podmínek jako v prvním kole; ve stanoveném termínu bylo
doručeno 7 nabídek, nejvyšší činí 1 311 000,- Kč; rada doporučuje zastupitelstvu schválit na nejbližším jednání
uzavření kupní smlouvy zájemci s touto nejvyšší nabídkou;

•

město od začátku roku podalo čtyři žádosti o finanční podporu svých projektů:
poskytovatel
účel								
Plzeňský kraj
Podpora značení cyklotras napojujících Kaznějov na region
Plzeňský kraj
Nákup pozemků od ČD na přestupní dopravní uzel
			
v ulici Nádražní							
SFŽP ČR		
Výsadba stromů na sídlišti					
Plzeňský kraj
Rozšíření kamerového systému 1				
podání dalších žádostí se připravuje;

Žádaná finanční podpora
160 000,401 600,197 500,73 825,-

•

byla vypsána poptávka na dodávky elektřiny v roce 2021 pro odběrná místa města Kaznějov; podle kriteria nejnižší
nabízená cena byla vybrána a radou schválena nabídka Pražské plynárenské, a.s., která je i stávajícím dodavatelem
elektřiny i plynu pro město;

•

ČEZ Distribuce a.s. informovala o připravovaných rekonstrukcích sítí NN v Kaznějově; první etapa se týká roku
2021 (ulice V Úvoze a Špagátovka), na rok 2022 je plánovaná lokalita Plzeňská a následovat bude lokalita Plaská v
roce 2023; plánované akce nezakládají žádné nároky na finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí, budou realizovány na náklady ČEZ;

•

na sběrných místech v ulici K Nádraží, Lipová a Na Komárově jsou umístěny speciální nádoby na ukládání jedlých
olejů a tuků, kromě toho je možné tuky a oleje odevzdávat i přímo ve sběrném dvoře; do nádob se tento odpad
vkládá v uzavřených PET lahvích;
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Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Výlet po dochovaných i zaniklých památkách
Kaznějova a jeho okolí (1. část)

J

e víkendový den a já vyrážím na kole z Rybnice do
Kaznějova po památkách v okolí. Asi v polovině cesty po
chodníku mezi Rybnicí a Kaznějovem se dívám na druhou
stranu silnice do míst, kde stával zarostlý kámen s vyobrazeným probodnutým srdcem a těžko čitelným nápisem
„Pane Ježíši Kriste… Pro své umučení ... Václav Hauzner
Přikrejvač a Vicenda Ondřejovský“. Byl to podstavec železného kříže, který byl na toto místo přesunut po vybudování silnice v polovině 19. století. Původně tzv. Přikrejvačojc
kříž stál v Jamkách, při staré cestě z Rybnice do Kaznějova.
K tomuto zaniklému kříži se dochovala zajímavá pověst o
sebevraždě dvou milenců, kterou podrobně popisuje ve své
knize „Zde domov můj“ pan Václav Hercik z Rybnice. Dnes
zde kámen již není, údajně skončil v základech zděné kůlny
jednoho z domů u silnice. Kříž na tomto místě je zaznamenán v mapě třetího vojenského mapování z roku 1879.
Pokračuji dále k Modrému hroznu, kde rovněž naproti
přes silnici stával ještě na počátku 20. století mezi dvěma
stromy tzv. Jáníček, dřevěná soška sv. Jana Nepomuckého na podstavci. Vzdálený pohled na tento pomníček
se dochoval na historické pohlednici. Pamětníci tvrdili,
že se soška během let stěhovala různě po obci a nakonec
zmizela neznámo kam. Nedaleko v místě řeznictví (bývalá obuv) stával také křížek, ke kterému chodívaly o velikonocích průvody dětí s řehtačkami a klepačkami. Popojíždím k nádherně opravené kapličce sv. Jana Křtitele,
dokončené a vysvěcené v roce 1894. Před kapličkou stojí
kamenný kříž s nápisem „Ke cti a slávě Boží Ant. a Anna
Beránkovi“. Tento nápis byl obnoven v devadesátých letech podle pamětníků, ovšem původní nápis zaznamenaný památkáři v letech padesátých byl trochu odlišný „Pro
čest a chválu Boží věnovali manželé Beránek r. 1883“.
Rozhoduji se kam dál a říkám si, že se pojedu podívat po
barevných křížích kolem Kaznějova, protože zde vznikla
nedávno velmi pěkná naučná stezka. Začínám tedy Žlutým
křížem u továrny. Nejstarší záznam o tomto kříži, který se mi
podařilo nalézt, je zakreslení ve třetím vojenském mapování z roku 1879 a důlní mapě dolu David z roku 1885. Je tedy
jisté, že se u kříže mohli horníci pomodlit cestou do práce.
Dále se přesunuji na koupaliště, kde se nachází informační tabule naučné stezky. Od tabule jedu po zelené turistické značce k pomníčku u sv. Trojice vystavěného rodinou
kaznějovského přednosty stanice Matěje Petra v roce 1915.
Pomník byl v roce 2001 nádherně opraven, protože ještě
v devadesátých letech byl ve velmi špatném stavu, rozbit
na několik kusů. Kousek za pomníčkem uhýbám doleva a
tlačím kolo asi 300m podél houštiny k další zajímavosti,
kterou je hraniční kámen Floriána Gryspeka z roku 1548.
Tento kámen je hraničníkem zaniklé vsi Újezd, která tehdy
Floriánu Gryspekovi patřila. Je ovšem možné, že se během
staletí s kamenem hýbalo, protože příkop, u kterého se dnes
nachází, je bývalá hranice panství knížete Metternicha.
Těchto kamenů se v lesích u Kaznějova vyskytuje několik,
nejvíce na hranici s Mrtníkem, ovšem některé zde zanikly
v nedávné době postupující těžbou kaolinu. Tento kámen
zde ležel vyvrácený až do roku 2014, kdy jsem ho znovu
postavil za pomoci mého malého syna a mého otce. Vracím se na zelenou značku a pokračuji kolem hájovny Újezd

k jednomu z nejmladších
křížů z roku 2006 „U Karla“. Dřevěný kříž a obrázek
sv. Huberta zde postavil
pan Karel Winkelhöfer se
synem na památku svého
otce. Po silnici spojující
kaznějovskou a hornobřízkou kaolinku mířím na
Modrý kříž. Tento kříž byl
obnoven na trochu jiném
místě než stál původní, ten
se nacházel při druhé straně cesty blíže k silnici a v
historii byl důležitou křižovatkou několika cest. Jedna z cest vede odtud přímo k Červenému kříži při silnici na
Plzeň. Tam ale dnes nepojedu, neboť ho míjím téměř každý den cestou do práce a zpět. Avšak cesta mezi Modrým a
Červeným křížem je zajímavá tím, že prochází bývalým kaolinovým ložiskem zvaným Plaské odklizy, přesněji severní jámou, kam v 70. letech Lachema Kaznějov vypouštěla
jedovaté kaly z výroby. Těleso cesty nesmělo býti odtěženo, a tak rozdělilo severní jámu na dvě poloviny. Dnes má
cesta v těchto místech jen velmi malou šířku a je jen s velkou opatrností průchozí.
Vracím se zpět od Modrého kříže ke Kaznějovu
a pochvaluji si, že cesta
vede pěkně z kopce. Přejíždím místo, kudy vede
bývalý kalovod z továrny,
projíždím pod tzv. velkým
kanálem, míjím hřbitov a
už přijíždím k obnovenému Obrštajgrojc kříži. Kříž
byl obnoven v roce 2009
na trochu jiném místě než
ten původní. Ovšem nové
místo u lesíku bylo vybráno správně a je zde i pěkné posezení na lavičce. Původní
Obrštajgrojc kříž stával pod hlavní silnicí za křižovatkou
k Apollu a zmizel neznámo kdy. Kříž údajně nechal vystavět kaznějovský naddůlní (obrštajgr) svému synovi,
který zahynul ve Francii. Až do roku 2015 zde po něm
byla v zemi zabetonovaná kovaná ohrádka. I tato kovaná ohrádka je dnes bohužel nenávratně pryč a po starém
akátu, který rostl kdysi vedle křížku, zbyl jen shnilý pařez.
… Pokračování v příštím vydání zpravodaje.
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Václav Forejt

Kaznějovský Rouškovník

V

elmi si vážíme všech, kteří nezištně pomáhají ostatním. Také kaznějovští občané nezůstali lhostejní a
zapojili se do šití nedostatkových roušek. Většina dobrovolníků začala šít nejprve pro svoji rodinu a kamarády,
potom obdarovali lidi v okolí, o kterých věděli, že roušku
potřebují. Takovým způsobem postupně naše švadlenky
věnovaly ústenky domu s pečovatelskou službou, hasičům, Domovu pro osoby se zdravotním postižením v
Horní Bříze, Privamedu…
A protože šijete stále dál, zřídili jsme na náměstí Rouškovník, na který můžete zavěsit v igelitovém sáčku své
výrobky a touto cestou je předat potřebným. Zájem o ně
je stále obrovský, a tak roušky během chvíle zmizí. První plody na Rouškovník přidali dobrovolníci z Gymnázia
Plasy, ostatní jsou od neznámých dárců. Vám všem patří
velký dík.
Eva Šimlová, starostka města

J

ednou z těch, která pro druhé šije roušky, je Ivana Pechátová. Tvrdí, že dokud o ně bude zájem, večer co večer se k šicímu stroji znovu posadí. Nejprve začala šít ústenky pro sebe, rodinu a známé. O její šikovnosti se brzy
dozvědělo hodně lidí a začali jí nosit látky.
„Jednou jsem četla na facebooku, že nemocnice Primaved
v Plzni roušky nemá. Napsala jsem jim a každý týden si ke
mě jezdí pro zhruba 40 roušek,“ vypráví vyučená švadlena. Od poloviny března jí pod rukou prošlo zhruba pět set
kusů. A další a další už nepočítá. Výroba jedné jí zabere
necelých patnáct minut. Některé také věnovala vojákům v
Plzni. „Mám známou z Rybnice, která u armády pracuje.
Když už jich měli dost, domluvili jsme se, že si je ode mne
budou brát stále. Distribuují je do nemocnic. Zkrátka tam,
kde je jich nedostatek,“ dodala.
Začátkem dubna se na stránkách Krajského vojenského velitelství Plzeň objevilo poděkování skvělým lidem, mezi kterými je i kaznějovská rodačka: „Přesto, že ochranných prostředků je stále málo, ale úkolů, které musí armáda plnit pro
zastavení šíření nákazy stále přibývá, objevuje se mezi Vámi spoustu dalších úžasných lidí, kteří se nám sami snaží pomáhat všemi možnými dostupnými prostředky. Děkujeme paní Ivaně Pechátové a Petře Nové za ušití více než 200 kusů
roušek, které byly předány záchranné službě plzeňského kraje,“ stojí v děkovné zprávě.
Ivana šije každý den večer. Když je rouškovník na náměstí prázdný, doplní ho. Kromě různě barevných ústenek nebo s
dětskými motivy ušila také několik na přání, například slávistickou, sparťanskou či s logem oblíbeného plzeňského piva.
Valentýna Bílá
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Když už nemůžeme, tak vlastně můžeme ještě
třikrát tolik

N

ikdy by mě nenapadlo, že se mi bude příspěvek do
kaznějovského Zpravodaje psát tak těžce. Nikdy by
mě nenapadlo, že situace, ve které se celá naše země, celý
svět, právě nachází, někdy nastane. Myslím si, že sleduji
nějaký apokalyptický film a pořád si říkám, že se za chvíli
vzbudím a všechno bude jako dřív. Jestliže se až do teď
členily dějiny na dobu před jedenáctým zářím a na dobu
po něm, tak nyní se dějiny přepíší na ty před koronavirem
a po něm.
Sedím uprostřed „rozjetého“ školního roku v prázdné třídě mateřské školky. Není nic smutnějšího než pohled do
prázdné třídy, všude je až strašidelné ticho. Všechna zákoutí tříd a skříňky už jsme s kolegyněmi uklidily, hračky
netrpělivě čekají na další doteky dětských ručiček. Přemýšlím ... kdy to bude? A jaké to bude? Co bude znamenat běžný školkový den? Musíme doufat, že se opět brzy
všichni ve zdraví sejdeme, nejen, v našich kaznějovských
školkách. Každý den si stále opakuji své motto: „Když si
člověk myslí, že už nemůže, tak vlastně může ještě třikrát
tolik.“ A to mě drží takzvaně nad vodou ....
V prvním čtvrtletí tohoto kalendářního roku jsme s dětmi z našich kaznějovských mateřských škol navštívily kino
a prostřednictvím mobilního planetária shlédly pohádku
„Podmořský svět a Planeta země.“ Tato akce se konala již
podruhé a jelikož jde o netradiční formu promítání, tak se
dětem velice líbila.
Pro malé předškoláky se konaly série hravých setkání tzv.
Malá technická univerzita (MTU). Cílem projektu MTU
je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání
světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím projektu MTU
je v dětech pěstován vztah k reálnému světu a přispívá to
k rozvoji technického vzdělávání již od útlého věku dětí.
Hravé lekce byly připravovány pedagogy, psychology, ale
také architekty či projektanty.
Zároveň byli malí předškoláci pozváni žáky základní školy
Kaznějov a panem učitelem Mgr. Vladimírem Mudrou do
kina na muzikál O šťastně zachráněném drakovi. Všchni
mladí herci ze základní školy předvedli hvězdné výkony a
sklidili od našich malých předškoláků veliký potlesk!
A s letošní zimou jsme se rozloučili v obou školkách veselým karnevalem, na kterém si zatančili krásné pohádkové
postavy, stateční hrdinové a roztomilá zvířátka. Užili jsme
si prima hry a odměnili se sladkou koblihou. Třídami zněl
zpěv a dětský smích.

Hodně zdraví a optimismu všem
přeje MŠ Kaznějov sídliště a MŠ Kaznějov Pod Továrnou

A právě teď si všichni přejeme, aby takto veselo bylo v brzké době opět, nejen, v našich kaznějovských mateřských
školkách, ale také všude kolem!
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Kateřina Mandousová

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK SEDMÁKŮ

V

termínu od 20. 1. do 24. 1. 2020 se uskutečnil lyžařský výcvik ZŠ Kaznějov v areálu Samoty v Železné
Rudě. Kurzu se účastnili žáci 7. tříd. Všichni žáci byli rozděleni do dvou skupin. 1. družstvo pod vedením pana učitele Štěpána Vítovce, 2. družstvo pod vedením paní učitelky Ivy Zelenkové. Vše jistila jako zdravotník kurzu paní
učitelka Radka Lavičková. Velká pochvala patří všem
účastníkům lyžařského kurzu za dobré chování a příjemnou atmosféru, která se na kurzu vytvořila. Poděkování si
také zaslouží všichni učitelé, kteří se na lyžařském kurzu
podíleli. Sportu zdar.
Mgr. Štěpán Vítovec

NA RADNICI

V

listopadu jsme my, třeťáci, strávili netradiční hodinu prvouky na Městském úřadě u nás v Kaznějově.
Přímo od paní starostky Evy Šimlové jsme se dozvěděli
zajímavosti o historii, průmyslu i vývoji našeho města.
Při výkladu jsme měli možnosti si i zasoutěžit, odpovídat
na otázky nebo poznávat z dřívějších fotografií současné
objekty a zajímavá místa. Na závěr velmi poučného a příjemného povídání si každý z nás odnesl upomínku v podobě samolepky a pohledu Kaznějova.
Mgr. Iva Zelenková

Zikmund 100. Po stopách Zikmunda a Hanzelky

P

říběh cestovatelských legend ožívá v retrospektivě
dvou obyčejných kluků.

Dva mladí muži se vydávají po stopách asijské cesty Zikmunda a Hanzelky. Dnešníma očima hledí na stejná místa jako kdysi před šedesáti lety jejich slavní předchůdci.
Fotí, natáčejí, baví se s lidmi a zjišťují, jak moc se svět
změnil. Kde stálo několik chalup, tyčí se dnes mrakodrapy. Fotoanabáze dvou kluků, kteří neposlechli rady „zkušených“, aby neblbli a dělali něco pořádného, jako pocta
Miroslavu Zikmundovi k jeho stým narozeninám.
„Jsme kluci z Plas u Plzně a 3. dubna 2018 jsme se vydali
z Plzně po stopách legendární dvojice Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky napříč celou Asií, procestovali jsme
během 262 dnů 32 zemí a překročili jsme 22 časových pásem. Od Turecka až po Rusko jsme urazili téměř 130 000 kilometrů.“
Takto svými slovy popsali Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, velcí obdivovatelé Zikmunda a Hanzelky, své putování. Příběh těchto cestovatelských legend znovuožívá v podobě nejznámějších fotografií, které vydávají svědectví, jak se svět za
posledních 60 let změnil. To vše jako dar ke stým narozeninám Ing. Miroslava Zikmunda a k úctě jeho kamaráda Ing.
Jiřího Hanzelky.
My jsme měli tu příležitost pozvat je na besedu s dětmi. Bylo to moc hezké a poučné dopoledne a již teď se těšíme, až se
pánové Vaňourek a Socha vrátí z dalšího putování a přijdou nám povyprávět o svých zážitcích z cest.
Mgr. Radka Lavičková
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EXKURZE DO AUTOMOBILKY TPCA KOLÍN

D

ne 12. února 2020 se naši osmáci zúčastnili zajímavé exkurze do kolínské automobilky TPCA, která se
konala v rámci projektu Střední školy Kralovice. V automobilce se vyrábějí vozy Toyota, Peugeot a Citroën, proto
tedy název TPCA.
Prohlídka automobilky trvala více než hodinu. Nejprve
žáci zhlédli instruktážní film o historii, výstavbě a výrobě v TPCA, následovala prohlídka výroby, před kterou si
všichni oblékli reflexní vesty, nasadili helmy, ochranné
brýle a sluchátka na uši, jejichž prostřednictvím poslouchali výklad průvodce.
Výrobní linku si prohlédli zblízka díky vláčkům, které
žáky provezly po celém závodě od lisovny, přes svařovnu až po halu, kde dochází k finální montáži vozů a kontrole kvality. Mohli tak spatřit opravdu zblízka celý proces vzniku automobilu.
Pracuje zde 2 500 zaměstnanců a každý má v závodě své místo. Velké množství práce, která by byla pro dělníky obzvlášť
náročná, zastanou také unikátní roboti. Občas si proto žáci připadali jako ve scéně z filmu science fiction. Každý pohyb
lidí i robotů je zde promyšlen efektivně do posledního detailu, žádný úkon není nadbytečný.
Po prohlídce následovala závěrečná část, v níž byl prostor i pro zvídavé otázky. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná,
dozvěděli se zde spoustu nových informací a rozšířili si své znalosti přímo z praxe.
Mgr. Petra Kratochvílová

NÁVŠTĚVA ZOO (OČIMA ŽÁKŮ)

V

e čtvrtek jsme se svojí třídou jeli do ZOO. Jeli jsme velkým dvoupatrovým autobusem. Když jsme tam přijeli,
provedla nás průvodkyně. Šli jsme k netopýrům hrabošovi,
želvám, hadům a motýlům. U plameňáků, lvů a lemurů se
mi líbilo úplně nejvíc. Těším se, až se tam podívám zase.
Byl to moc hezký výlet.
Míša Švarc, 3.A

V

ZOO je velká zábava. Měli jsme prohlídku. Třeba jsem
nevěděla, že je u motýla první housenka. Doporučuji
se podívat na motýlky, hraboše a plameňáky.
Elenka Kondelíková, 3. A

V

e čtvrtek 17. října jsme jeli na výlet do ZOO v Plzni.
Tam na nás čekala paní Klárka, která nám vyprávěla
zajímavosti o zvířatech a celou naši prohlídku krásně povídala, že i naši zlobiči nadšeně poslouchali.
Úplně nejvíc se nám líbil lev Matýsek, který se líně vyhříval na sluníčku, lemur, kterého všichni známe z filmu
Madagaskar jako Krále Jelimana, klokani, opičky, tučňáci
a třeba také krásní motýli, kteří se nám usadili na našich
barevných bundách. Často nám paní učitelka říká, že se
chováme jako zvířátka v ZOO, ale jestli je to tak, tak jsme
ty nejhodnější děti pod sluncem, protože všechna zvířátka
byla úžasná a úplně vzorná :-)

Ve škole jsme pak složili tuto básničku:

V ZOO bylo báječně,
užili jsme si společně,
prohlídku i vyprávění,
na závěr malé utrácení.
Koupili jsme plyšáky,
zbyly nám jen drobáky.
Za zvířaty do zahrady
přijedeme zase rádi! :-)
žáci 2.třídy
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Výtvarná soutěž s RADOVÁNKEM
Středisko volného času RADOVÁNEK vyhlašuje na den 13.
června 2020 Den naděje a porozumění.
Naše vize je, že v rámci oslav 70 let zájmového vzdělávání
v Plzeňském kraji a 40 let od založení SVČ RADOVÁNEK,
které v letošním roce slavíme, a v rámci Dne naděje a porozumění chceme zapojit všechny šikovné děti a mládež
do výtvarné soutěže. Jelikož byl Festival volného času Fun
Day Fest, kterého měla být tato soutěž součástí, přesunut
na září 2020, na základě nenadálé situace a nouzového
stavu s následnou karanténou, budeme v naší práci pokračovat online.
A právě teď je ta správná chvíle. Pro následná období stále zůstává vyhlášení Dne naděje a porozumění na den 13.
června 2020. Také výstavu Vašich prací uskutečníme a výherce při vernisáži odměníme. Ale již nyní můžete malovat
a své obrázky sdílet.
Motivace soutěže:

Přestali jsme si vážit přírody, zdraví, rodiny.
Zaměřili jsme svou pozornost jen na sebe.
Zkusme to změnit: Začít každý sám u sebe a přitom myslet na
ostatní. Rozumět si! A mít naději v lepší svět.

Kategorie soutěžících:
3 – 6 let
7 – 11 let
12 – 15 let
Termíny:
Výtvarné práce zasílejte do 20. dubna 2020 na email soutez@radovanek.cz ve formátu JPG.
Hlasování veřejnosti bude probíhat od 21. dubna do 15.
května 2020 na facebookových stránkách SVČ RADOVÁNEK.
Oceněni budou z každé kategorie tři výtvarná díla, která
získají od veřejnosti nejvíce hlasů. Výtvarné práce budou
též vystaveny na stránkách www.radovanek.cz.
Kontakt na koordinátora soutěže: Bc. Eva Vogeltanzová,
vogeltanzova@radovanek.cz
Radovánek

Téma soutěže: naděje a porozumění

Doporučené techniky: kresba, malba, grafika
Doporučený formát: A4 ve formátu JPG
Zaslané práce musí být označené: jméno a příjmení autora, věk
autora, název soutěžní práce, kontakt na zákonného zástupce
(email a telefon).
Originály výtvarných děl prosíme, pečlivě uschovejte!
Práce budou vystaveny a dále použity pro účely Střediska volného času RADOVÁNEK.

Středisko volného času RADOVÁNEK vydává prohlášení na základě vyhlášeného nouzového stavu
napříč Českou republikou a na základě rozšíření koronaviru Covid 19.

S

tředisko volného času RADOVÁNEK je na základě nařízení vlády uzavřeno stejně tak jako školy a školská zařízení
napříč Plzeňským krajem. SVČ v této době také pomáhá šitím roušek prostřednictvím našich šikovných pedagogů a
roušky daruje všem, kteří to potřebují, od nemocnic po seniory. I přesto, že jsme velice omezeni tím, že nemůžeme v přímém kontaktu pracovat s našimi účastníky zájmového vzdělávání, jsme připraveni pro vás organizovat on-line zábavu
a vzdělávání.
Postupně od pátku 27. března 2020 se můžete z tepla vašeho domova s námi potkávat na našich webových stránkách
www.radovanek.cz v sekci „Zažeň nudu s RADOVÁNKEM“. Zde si s námi můžete zacvičit, tancovat, vyrábět si zajímavé
věci z materiálů, který běžně najdete doma, dozvědět se zajímavosti o přírodě, zahrát si jednoduché společenské hry. Pro
nejmenší připravíme čtení pohádek nebo vyprávění.
Hned, jak to bude možné, otevřeme zpět naše pracoviště. O všem vás budeme informovat prostřednictvím emailové
rozesílky, našeho webu a přes sociální sítě.
Přejeme vám stálé zdraví, zůstaňte s námi.
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Radovánek

Masopustní veselice Kaznějovem posedmé!

S

edmý ročník kaznějovského masopustu je za námi. Sraz
masek byl již tradičně v jedenáct hodin u základní školy. Loňský déšť se naštěstí neopakoval, zato vítr foukal tak
urputně, až ženichovi a vodníkům lítaly klobouky. Ale ani
chladnější počasí a vítr nezabránili Kaznějovákům, aby si
další ročník masopustu náležitě užili.
Policistka přečetla masopustní glejt, paní starostka Eva
Šimlová dala povolení k masopustní veselici a masky v čele
s nevěstou a ženichem se vydaly na pochod Kaznějovem.
Průvod začal tradičně v sídlišti, pokračoval Drahotínskou
přes hlavní silnici do Mrtnické ulice, poté zpět Příčnou,
kolem bývalého kulturního domu, Pod Viaduktem, okolo
restaurace Modrý Hrozen, kde se masky jako každý rok
zastavily na posilněnou, a pokračovalo se směr Habeš.
Zpátky do centra obce se průvod vrátil okolo třetí hodiny
a mohla začít veselice na náměstí. Nejen masky se mohly
občerstvit zabijačkovými dobrotami od pana Mizery z Dobříče a pokračovat tak v masopustním veselení až do večerních hodin. Někteří vytrvalci se pak ještě přesunuli do
baru U Draka, kde hašteření završili.
V maskách byli nejen dospělí, ale i děti, a po cestě se k průvodu přidávali další a další Kaznějováci. Krom policistky,
ženicha, nevěsty a medvědáře s medvědem nechyběli cikánky, čerti a různí bubáci, klaun, vodníci, smrtky, jeptišky, různá zvířata a další masky. K tanci a veselení hrála
maskám i přihlížejícím dechová hudba Amatovka z Černošína a na náměstí poté reprodukovaná hudba. Jménem
celého průvodu bychom rádi poděkovali všem občanům
Kaznějova, kteří otevřeli své dveře, pohostili masky a užili
si masopustní veselí, a také těm, kteří se přišli pobavit na
náměstí.
Radovánek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v lednu, únoru a březnu letošního roku významného životního jubilea:
Leden
Novák Václav 		
Havlínová Květoslava
Trylčová Magdalena 		
Kotrch Václav 		
Soukup Václav 		
Zidková Marie 		
Hiršlová Miluška 		
Holeček Luděk 		
Honomichlová Božena
Petrlíková Květoslava
Bohuslav Jaroslav 		
Orszagová Zdeňka 		

Březen

Únor
91
90
89
86
83
83
83
82
82
81
80
80

Loukotová Božena 		
Žalmanová Marie 		
Nováková Blažena 		
Fakan František 		
Adensam Ludvík 		
Volínová Jaroslava 		
Beran Jindřich 		
Růžková Blažena 		
Cajthámlová Danuše

97
89
88
86
86
85
84
83
82

Mašková Vlasta 		
Mikutová Jitka 		
Koldinský Miroslav 		
Němec Ladislav 		
Mikloš Jozef 		
Valešová Květuše 		
Randová Jaroslava 		
Černý Hynek 		
Müller František 		
Hochmannová Vlasta
Hůrková Bohumila 		
Horák Čeněk 		

97
96
89
87
86
85
82
81
81
80
80
80

Městský úřad vítá nové občánky:
Listopad

Epikaridis Marie

Prosinec

Leden
Marešová Eliška
Marcel Patrik

Únor

Toncar Vilém

Matula Filip

Tři králové děkují za štědrost

P

řestože uběhly více než tři měsíce od Tříkrálové sbírky, považuji za nutné vás s výsledky této dobročinné
akce seznámit. Proč? Protože Kaznějováci mají srdce na
svých místech a na dobrou věc rádi přispějí. Letos čtyřem skupinám Baltazarů, Kašparů a Melicharů zacinkalo
v kasičkách neuvěřitelných 25 749 korun. Překonali jste
rekord z roku 2018 o pět set korun. Skvělé!
Máme z toho obrovskou radost a všem dárcům upřímně
děkujeme. Nejen za to, že jste do kasiček přispěli, ale i
za to, že jste na naše dětské koledníky usměvaví a milí.
Vždyť i oni se na lednové koledování těší pomalu celý rok
a vracejí se z návštěv ve vašich domovech s úsměvy na
tvářích. Tříkrálová sbírka není jen o tom, vybrat co nejvíce korunek pro potřebné. Je to také o setkání, o možnosti
si popovídat, poznat nové občany našeho města a popřát vám zdraví a štěstí do nového roku. S některými, především
staršími lidmi, je Tříkrálová sbírka jedinou možností, kdy se s nimi setkáme a tato setkání jsou vždy velice milá. Jako
například s klienty v domě pro seniory.
Také letos jsme Tříkrálovou sbírku zakončili koncertem. Tentokrát k nám zavítala skupina amatérských zpěváků ze Všerub u Plzně, kteří si říkají JENTET. Už po prvních taktech bylo všem v sále zrekonstruovaného kina jasné, že jejich pojetí
spirituálů je na vysoké úrovni a o amatérech nemůže být ani řeč.
Ještě jednou děkujeme všem za štědrost. Děkujeme též Městu Kaznějov, které uhradilo vystoupení Jentetu, a starostce
města Mgr. Evě Šimlové, která koledníky po skončení sbírky pozvala na městský úřad, aby jim osobně poděkovala.
Za Tři krále Valentýna Bílá
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/ z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost /

• 16:30 h Kaznějov

/parkoviště za bývalým kinem – ul.K sídlišti/

Prodej 5.5.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá
vejce/, Sussex, Vlaška a kuřice modrá, kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky,
Kalimera /selské brojlerové kuře/

		
Brojlerová kuřata, Perličky

Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o.,
tel.567 212 754, 567 214 502,
mob.731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h!,
email: info@prodej-drubeze.cz

Vážení příznivci naší pizzerie,
po dobu nouzového stavu máme omezenou
otevírací dobu a to pouze
přes výdejové okénko a rozvoz :

středa, pátek, sobota : 12:00 - 20:00
Objednávky na čísle

601 508 361

Děkujeme za Vaší přízeň a přejeme pevné zdraví .
Kompletní nabídka jídel :
https://www.kacko.eu

Koronavirus zrušil všechny společenské akce

J

eště 18. ledna, kdy jsme v Kaznějově pořádali koncert Cimbálové muziky Milana Broučka, nikdo z nás netušil, že
to bude na dlouhou dobu jedna z posledních akcí, kterou pro veřejnost pořádáme. Pandemie koronaviru zasáhla
Českou republiku a vládou vyhlášený nouzový stav a zákaz pořádání jakýchkoliv akcí odstavil na druhou kolej i náš
spolek.
Se smutkem jsme byli nuceni zrušit vůbec první promítání filmu pro dospělé ve zrekonstruovaném kině a koneckonců i druhé, které bylo naplánováno na druhý dubnový čtvrtek. Také březnová akce Ukliďme Česko se neuskutečnila.
Stejně tak se dveře kina v polovině dubna neotevřou pro Taneční odpoledne pro seniory.
Jak to bude s akcemi, které jsou v našich diářích zapsané na další měsíce, si nikdo zatím netroufne říct. I když to
bude znít jako klišé, opravdu je nejdůležitější zdraví a vše ostatní je nepodstatné. Samozřejmě nás mrzí, že nic nemůžeme pořádat, ale pevně věříme, že se časem vše vrátí do starých kolejí a opět se budeme setkávat na bigbeatech,
s důchodci v kině, se sportovci na koupališti, se sousedy na buřtování, s dětmi při promítání pohádek a s ostatními
na koncertech podobných jako bylo vystoupení Cimbálové muziky Milana Broučka.
Koncert těchto skvělých muzikantů byl pro náš spolek velkým soustem, ale troufám si říci, že jsme ho zvládli na výbornou. V pěti lidech jsme v sále přivítali dvě stě návštěvníků. Více než polovina z nich přijela odjinud a ti, se kterými
jsme mluvili, byli koncertem i opraveným kinem nadšeni. Se zázemím byl spokojený i kapelník Milan Brouček, který
projevil přání si v Kaznějově zase někdy zahrát.
Přeji nám všem, ať boj s koronavirem vyhrajeme. Ať se naše životy brzy vrátí do doby, kdy označení covid-19 neexistovalo. Buďme k sobě ohleduplní, tolerantní, pomáhejme si a věřme, že vše bude dobré.
Za Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

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

Titulní strana:
Divadelní soubor Štace, snímek z pohádkového kabaretu Bubáci
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