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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tady léto, čas prázdnin a dovolených. Doba,
kdy si má každý odpočinout a zrelaxovat. Přesto mi dovolte, abych
se ve svém úvodním slovu zabývala vážnějším tématem, které se
týká nás všech.
Na jaře se v Kaznějově poprvé uskutečnila akce Ukliďme Česko, kdy
se dobrovolníci vrhli s obrovskou chutí do úklidu louky za kotelnou
a pokračovali k tzv. údolíčku, které už dávno není tím „údolíčkem“,
kam si chodili kluci zahrát fotbal. Během let zarostlo trnkami a pomalu mizela cesta k viaduktu, která je spojnicí sídliště a Habeše. V
rámci zmiňované akce jsme se rozhodli tuto cestu obnovit a opět
zprůchodnit. Myslím, že se nám to povedlo.
Bohužel jsme při naší práci objevili černou skládku, která byla skrytá
v křoví. Na skládce se kromě přírodního materiálu válelo staré lino,
kusy železa, pneumatika, pletivo… Jsme jedna z mála obcí v okolí,
kde bez poplatku můžeme odvézt do sběrného dvora vše, co nám
doma překáží. Rozhodně nejsme postaveni před Nerudovskou otázku „Kam s ním?“. Naštěstí žije v Kaznějově převážná většina obyvatel, kteří k likvidaci odpadu nevyužívají černé skládky. A ti ostatní se
snad v tomto článku poznají a uvědomí si, že je načase své jednání změnit. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří
se zúčastnili úklidové akce a přispěli tím ke zlepšení prostředí v Kaznějově. Ale nejen jim. Vážím si všech,
kteří se věnují pravidelnému úklidu v okolí svého domu. Všech, kteří nechtějí mít hezké prostředí jen na své
zahradě, ale i za plotem. Velmi tím pomáhají zaměstnancům hospodářského dvora, kteří bojují celý rok s
nikdy nekončícím úklidem odpadků, sekáním trávy nebo odklízením sněhu.
A nyní příjemnější věci. Všichni jistě pozorují, že bývalý kulturní dům už dostal nový kabát. Práce stále pokračují podle plánovaného harmonogramu a do konce tohoto roku by mělo být dokončeno a přiděleno 28
městských bytů. Naší snahou je zastavit stále se snižující počet kaznějovských obyvatel a postupně ho naopak
zvyšovat. Proto jsem ráda, že developerská firma potvrdila svůj plánovaný záměr postavit 2 bytové domy
(shodou okolností také 28 bytů) na soukromém pozemku v ulici Rybnická. Tyto domy budou po dokončení
stavby prodané do osobního vlastnictví.
Milí spoluobčané, na závěr bych vám všem chtěla popřát, abyste si během letní dovolené odpočinuli, užili si
volný čas s dětmi, s rodinami a nabrali nové síly do dalšího koloběhu pracovních povinností. A ať už se vypravíte kamkoliv, přeji krásnou, pohodovou a bezpečnou dovolenou.

Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

rada města schválila finanční příspěvky:
Šachovému klubu GARDE Kaznějov ve výši 10 000,- Kč na pořízení nového šachového vybavení a
4 000,- Kč na ceny a občerstvení pro účastníky šachového turnaje pořádaného v Kaznějově
Kynologickému klubu Kaznějov ve výši 3 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s organizací
turistického pochodu
Pohybu Kaznějov ve výši 8 000,- Kč na organizaci 10. ročníku Dětského dne
SVČ Radovánek ve výši 5 500,- Kč na organizaci akce Radovánkohraní 2019
Spolku pro Kaznějov ve výši 3 000,- Kč na sportovní akci Kaznějovský Doběh;

•

ředitelka MŠ Kaznějov sídl. podala ke dni 30.6.2019 z osobních důvodů rezignaci na svoji funkci;
rada města vyhlásila konkurz na obsazení této pozice a na základě doporučení konkurzní komise jmenovala do
funkce Petru Wolfovou;

•

byla vypovězena smlouva o zajištění služeb v oblasti GDPR a na základě poptávkového řízení rada rozhodla využít
nabídky Sdružení místních samospráv a schválila uzavření smlouvy se společností
SMS-služby s.r.o.; v souvislosti s tím schválilo zastupitelstvo vstup města do tohoto sdružení;

•

po vyhodnocení zkušeností s pronájmem nového kulturního zařízení pro nejrůznější akce bylo zjištěno, že je třeba
zajistit pravidelný profesionální úklid celého zařízení tak, aby docházelo k jeho co nejmenšímu opotřebování;
tento úklid provádí zaměstnankyně města a každý uživatel ho bude hradit částkou 100,- Kč/ hod za potřebný počet
hodin úklidu;

•

firma Bydlení u Plzně s.r.o. podala žádost o umožnění výstavby 2 bytových domů v proluce mezi
ulicí Rybnickou a sídlištěm; součástí projektu je i vybudování 16 parkovacích míst, 8 z nich bude převedeno do
vlastnictví města;

•

na základě poptávkového řízení, které provedla makléřská firma YSAT Plzeň spol. s r.o. bylo rozhodnuto o uzavření nové pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti města a zastupitelů s Českou pojišťovnou a.s.;

•

ke dni 31.12.2019 končí platnost smlouvy o dodávkách elektřiny pro odběrná místa města, kterou má město uzavřenou s Pražskou plynárenskou a.s.; do vyhlášeného poptávkového řízení se přihlásili 2 dodavatelé elektřiny, na
základě vyhodnocených nabídek rada rozhodla o uzavření smlouvy opět s firmou Pražská plynárenská a.s.;

•

rada posoudila a vybrala ze 4 předložených variant nového parkoviště na sídlišti; mělo by se jednat zhruba o 80
parkovacích míst a 5 míst pro zdravotně postižené;

•

městská knihovna nabízí tzv. roznáškovou službu, která je určena nemobilním čtenářům; na základě objednávky
jim budou doručovány vybrané knihy přímo domů;

•

z osobních důvodů rezignovala na svoji funkci ředitelka Základní školy Kaznějov;
rada vyhlásila na základě této rezignace konkurzní řízení, které proběhne v měsíci červenci a srpnu; podmínky a
termín pro podání přihlášek do konkurzního řízení jsou zveřejněny na úřední desce a www.stránkách města;

								

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Z městské knihovny
Českoslovenští letci v Royal Air Force – přednáška PhDr. Daniela Švece
14. 5. 2019

P

řednáška byla zaměřena na letce, kteří odcházeli bojovat pod vlajkou britského Královského letectva do Anglie proti
okupantům jejich země. Byli vyzdviženy osudy zejména letců z Plzeňského kraje. Nejen leteckého personálu, taky
stíhačů, pilotů bombardérů, střelců, navigátorů, radiotelegrafistů, ale i pozemního personálu, bez kterých by letouny
nevzlétly. Mezi jmény vévodí S/Ldr Antonín Liška, který přežil pád z 10 000 m, S/Ldr Václav Kopecký, bratři Šloufové,
J. Chmelík – bojovník od Tobrúku, J. Prokop – mechanik, který prožil 17 let v komunistickém kriminále, S. Plzák, V.
Jícha – testovací pilot letounů Spitfire a mnoho dalších.
Součástí přednášky byla i ukázka četných dobových artefaktů a publikační činnosti autora. Cílem přednášky bylo připomenout, představit a hlavně nezapomenout na tyto dlouho opomíjené hrdiny našeho národa.
Soňa Tůmová
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Hliníkové srdce pro Kamilku

Č

tyři roky sbírá Blanka Böhmová pro nemocnou Kamilku z Plzně věci, které se dají vykoupit a pořídit za ně
speciální zdravotnické pomůcky. Nejprve to byla plastová
víčka. Ta už ale téměř žádná firma nevykupuje a pokud
ano, sídlí na druhém konci republiky, což se finančně nevyplatí.
Místo víček ale sběrny vykupují vše, co je z hliníku, co
běžně používáme a většinou končí v komunálním odpadu
– plechovky od piva, limonád, energetických drinků a podobně, soudky a víčka od piva, obaly od paštik, psí a kočičí
konzervy, víčka od jogurtů, obaly od čokolád, talíře na gril,
alobal a pod.
A právě z alobalu tvoří paní Böhmová, jejíž sběrné místo
je ve školce na sídlišti, koule. Už jich má asi čtyřicet. „Chci
jich mít ještě víc a pak z nich vytvořit hliníkové srdce pro
Kamilku. Velké koule budou tvořit obvod, menší, se kterými mi pomáhá Dům dětí a mládeže v Žihli, by byly uvnitř srdce. Kamilku a její maminku pak pozveme k nám do Kaznějova a společně jim všechny hliníkové koule předáme. Se srdcem se chci pokusit o zapsání do české knihy rekordů,“
odtajnila plány.
Maminka nemocné Kamilky jezdí do Kaznějova pravidelně. Naposledy si plné auto vykupitelných věcí odvezla na konci května. „Pokaždé moc děkuje a je opravdu nadšená, že hliník sbírá celý Kaznějov,“ děkuje přispěvovatelům i paní
Böhmová. Protože čtrnáctiletá Kamilka špatně vidí, ráda si hraje se zvukovými hračkami. I ty mohou dobří lidé nosit.
„Děkuji také Lucii Tischlerové, která Kamilce k narozeninám upekla dort, manželům Valešovým a jejich kamarádům za
finanční dar a všem pracovnicím ve školce.“
Valentýna Bílá

MĚSÍC NÁBORŮ – KAZNĚJOV

D

ne 24.5.2019 uspořádal Fotbalový klub Bohemia
Kaznějov ve spolupráci s FAČR akci s názvem Měsíc
náborů. Jednalo se o sportovní den pro děti mateřských
školek a první a druhou třídu základní školy. V 9 hodin
se do areálu fotbalového klubu v Kaznějově začaly scházet první děti. Nakonec jich dorazilo přes sto. Na akci přišla jedna první třída a dvě druhé třídy Základní školy v
Kaznějově a po jedné třídě z každé ze dvou Mateřských
škol v Kaznějově – Na továrně a Na sídlišti. Děti doprovodilo celkem sedm pedagogických pracovníků. Fotbalový
klub Bohemia Kaznějov připravil na svém hřišti pro děti
celkem 10 různých stanovišť. Na každém byl vždy jeden
patron klubu plus jeden člen žákovského týmu. Všechny
děti si vyzkoušely deset stanovišť. Po úspěšném absolvování všech stanovišť byla dětem předána sladkost, občerstvení a diplom za úspěšné absolvování akce. Každá škola
navíc obdržela pohár. Na závěr akce promluvil za FAČR
pan Jan Kunesch – trenér Grasroots Plzeň-sever, který vyzdvihl velkou účast a velké zaujetí dětí. Po něm celou akci
zakončila proslovem Mgr. Eva Šimlová – starostka města
Kaznějova, která toto dopoledne vyhodnotila jako velice
zdařilé a prospěšné. Ve své řeči vyslovila přání, aby se co
nejvíce dětí věnovalo sportu a pohybu obecně. Fotbalový
klub Bohemia Kaznějov tuto akci hodnotí také jen a pouze
pozitivně. „Věříme, že jsme tímto dopolednem dětem ukázali, jak krásný areál v Kaznějově máme a že i v Kaznějově umíme sport dělat parádně. Doufáme, že někteří z dětí
zamíří do našeho Fotbalového klubu Bohemia a stanou se
z nich fotbalisti,“ řekl závěrem akce Martin Vondráček,
předseda FK Bohemia Kaznějov. FKBK věří, že tato akce
nebyla poslední.
Na akci se organizačně podílelo 24 trenérů, hráčů a funkcionářů.
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Seznam stanovišť, které děti absolvovaly : hra na dvě, přetahovaná, házení tenisáků na přesnost, překážková dráha,
košíková, házená, rybáři-rybičky, honička, střelba na branku, házení míče na přesnost.
Za FK Bohemia Kaznějov Vladimír Pitlík
sekretář klubu
Odkaz na video z akce : https://www.youtube.com/watch?v=oX-e9gc_KxM&t=291s
Odkaz na foto z akce : https://www.rajce.net/a16107489
Kontakty pro zájemce o členství ve Fotbalovém klubu
Bohemia Kaznějov:
Vladimír Pitlík – sekretář klubu
– tel. : 602444254
mail: lalapi@seznam.cz
Martin Vondráček – předseda klubu – tel. :602879392
mail: martinvondracek@centrum.cz
Zdeněk Skala – trenér přípravky
– tel. : 602490543
mail: z.skala@agaricus.cz

Rok 2018 – bilancování Tenisového klubu Kaznějov
Turnaje pořádané naším klubem
Celkem jsme pořádali 5 veřejných turnajů (4xdebl, 1x
singl). Taktéž jsme pronajali areál k pořádání 10. ročníku
nohejbalového turnaje.
PRVNÍ VÝPAL 2018
se konal v sobotu 12. května. Počasí bylo nádherné, účast
výborná - 13 losovaných dvojic, nejprve bylo skupinové
předkolo a poté pavouk. Zvítězila domácí dvojice Pavel
Jindra, Vladimír Píša, na druhém místě byli Zdeněk Holický junior, Vladimír Pihera, třetí Jan Lehečka, Richard
Volín, čtvrtí Jaroslav Lavička, Roman Zajac.
DEN ZÁVISLOSTI 2018 Memoriál V. Vereščinského
se konal v sobotu 30. června. Počasí bylo nádherné, účast
výborná - 17 nelosovaných dvojic. Zvítězila dvojice Včala, Brhlík, na druhém místě byli domácí Píša, Jindra, dělené třetí
a čtvrté místo obsadily dvojice Soukup, Raška a Volín, Fuks.
KAZNĚJOVSKÝ DŽBÁN 2018 - 33. ročník
se konal v sobotu 18. srpna. Počasí obvyklé pro toto léto - vedro, účast průměrná - 14 přihlášených dvojic. Zvítězila domácí dvojice Jan Lehečka, Miroslav Balák, na druhém místě byli bratři Ladislav a Dušan Šógorové, na děleném třetím a
čtvrtém místě skončili Pavel Jindra, Dáša Prunerová a Tichý, Květoň.
JUNIOR CUP 2018
Veřejný tenisový turnaj ve dvouhrách pro mládež za podpory Plzeňského kraje proběhl v neděli 9. září 2018. Dostavilo
se celkem 14 mladých tenisových nadějí ve smíšených kategoriích žáci 2007+, 2003+ a dorost 2000-2002. V každé kategorii se odehrála velká skupina, každý s každým.
Výsledky:
Skupina 2007+: 1. Nela Hanzlíčková, 2. Adam Silovský, 3. Viktorie Štafůriková, 4. Samuel Hnát, 5. Daniel Hnát.
Skupina 2003+: 1. Lucie Klementová, 2. Milada Košková, 3. Natálie Cvrčková, 4. Andrea Tichá, 5. Š. Černochová.
Skupina dorost 2000-2002: 1. Miroslav Silovský, 2. Daniel Šmídt, 3. Filip Korbel, 4. Jindřich Košek
POSLEDNÍ VÝPAL 2018
se konal v sobotu 22. září. Vzhledem ke špatnému pátečnímu počasí se turnaje v sobotu zúčastnilo pouze 9 dvojic. Kvalita dvojic tím rozhodně neutrpěla. Ve skupinách i v pavouku se hrálo do 9 gamů. Zvítězila domácí dvojice Ladislav Šógor,
Jiří Seidler (ve finále zastoupen Ritou Chvalovou), na druhém místě Miroslav Kovářík a Lumír Fogl, na děleném třetím
a čtvrtém místě skončili Vladimír Píša, Lukáš Hnát a Jan Lehečka, Ladislav Mudra.
Závěrem
Všechny loňské turnaje lze považovat za úspěšné!
		
Děkujeme všem sponzorům, našemu městu, Plzeňskému kraji a státu za podporu!
Tenisu zdar

Ing. Petr Nový, předseda spolku
PS:
Kompletní informace o našem klubu jsou dostupné na stránkách http://tenis.kaznejov.cz

Policie informuje – stalo se v Kaznějově a okolí
Policisté z obvodního oddělení v Kaznějově od 6. dubna prověřují případ krádeže vloupáním do rodinného domu v
Kaznějově. Zloděj v době od 31. března do 6. dubna neznámým způsobem vnikl do domu, kde vše prohledal a odcizil
televizní a satelitní přijímač a dále sto let staré nástěnné kyvadlové hodiny. Majiteli vznikla škoda ve výši 11 tisíc korun.
Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Po pachateli pátrají.
Policistům se zatím nepodařilo vypátrat ani pachatele, který se pokusil v areálu skladu v Oboře odcizil několik kusů
nářadí. Zloděj nejprve vytrhl dvě plaňky dřevěného plotu, neznámým nástrojem vytvořil otvor v pletivu a vnikl na pozemek. Snažil se vypáčit levé křídlo plechových dveří u budovy, ale to se mu nepodařilo. Do objektu se ale dostal přes
odvětrávací otvor a ukradl dvě ruční čerpadla. Poté se přesunul k sousední garáži, ze které odcizil stolní brusku, velké
páčidlo, lopatu, krumpáč, dvě sekery, tři obloukové ruční pily a palici. Vše vynosil ven, přičemž lopatu nechal ležet na
stole, stolní brusku a páčidlo zanechal u betonové zdi a sekery, kladivo, krumpáč, ruční pily i obě čerpadla přenesl přes
plot na sousední pozemek, kde je skryl pod stromem. Tam je nechal a k dokonání krádeže nedošlo. Pachatel svým jednáním způsobil škodu pouze na poškozeném zařízení areálu.
Alena Nováčková, policejní mluvčí pro Plzeň-venkov
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Slavnostní Dětský den v Kaznějově

L

etošní Dětský den s názvem „Oslavme to spolu“ se povedl po všech stránkách. Slavili jsme společně s hasiči významná výročí. Pohyb Kaznějov pořádal již podesáté
Dětský den na kaznějovském koupališti a sbor dobrovolných hasičů slavil 125. výročí založení. Den dětí nám vyšel
přesně na 1. června, počasí nám přálo a sluníčko se na nás
smálo celý den.

Letošní ročník shrnul všech devět minulých. Na pohádkové trase lesem, kde děti plnily úkoly, jednotlivá stanoviště
připomněla témata z minulých dětských dnů. První stanoviště s rozšafnou sportovkyní a moudrým starcem představovalo z roku 2010 dětský den s názvem „Pohádková štrapáce“, kterou navštívilo jen 45 dětí a pamatuji si, že tenkrát
ošklivě pršelo. Možná to bylo napoprvé, kdy nám pršelo
štěstí. Na druhém stanovišti neúnavný Bob a Bobek, králíci z klobouku, připomněli z roku 2011 „Pohádkový les“,
tam již přišlo 135 malých návštěvníků. Následovala třetí
zastávka v lese s krásnou princeznou a ušlechtilým králem
a historickým tématem „Pojďte si hrát do minulosti“, v
roce 2012 tehdy přišlo 133 dětí. Velice úspěšný byl čtvrtý Dětský den v roce 2013 s názvem „Čím chci být“, který
navštívilo 177 dětí. Ten připomněli na čtvrtém stanovišti
šikovní popeláři. V polovině trasy na děti čekalo stanoviště
s příjemnými žirafami, protože pátým ročníkem bylo téma
„Hurá na Safari“, v roce 2014 tenkrát přišlo rekordních
245 dětí. Dalším zastavením byl šestý ročník s nevšedním
názvem „Zahradníčkem v říši květin“. Nejúspěšnější byla
tenkrát masozřavá květina Adéla, která překvapila v roce
2015 178 dětí. Vrátila se i letos, a to v původní originální podobě. Sedmý ročník v roce 2016 nečekaně navštívilo opět přes dvě stovky malých návštěvníků, přesně 214.
Možná je oslovilo téma „To bude jízda“, které s velikým nadšením a úžasnou kreativní tvořivostí představili letos skvělí
kosmonauti. Předposlední vzpomínkou bylo osmé stanoviště, kde úžasní Mexičané připomněli z roku 2017 Dětský den
„Letem světem“ se 147 účastníky. V minulém roce 2018, který mají ještě všichni v živé paměti, bylo téma Dětského dne
„Zázraky modré planety“, na který přišlo 175 dětí. Na tomto stanovišti si opět připomněli roztomilé přírodní živly – oheň,
vodu a vítr.
Poslední desáté stanoviště na koupališti patřilo letos hasičům a jejich 125. výročí. Kromě tematických úkolů a ukázky
hasičské techniky zde probíhalo vyhodnocení otázek s hasičskou tématikou z aleje, které dětem zpestřily cestu a přinesly
spoustu nových znalostí a postřehů o hasičích.
Na koupališti si všech letošních 208 účastníků mohlo za odměnu vybrat kromě drobností z jednotlivých stanovišť nějaký
dárek. Pod stany se opět tvořilo. Děti si mohly vyrobit na památku roztomilou chobotničku, otisk své ruky v rámečku a
namalovat si balónek. Letošní slavnostní ročník obohatil i program, který zajistili kaznějovští hasiči. Ukázali nám útoky mladých hasičů, a to ve třech skupinách – přípravka, mladší i starší. Přijeli i profesionální hasiči z Košutky z Plzně
s ukázkou výškové techniky. Děti si velice užily také loutkové divadelní představení Mileny Jelínkové „Ovčí pohádka“,
které bylo opravdu velice krásné.
Celé odpoledne se uskutečnilo díky lidem, kteří se již pravidelně podílejí na pořádání Dětského dne. Chtěla bych jen
podotknout, že většina z nich již bere tento den za samozřejmou věc svého života. A proto bych jim chtěla opravdu poděkovat.
Dětský den by se nemohl uskutečnit bez všech sponzorů. Tady jsou: BEST a.s., MěÚ Kaznějov, PAŠEK s.r.o., LB Minerals, Pekařství Malinová s.r.o., Textil U Kliků – Brožíková, CEMOS – Matějček, Auto – Liška Plzeň Slovany, Květinářství
a zahradnické práce Andrea Houbová, Točená zmrzlina Kaznějov, Jednota Plasy, SBS - NEPRON s.r.o., Značky Plzeň
s.r.o. Tímto děkujeme všem sponzorům.
Těšíme se na Vás opět příští rok.
Jindřiška Adámková
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Premiérové Ukliďme svět, ukliďme Česko v Kaznějově

V

ůbec poprvé se Kaznějov letos v dubnu připojil k celorepublikové dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Bohužel i naše město patří k těm, kde nežijí jen slušní
lidé. Najdou se místa a zákoutí, která jsou plná odpadků,
existují černé skládky, které Kaznějov hyzdí. Proto jsme se
rozhodli, že přiložíme ruku k dílu a alespoň částečně se pokusíme smutnou skutečnost napravit.
Přestože nám počasí nepřálo, v sobotu 13. dubna ráno byly
necelé tři stupně, a dokonce poletovaly i sněhové vločky,
sešlo se nás na premiéře téměř třicet. A zima nakonec nikomu nebyla, protože nás doslova a do písmene zahřála
práce. Cíl byl jasný: zbavit nepořádku louku na sídlišti za
kotelnou. Vytipovaná byla i další místa, která by si také
zasloužila naši pozornost, ale na ta už bohužel nezbyl čas.
Snad příště, pokud se dobrovolníků najde víc. A věřte, že
kdyby se Ukliďme Kaznějov organizovalo každý měsíc, práce by bylo stále dost.
Z 27 účastníků bylo 12 dětí, které do akce nastoupily s obrovským elánem. Předháněly se, kdo toho najde víc. Mnohdy
lezly doslova po čtyřech, aby ve křoví nezůstalo vůbec nic. Kromě plastu a skla našly opravdové poklady - WC prkénko,
deku, koberec, pneumatiky, boby, lyže, kusy železa, zlikvidovaly i nepořádek ve křoví, který zřejmě sloužil jako úkryt pro
bezdomovce. Během necelých tří hodin se skupině podařilo naplnit 30 pytlů, odhadem v nich bylo 400 kg materiálu.
Jedna ze skupinek se vydala ke Kaznějovskému potoku, aby sesbírala odpadky podél jeho toku. Přestože si skupinka
nevzala s sebou pytle, nadšenci si poradili stylově. Našli totiž uprostřed přírody kapotu od trabanta, kterou dotáhli až do
Kaznějova a na ni postupně nakládali další bordel. Je až neuvěřitelné, co všechno dokáží lidé vyhodit v lese a je až nepochopitelné, že tak činí, když je v Kaznějově k dispozici, a to zcela zdarma, sběrný dvůr. Proto je zarážející, že se objevují
černé skládky, například v lokalitě pod kotelnou u zahrádkářské kolonie. Ale o tom již více napsala na jiném místě tohoto
zpravodaje starostka města Mgr. Eva Šimlová.
Pracovní sobotu jsme zakončili opečením buřtů, které poskytlo město. Moc děkujeme všem, kteří se Ukliďme Kaznějov
zúčastnili a stejně jako oni i já budu doufat, že naše práce nebyla zbytečná a louka pod kotelnou zůstane čistá.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek

B

iblický verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše. Tak zní
hlavní motto letošní Noci kostelů, ke které se po tříleté pauze opět přidal i Kaznějov. Mám tento den moc ráda.
Před kapličkou sv. Jana Křtitele se sešli malí i velcí, mladí i staří. Nejprve nás starostka města Mgr. Eva Šimlová
mile přivítala a děti z MŠ U továrny nám krásně zazpívaly
a zarecitovaly. Povídali jsme si o sv. Janu Křtiteli, kdo byl,
co dělal a jaký měl osud. Nejvíc se ale dětem líbila kopie
sošky Pražského Jezulátka, kterou v kapličce obdivovaly.
V onen pátek se před kapličkou vytvořilo jakési společenství, s pocitem úcty a pokory, se vztahem k základním
hodnotám duchovním i kulturním, s touhou poznat vývoj
našeho města. A rázem se všední den proměnit v jiný. Každá písnička a každé slovo se rázem stalo lístkem na kytičce pro kapličku.
Na výstavě Nahlédni klíčovou dírkou, která byla k vidění
v prostorách Šutru, nás bylo méně. Je to škoda, protože
starší děti pro nás nacvičily písně a výkresy dětských autorů byly kouzelné. O to větší jsem měla radost v dalších dnech,
po které byla výstava otevřena. Od pondělního rána přicházeli do suterénu budovy městského úřadu žáci z obou stupňů
základní školy i MŠ a vždy bylo s nimi o čem povídat. Myslím si, že i ostatní návštěvníci, nejen z Kaznějova, byli překvapeni úrovní vystavených prací i rozsahem jejich zpracování.
Moc všem děkuji. Dětem, starostce města, ředitelce základní školy Patrichiové a školky Meinlschmidtové, divadelníkům
ze Štace za zapůjčení prostor a paní Bílé, učitelkám Houbové, Kratochvílové, Barbořákové, Hynešové a slečně Pitlíkové,
které obětavě ve svém volnu pomáhaly s instalací a nacvičováním. Těším se na vás o příští Noci kostelů, a to v pátek
5. června 2020.
Marie Palmová
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Pestré jaro pro děti

K

aznějovští mateřáčci si letošní, zpočátku i chladné jaro
zpestřili spoustou zajímavých a zábavních akcí. Užili si
legraci, zábavu, poznali nová místa, dozvěděli se spoustu
nových a užitečných informací. Na nudu tedy nebyl vůbec
čas.
V mateřské školce proběhla akce „Lví očko – vyšetření zraku“, přednáška o zvířátkách s panem Mgr. Martinem Vobrubou ze ZOO Plzeň, zápis dětí do MŠ, koncert žáků ZUŠ,
třídní besídky k svátku Dne matek, dětský den na zahradě
MŠ, beseda paní Maškové na téma „Naše zoubky budou
zdravé!“
Děti navštívily městskou knihovnu Kaznějov, kde si vše
prohlédly a poslechly si krásnou přednášku paní knihovnice Soni Tůmové. Následoval výlet autobusem do plzeňského divadla Alfa na divadelní představení „Pohádky ovčí
babičky.“ Kaznějovský fotbalový klub připravil pro děti z
MŠ a děti z 1.-2. třídy ZŠ sportovní dopoledne „Můj první gól“. Děti si zasportovaly pod vedením kaznějovských fotbalistů a za své výkony si odnesly spoustu drobných dárečků, diplom a společně vybojovaný sportovní pohár. Další hezké
sportovní dopoledne děti zažily na zahradě MŠ Pod Továrnou na akci Radovánkohraní, kam nás pozvalo středisko volného času Radovánek.
Stejně jako každý rok, byl i letos pro předškoláky ještě bonusem výlet k hasičům do HZS Plzeňského kraje – Plasy, kde si
děti poslechly zajímavý výklad o práci hasičů, viděly ukázku hasičské techniky a vyzkoušely si hasičskou výstroj.
Také zažily svůj velký den D při zápisu do ZŠ Kaznějov za doprovodu svých rodičů. A ještě podrobněji se s prostředím
školy seznámily při návštěvě 1. tříd společně se svou třídní paní učitelkou z MŠ. Až se přehoupnou letní prázdniny, budou z předškoláčků opravdoví školáčci, a tak je paní starostka Kaznějova Mgr. Eva Šimlová do této nové role slavnostně
pasovala na Městském úřadu Kaznějov.
Novinkou a velikým zážitkem v tomto roce byla pro předškoláky návštěva Policie ČR – obvodního oddělení Kaznějov,
kam byli pozváni místními příslušníky policie. Děti si prohlédly budovu a vše bylo doplněno smysluplným vyprávěním a
ukázkami všeho, co policie ke své práci potřebuje. Nechyběla ani ukázka služebních automobilů se zvukovými výstražnými signály. Děti si odnesly řadu dárečků, dokonce průkazku se svými otisky prstů, ale hlavně... spoustu krásných zážitků!
Chtěli bychom touto cestou jménem MŠ Kaznějov sídliště moc poděkovat příslušníkům Policie ČR – obvodního oddělení
Kaznějov za jejich ochotu, trpělivost a čas, který věnovali naší nejmladší generaci. Děkujeme!
Doslova „červnovou třešničkou na dortu“ za celým školním rokem byl závěrečný školní výlet pro všechny mateřáčky do
plzeňského West Parku. Všichni si připadali jako na divokém americkém západě. West parkem provázeli děti indiáni,
ukázali jim svá tea-pea, předvedli indiánský tanec a zapojili je do něj, vyprávěli dětem příběhy, děti si vyzkoušely rýžování zlata, všude kolem zněla indiánská hudba a děti odjížděly z West parku nadšeny.
A teď už hurá na prázdniny! Přejeme všem krásné léto plné sluníčka, pohody, odpočinku, dobré nálady a prima zážitků!

Divadelní radost i povzdechnutí

Kateřina Mandousová, MŠ Kaznějov sídliště

K

aždé dva roky hostí Kaznějov výjimečnou událost
– soutěžní přehlídku Divadla jednoho herce. Letos
připadl sváteční divadelní víkend na 13. a 14. dubna a v
divadelním klubu ŠUTR se pod záštitou kaznějovské Štace sešlo šest ochotnických souborů. Určit jednoznačného
vítěze soutěže nebylo lehké, špičkových představení, která
mohou směle konkurovat profesionálním scénám, se sešlo
více. Verdikt poroty nakonec otevřel dveře na Krakonošův
divadelní podzim hře „Do kalhot!“ Jaroslava Střelky (na
snímku) a doporučení do Jiráskova Hronova bylo odměnou pro Bety Minářovou a její „Modelku XXL“.
A proč kromě radosti i povzdechnutí? Ačkoli se jedná o
mimořádnou příležitost vidět v Kaznějově nejlepší představení amatérských souborů z celé republiky, na která se
přijíždějí podívat i hosté zdaleka, Kaznějováci samotní o
přehlídku velký zájem nemají. Je to škoda, další šanci dostaneme opět za dva roky.
Velké poděkování patří všem ze Štace za profesionální zázemí pro všechny zúčastněné a městu Kaznějov za podporu celé
akce.
Jitka Hepová
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Výchovně-vzdělávací zájezd: Romantická Anglie

J

ako každým rokem i letos se naši žáci vypravili na zájezd do Anglie. Uskutečnil se 28. 4. - 3. 5. 2019. Žáci
byli ubytováni v hostitelských rodinách v městečku Newington. Program byl následující:
Londýn – Greenwich:
- královská observatoř, nultý poledník
- projížďka lodí po řece Temži
- procházka kolem hradu The Tower - královský hrad,
pevnost, vězení, místo poprav a nyní si zde můžete prohlédnout korunovační klenoty
- přechod slavného mostu Tower Bridge - expozice
Tower Bridge Exhibition, procházka po skleněné lávce s
výhledem na moderní stavby Londýna
- procházka po nábřeží Temže : divadlo Globe Theatre,
muzeum Tate Modern, katedrála St Paul´s Cathedral
- procházka po finančním centru Londýna – oblast The
City, centrální anglická banka Bank of England
- památník velkého požáru Londýna
Cambridge:
- slavné univerzitní město, King´s College, projížďka
na lodičkách po řece Cam mezi univerzitními kolejemi
Newmarket:
- neoficiální hlavní město britských koňských dostihů
již od 17. stol.
- návštěva hřebčína The National Stud

Žáci vzorně reprezentovali školu a město Kaznějov

Canterbury:
- historické město, sídlo primase celé Anglie
Thomase Becketa, gotická katedrála
Hever Castle:
- hrad obehnán vodním příkopem, domov Anny
Boleynové, druhé ženy Jindřicha VIII., obklopen
romantickými zahradami, ve kterých si mohou
vyzkoušet orientaci v bludištích – vodní i keřové
Londýn – Chelsea:
- návštěva a prohlídka fotbalového stadionu Chelsea FC
přejezd metrem - jízda na obřím kole London Eye
- přejezd metrem: Hyde Park – Speaker´s Corner,
Buckingham Palace, Trafalgar Square
- Piccadilly Cirkus - nákup suvenýrů
- přejezd loďkou po řece Temži k O2 aréně
Mgr. Radka Lavičková

T

aké letos na konci školního roku městský úřad ocenil naše šikovné žáky, kteří město Kaznějov reprezentovali na
různých olympiádách a vědomostních i sportovních soutěžích. Slavnostní poděkování proběhlo v základní škole za
účasti paní starostky Mgr. Evy Šimlové, paní ředitelky školy Mgr. Hany Patrichiové, rodičů i dalších rodinných příslušníků oceněných žáků. Celou akci připravila ve spolupráci se školou paní tajemnice Ing. Eliška Bartásková.
Letos se k úspěšným žákům zařadili: Šárka Černochová, Dominika Korelusová, Lucie Palmová a Michal Černý ze 7. ročníku, Jakub Šubrt, František Škutil, Jan Hrdina, Aleš Krýsl, Filip Hrotek, Eliška Křenová, Lucie Pousková, Vilém Rieger,
Ondřej Suttý, Dominik Sadílek a Jakub Šimůnek z 5. ročníku, Anna Bartoníčková ze 4. ročníku a Anna Marešová z 9.
ročníku. Dělá nám velkou radost, že máme v naší škole takovéto šikuly.
Velké poděkování náleží učitelům a vedoucím kroužků, kteří žáky vedli správným směrem a byli jim pomocnou rukou:
Mgr. Korelusovi, Mgr. Mudrovi, panu Hrdinovi a Ing. Bartoníčkovi.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme především městskému úřadu za podporu, kterou věnuje našim úspěšným žákům, pro něž je tato událost jistě příjemnou tečkou na konci školního roku a také motivací pro další rozvoj.
Mgr. Petra Kratochvílová

Kaznějovští deváťáci provázeli v plaském klášteře

D

ne 10. 6. 2019 se žáci devátých tříd stali na hodinu průvodci a průvodkyněmi plaského kláštera. Každý z nich si
dopředu vybral jednu místnost v konventu, k ní následně dostal informace, které se musel zpaměti naučit. Žáci tak
získali zkušenosti s tím, jak správně mluvit na veřejnosti, jak se poprat s trémou, jak stát, mluvit nahlas a srozumitelně,
a to vše v obrovských prostorách kláštera, které vytvářejí až devítivteřinovou ozvěnu. Prohlídka byla určena pro rodiče a
kamarády žáků a za ně si dovoluji mladé průvodce pochválit. Děkuji vedení plaského kláštera panu Mgr. Pavlu Duchoňovi a paní Mgr. Monice Tukové za možnost uskutečnit tuto jistě nezapomenutelnou prohlídku.
Mgr. Ilona Barbořáková
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Dokumentární film a přednáška Síla lidskosti

D

ne 21. 3. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky a zhlédli film o výjimečném člověku, kterým byl sir
Nicholas Winton. Těsně před vypuknutím druhé světové války za pomoci dalších přátel pomohl z naší země před
nacisty zachránit 669 židovských dětí, které našly své nové domovy u převážně britských rodin. Pro žáky i učitele byla
přednáška i film velmi emotivní záležitostí, zvláště poté, co se dozvěděli, že sir Winton o záchraně dětí nikomu neřekl
téměř 50 let. Za zprostředkování filmu děkujeme dramaturgovi a vedoucímu tohoto projektu, panu Zdeňku Tulisovi.
Mgr. Ilona Barbořáková

Noc kostelů

J

iž poněkolikáté se žáci naší školy podíleli na akci Noc
kostelů, která se konala 24. 5. 2019 v divadle Šutr v
Kaznějově. Své práce tam vystavovaly děti 1. - 9. tříd. Za
pomoci hlavní organizátorky - paní Palmové, učitelek výtvarné výchovy Mgr. P. Kratochvílové a Mgr. V. Houbové
žáci 9. tříd naistalovali výtvarné práce a Mgr. I. Barbořáková připravila s dětmi kulturní program na zahájení akce.
Práce dětí byly velmi pěkné a všem návštěvníkům se líbily.

Návštěva divadla

D

ne 15. 5. 2019 žáci 5. - 9. ročníků naší základní školy zhlédli na Nové scéně v Plzni muzikál Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť. Všem se představení líbilo a
odjížděli domů s pěkným kulturním zážitkem. Chtěla bych
poděkovat Mgr. R. Lavičkové a Mgr. J. Brejníkové za zorganizování této akce.
Mgr. Vladimíra Houbová

Rozloučení s žáky devátých tříd
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Více na http://zskaznejov.webnode.cz/ Příspěvky ze Základní školy zpracovala Mgr. Petra Kratochvílová

Z činnosti kaznějovských mladých hasičů v 1. pololetí

V

prvním pololetí letošního roku kaznějovští mladí
hasiči absolvovali řadu soutěží. Sezonu jsme začali 2
brannými závody v Oboře a u Úněšova, přičemž v Oboře
se družstvo našich starších umístilo na 3. místě. Na konci
dubna následoval závod v Manětíně, kde se tradičně
soutěžilo v požárním útoku CTIF. Pak už začala sezona
požárních útoků, kterou otevřel Junior Cup, který se
koná na travnaté ploše vedle centrální hasičské stanice
HZS v Plzni na Košutce. Na tuto soutěž jsme poprvé vzali
i naše nejmladší v kategorii přípravky (děti od 3 do 6 let).
S přípravkou jsme pro velký zájem dětí i rodičů začali
letos a věříme, že děti u této činnosti vydrží i do vyšších
kategorií. I když v kategorii přípravek vyhrávají všichni
a časy se zde nehodnotí (protože pro takto malé děti je
hlavní si disciplíny v bezpečí pod dohledem a s pomocí
instruktorů užít), dokázali naši nejmenší útok dokončit
ve své kategorii nejrychleji.
Hned po Junior cupu jsme se ve středu 15. 5. 2019 už
tradičně zúčastnili charitativní sbírky v rámci Dne boje
proti rakovině. Děti se rozdělily do skupin a pod dohledem vedoucích v Kaznějově a v Plasích vybraly pěkných
18 747,- Kč, které byly odevzdány na účet organizátora
sbírky. Velké poděkování patří vedení ZŠ Kaznějov i
Gymnázia Plasy za uvolnění dětí (a umožnění sbírky mezi
žáky) a samozřejmě zejména všem, kteří přispěli na dobrou věc, za což od nás obdrželi symbolický kvítek měsíčku
lékařského.
Závěr května byl ve znamení dvoudenní soutěže v Mrtníku, kde se konalo závěrečné okresní kolo hry Plamen. V
sobotu se běžely štafety a útok CTIF; soutěž jednotlivců
na 60m překážek bohužel byla pro nepříznivé počasí –
prudký déšť – kvůli bezpečnosti dětí zrušena. V neděli
pak soutěž pokračovala požárními útoky. Soutěžící ve starší kategorii zde mají požární útok těžší díky nástřikovým
terčům, kdy „proudař“ musí terč nejen zasáhnout na střed, ale musí do tohoto středu nastříkat 10 litrů vody. Přes velkou konkurenci a nemožnost si tyto terče vyzkoušet na tréninku dosáhli naši starší v rámci okresu v útocích na 6. místo
a mladší byli v útocích dokonce 5. V celkovém hodnocení všech disciplín hry Plamen nakonec starší skončili v rámci
okresu 9. a mladší 12. O tvrdé konkurenci v našem okrese svědčí zejména to, že vítěz z našeho okresu, Manětín, loni
vyhrál Mistrovství ČR a letos ho znovu čeká boj o obhajobu titulu.
V sobotu 1. 6. 2019 pak SDH Kaznějov spolu s Pohybem Kaznějov spolupořádalo dětský den a protože SDH letos slaví
125 let od založení sboru, tak jsme do programu dětského dne zapojili i více hasičských disciplín. Účastníci dětského
dne si tak v úvodu ověřili své znalosti o požární ochraně a práci hasičů a děti si pak po prolezení tunelu vyzkoušely
džberovou stříkačkou sestřelit plechovky. V rámci programu na koupališti předvedly požární útoky všechny kategorie
našich mladých hasičů a ještě předtím předvedli dětem i dospělým ukázku výškové techniky (automobilový žebřík s
dosahem 40m) hasiči ze stanice HZS v Plzni na Košutce. Vedle toho si po celý den všichni mohli prohlédnout i výjezdovou Tatru Terrno kaznějovských hasičů.
Týden po dětském dni pak kolektiv mladých hasičů vyjel na exkurzi na základnu Letecké záchranné služby AČR v
Plzni-Líních. Děti i rodiče měli možnost si důkladně prohlédnout a doslova i osahat záchranářský vrtulník W3A-Sokol
a díky poutavému vyprávění průvodce p. Lukeše se dozvěděly mnohé o činnosti leteckých záchranářů a jejich technice.
Mimo zážitků si od leteckých záchranářů všichni odvezli i nějaký z propagačních předmětů.
V červnu se naše děti zúčastnily ještě soutěže v požárním útoku v Plzni – Letkově, kde si poměřily síly i se zástupci
okresu Plzeň-jih a naši nejmenší zvítězily v kategorii přípravka. Poslední soutěží před prázdninami pak byla soutěž
v Horní Bělé, která začíná soutěží jednotlivců na 60m překážek a končí dlouho po setmění tolik oblíbenými nočními
požárními útoky.
A co o prázdninách? Vedle odpočinku zkusíme podpořit manětínské družstvo mladých hasičů v bojích o obhajobu
titulu mistra ČR a po prázdninách se budeme těšit na další shledání s našimi mladými hasiči a třeba uvítáme i některé
nové adepty o dres SDH Kaznějov.
Monika Šubrtová, vedoucí mladých hasičů SDH Kaznějov
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Název				

Určeno pro věk Lektor		

Den konání

Čas konání

Cena za rok

15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:00 - 16:00
17:30 - 18:30
17:30 - 19:00
19:00 - 21:00
15:00 - 16:30
15:00 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
15:00 - 16:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
18:00 - 19:00
8:00 - 19:00
8:00 - 12:00

1200,1400,1200,1400,80,-/ lekce
1200,80,-/ lekce
1200,3200,1200,1200,1200,1500,80,-/ lekce
1200,1200,1200,1500,40,-/ 80,300,-/ 400,-

16:00 - 17:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:30
16:00 - 17:30
15:00 - 16:30

1200,1200,1500,1200,1200,-

PO		
PÁ		

16:00 - 18:00
17:00 - 21:00

1400,3200,-

PO 		
PO 		
ST		
ÚT		

14:00 - 15:00
17:30 - 18:30
16:00 - 17:00
17:30 - 18:30

1200,1200,1200,-

SPORTOVNÍ
FLORBAL přípravka		
6 – 9 let
M. Tischler
PO		
Taneční kroužek (ZŠ)		
7 – 12 let
M. Vavříková PO		
Střelecký kroužek		
8 – 15 let
M. Tischler
PO		
Let’s dance			
12 – 15 let
B. Poppová
PO		
Kruhový trénink		
od 15 let
M. Vavříková PO		
NERFliga			
8 – 13 let
M. Tischler
ÚT		
Indoor cycling			
od 15 let
M. Vavříková ÚT, ČT		
Stolní tenis žáci I.		
8 – 15 let
R. Holota
ÚT		
Stolní tenis muži		
od 15 let
R. Holota
ÚT, ČT		
FLORBAL (ZŠ)			
10 – 15 let
M. Tischler
ST		
Sporťáček			
5 – 7 let		
M. Šimlová
ST		
Stolní tenis žáci II.		
8 – 15 let
M. Tischler st. ST		
Horolezecký I.			
8 – 15 let
P. Šuchman
ST		
Cvičení bosu/trampolíny
od 15 let
M. Vavříková ST		
Piti Piti Pa 			
5 – 6 let		
M. Vavříková ČT		
Taekwon-do začátečníci		
od 7 let		
J. Kaše		
ČT		
Taekwon-do pokročilí		
od 7 let		
J. Kaše		
ČT		
Horolezecký II.			
8 – 15 let
L. Sokol		
PÁ		
Fitness jednorázové vstupné
od 15 let
M. Tischler
PO - ČT
Fitness měsíční permanentka od 15 let
M. Tischler
PÁ
					
VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ ČINNOSTI				
Ferdova dílnička
(maminky s dětmi)		
od 3 let		
M. Šimlová
PO		
Nitka – výtvarka (ZŠ)		
od 6 let		
M. Šimlová
ÚT		
Kuchtíme s Martou		
od 7 let		
M. Vavříková ÚT		
Malířský kroužek 		
od 7 let		
M. Šimlová
ÚT		
Keramika			
od 6 let		
M. Vavříková ST		
POČÍTAČOVÉ A TECHNICKÉ			
Plastikoví modeláři		
od 9 let		
B. Bílek		
Plastikoví modeláři		
od 15 let
V. Šuma
					
SPOLEČENSKÉ A DRAMATICKÉ
Veselá angličtina (ZŠ)		
od 6 let		
M. Šimlová
Org. klub Šuplík		
od 13 let
M. Šimlová
Deskové hry			
od 6 let		
M. Šimlová
Anglická konverzace		
12 – 16 let
M. Šimlová
Plánované akce na školní rok 2019/2020

Dále nabízíme

10/2019 – 5/2020 Taneční víkendy FOR FUN!
10/2019 – 5/2020 Keramické soboty, keramické víkendy

Výukové programy pro základní školy:
Den Země, Stmelovací den
Tísňová volání, první pomoc, úrazy, rizika a
nebezpečí
Běžná rizika domácnosti, mimořádné události
Šikana a násilí, kyberšikana
Řešení problémů a asertivita
Užíván návykových látek, HIV/AIDS
Poruchy příjmu potravy, zdravá výživa
Plýtvání potravinami, Doba plastová, Třídění
odpadu, Potraviny
Keramika a kreativní činnost
Kruhový trénink

27.-30. 10. 2019 Podzimní prázdniny v RADOVÁNKU
14. 11. 2019 Lampionový průvod
31. 1. – 2. 2. 2020 Pololetní prázdniny plné zábavy
2.-6. 3. 2020 Jarní pobytovka
22. 2. 2020 Masopust
14. 6. 2020 Radovánkohraní pro veřejnost
15. 6. 2020 Radovánkohraní pro ZŠ
16. 6. 2020 Radovánkohraní pro MŠ
Termíny akcí mohou být upraveny, plánované akce budou
měsíc před konáním vyvěšeny na našem webu a na vývěskách.
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Více informací naleznete na www.radovanek.cz

RADOVÁNKOHRANÍ

U

ž po poledni 9. 6. 2019 se začalo kaznějovské náměstí plnit stany a stánky,
různými rekvizitami a nafukovacími hrady, začala hrát hudba a úderem druhé hodiny odpolední zahájila ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK Eva Tischlerová další ročník této prezentační akce pro účastníky zájmových kroužků a širokou veřejnost.
Program akce byl nabitý. Začalo se vystoupením radovánkovské hudební skupiny Na Skok, která se umístila na 3. místě
v celorepublikovém kole soutěže Dětská porta, poté následovalo vystoupení kroužku Taekwon-do, tanečního kroužku
a nakonec ukázka Jaguars Cheerleaders plná pyramid, přemetů a další akrobacie. Třešinkou na závěr pódiového vystoupení byla kaznějovská beatgrassová kapela III. MÍZA. Během hudebního programu se návštěvníci mohli občerstvit
u stánku pana Mizery z Dobříče, dát si zmrzlinu z Kaznějovského zmrzlinářství nebo cukrovou vatu či sladký popcorn.
Pro nejmenší byly nafouknuty dva skákací hrady se skluzavkou a míčky, malování na obličej, pro starší kreativní dílny,
kde si mohli děti i rodiče vyrobit vázičku s květinou nebo nazdobit vintage záložku do knihy z recyklovaného domácího
papíru. Ve stanu plastikových modelářů se mohli příchozí nejen pokochat složenými modely, ale také si vyzkoušet, jaké
to je dávat takový model dohromady. Součástí akce byla také prezentace plzeňského kroužku robotiky, kteří se svým
hexapodem vyhráli soutěž až v daleké Číně.
Pro sportovce bylo přichystáno několik disciplín jako skákání v pytli, chůdy, hod na cíl, šlapadla, twister, velký speedcups a 3iQ, lovení rybiček a maxi puzzle. Nejen děti si mohly vyzkoušet nejrůznější deskové hry, menší vymalovat obrázek nebo něco nakreslit na papír nebo křídami přímo na dlažební kostky na náměstí a všichni se mohli pokochat
výstavou keramických prací kroužku pod vedením Marty Vavříkové a obrázky z malířského kroužku vedeného Monikou
Šimlovou. Nechyběla spousta balónků, nové nabídkové listy na příští školní rok a také letáčky s přehledem táborů, kde
zbývají už jen poslední volná místa.
I přes místy až nesnesitelné vedro bylo náměstí plné dětí a rodičů, kteří se přišli rozloučit se školním rokem 2018/2019
a užít si prímové odpoledne s RADOVÁNKEM.
Bc. Monika Šimlová

ZUŠka od Hromnic do prázdnin

N

a kaznějovské pobočce ZUŠ Kralovice je mnoho nového.
Od září 2018 zde funguje dětský folklorní soubor. Zpočátku se výhradně dívčí „kvinteto“ pojmenovalo Kaznějovské
Majolenky, když ale ve druhém pololetí přišel první kluk,
změnil se název souboru na Darebáček. Paní učitelka Šárka Kučerová název považuje za více než příznačný. DFS
Darebáček má v současnosti 6 členů, respektive s hrající
kapitánkou 7 členů. Kromě lidových písní poznávají darebáci i stará říkadla, pranostiky, rčení, hry a zvyky. Aby byl
zážitek z folklóru kompletní, často si říkačky a písničky
tvoří i sami. V Darebáčku je místo pro každého žáka ZUŠ
Kralovice, který rád zlobí, křičí, zpívá a předvádí se a který má čas každé úterý od 17:30 do 18:15.
Během druhého pololetí uspořádala hudebka mnoho
koncertů a akcí, mezi nimi např. koncert orchestru Betula
a hostů, na kterém vystoupil školní orchestr z Horní Břízy pod vedením pana učitele Marka, žákovský koncert 17. dubna
v kině, třídní přehrávky v průběhu května a června a závěrečný žákovský koncert 5. června. Před koncem školního roku
nás ještě čekaly zápisy 14. a 21. června a v neděli 23. června Svatojánská pouť na koupališti. Ta byla symbolickým rozloučením Darebáčku a muzikantů z hudebky se školním rokem.
Protože doufáme, že se děti nebudou moct dočkat 2. září, kdy se hudebka zase otevře, pořádáme pro ně letní hudební
tábor v Manětíně. Během 5 dnů se pokusíme nacvičit koncertní program se dvěma žákovskými orchestry (junior a senior) a pěti komorními ansámbly a tento program předvést na koncertě na konci tábora. Kaznějovská pobočka má početné
zastoupení zejména v orchestru juniorů. Takže táborníci, těšíme se v srpnu, a vy ostatní, na shledanou v září!
Za žáky a učitele ZUŠ Šárka Kučerová
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Dominik převzal z Mistrovství Evropy zlato

P

oslední medaile, které Dominik Čermák vybojoval jako reprezentant České republiky v taekwondu, jsou z dubnového Mistrovství Evropy v Itálii.
Soutěž se uskutečnila v příměstském městě Rimini a kaznějovský sportovec
v ní uspěl hned dvakrát. Zlato získal v juniorské týmové sestavě a stříbro v
sebeobraně.
Za svoji taekwondovskou kariéru, které se věnuje od sedmi let, vybojoval jako
reprezentant ČR 12 medailí. Dostat se mezi nejlepších deset, stojí ale hodně
úsilí. „Skloubit tréninky třikrát v týdnu, týdenní až třítýdenní soustředění a
pak samotné závody se školou, je prostě časově náročné. Učitelé sice moje absence tolerovali, ale individuální plán na škole neexistuje. Proto jsem se rozhodl, že v reprezentaci končím a budu jezdit jen na české závody,“ přiznal student
právě ukončeného druhého ročníku gymnázia v Plzni.
Dalším důvodem je také to, že Dominik v květnu dovršil plnoletosti a přešel
mezi seniory. V této kategorii je daleko větší konkurence a měřit si síly například s třicetiletým chlapem by podle něj bylo dost náročné. S tím souhlasí
i jeho rodiče, kteří doplňují, že Dominik je sice velice rychlý bojovník, ale se
svými 57 kg ne příliš silný.
Dominik je členem oddílu Panter Kralovice a pokud mu to čas dovolí, zavítá do
Střediska volného času Radovánek v Kaznějově, kde se sebeobranou začínal.
A právě tady dostal nabídku vést od září taekwondo. Zda nabídku přijme, se
teprve uvidí. Vše bude záležet na tom, jestli mu kroužek nebude zasahovat do
školních povinností.
Valentýna Bílá

Zlaté medaile ve skupině Spider Dance Company

Ú

spěchy slaví i Dominikova sestra Viktorka. Jedenáctiletá slečna se zamilovala do tance a i přesto, že je členkou taneční skupiny Spider Dance Company teprve od září, vybojovala už několik medailí.
Od března se s nacvičenou juniorskou skupinovou choreografií Tak co, berou?
zúčastnila několika soutěží po republice. Za největší úspěch považuje zlato z
Mistrovství Evropy v Praze. Dále je to první místo z Mistrovství republiky a
také v soutěži Puma Best Dance Talent.
Ve streetové formaci juniorů, která působí pod Střediskem volného času Radovánek v Plzni, je Viktorka jedinou tanečnicí z Kaznějova.
Valentýna Bílá

Pochod okolím Kaznějova vstoupil do druhé desítky

P

ěšky nebo na kole, zkrátka Pochod okolím Kaznějova
zdolal každý účastník, jak chtěl. A kolik se na 11. ročník
pochodu vydalo účastníků? V sobotu 25. května se vás na
startu sešlo 153.
Kratší 9kilometrovou trasu si vybralo 108 zájemců. I tentokrát jsme se snažili vás zavést na místa, která nejsou příliš
známá. Trasa vedla podél Kaznějovského potoka k Sukovatému kříži.
S delší 19kilometrovou trasou nám pomohli, stejně jako v
loňském roce, odborníci přes kolovýlety, manželé Matějčkovi z prodejny CEMOS. Podle jejich plánu se 45 cyklistů a
milovníků turistiky dostalo přes Modrý kříž do Horní Břízy, dále k rybníku Hamr u Trnové, k zámku Vísky a lesem
kolem kaolinového lomu až do cílové stanice v Kaznějově.
Na památku všichni došlí získali diplom a na posilněnou
buřta. Měli jsme radost, že nám opět vyšlo počasí. Bylo
slunečno a i když se po obloze honily mraky, pršet začalo až odpoledne. A to už všichni účastníci odpočívali ve svých
domovech.
Děkujeme též Městu Kaznějov za finanční příspěvek a všem, kteří turistickou akci svojí účastí podpořili.
Za pořádající Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v dubnu, květnu a červnu letošního roku významného životního jubilea:
Duben
Šteflová Libuše
Švajdlenková Jaroslava
Tesařík Bohumil		
Bartásková Věra		
Dubina Jan		
Lišková Alena
Špiroch Jan
Štěpánková Jaroslava

Květen
89
89
84
83
83
81
81
80

Valešová Olga			
Nováková Viktorie		
Winkelhöferová Jiřina
Berdychová Jaruška		
Vyleta Miloslav		
Kuneš Adolf			
Běhounek Jindřich		
Soukupová Jiřina		
Lehečka Jan			
Polívka Ladislav		

Červen
100
88
86
82
82
80
80
80
80
80

Kožíšková Růžena		
Valtrová Růžena		
Kroftová Božena		
Kulichová Milada		
Křížková Kristýna		
Knedlíková Olga		
Melicharová Božena		
Tesaříková Milena		
Petřík Václav			
Adensamová Miroslava
Vébrová Květoslava		
Šuma Zdeněk			
Janoušek František		

92
89
89
88
87
86
84
84
83
82
82
81
81

Městský úřad vítá nové občánky:
Březen
Hánová Anna Sofie
Kusíková Lucie
Balounová Julie

Květen
Polena Michal
Kochman Šimon
Levora Tomáš

Nedvědová Tereza
Šebek Matěj

Olga Valešová je nejstarším občanem Kaznějova, je jí 100 let

N

estává se často, aby se do obecní kroniky zapsalo jméno kaznějovského občana, který oslavil úctyhodných sto let. Proto mně těší, že vám, čtenářům
zpravodaje, mohu představit paní Olgu Valešovou, jejíž věk se už neskládá ze
dvou, ale tří čísel.
Sto let kaznějovská rodačka oslavila 13. května. Když se její rodiče rozhodovali,
co bude nejmladší ze čtyř dcer dělat, padla volba na švadlenu. „Vždyť i její maminka šila. Navíc jedna sestra byla prodavačka, druhá vystudovala ekonomii,
třetí pomáhala s domácností, a bylo nutné co nejdříve začít přispívat do společné kasy,“ vysvětlila Anna Běhounková, dcera stoleté.
Nejenže se paní Olga v Kaznějově narodila, ale také si zde našla životního partnera Rudolfa. Možná, že si mnozí čtenáři na něj vzpomenou, protože byl kapelníkem místního hudebního uskupení. Kapela byla vedena pod chemickým
podnikem, kde Rudolf pracoval. Ve výrobně Vitacitu našla zaměstnání také
tehdy padesátiletá Olga a podniku zůstala věrná až do odchodu do zaslouženého důchodu, tedy 19 let.
Život paní Olze dopřál dvě dcery. Nejdříve se narodila Anna, která v letošním
roce sfoukne na dortu 77 svíček, a o osm let později přišla na svět Olga. Stoletá
oslavenkyně má dva vnuky a jednu vnučku a ti mají dohromady pět dětí.
Paní Olga bydlela v Parlamentě, jak místní lokalitě na konci města říkají. Několik let prožila také ve Volejně, ve vile u Lachemy a naposledy v bytě v jednom z
panelových domů nad poštou. V 98 letech se ze zdravotních důvodů odstěhovala do Domova se zdravotním postižením
v Horní Bříze, kde žije dodnes.
„Ještě před dvěma roky byla naprosto pohyblivá, každý den chodila na procházky. Ráda si sedla na lavičku v lese a
pozorovala okolí. Teprve v 95 letech si začala stěžovat, že jí bolí koleno. Do té doby jí nebylo vůbec nic,“ prozradila na
stoletou její dcera Anna.
Valentýna Bílá
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Spolek pro Kaznějov & ČASPV Pohyb Kaznějov
Vás srdečně zvou na běžecké závody pro děti

31. 8. 2019
v areálu Kaznějovského koupaliště
Registrace závodníků do 900–1000 hodin. 1. startovní výstřel v 1005 hodin.
Závod bude probíhat v kategoriích: 0 – 5 let, 6 – 7 let,
8 – 9 let, 10 – 11 let, 12 – 13 let, 14 – 15 let.
Po dobu závodu bude omezen vjezd do areálu koupaliště.

Pro starší a pokročilé bude zároveň připravena

„Dospělácká časovka“

Přijd´te se proběhnout, než Vás známky doběhnou!
Děkujeme našim partnerům

Firma Reno – Tech.cz, s.r.o. hledá pro svou provozovnu v Kaznějově nové zaměstnance na
pracovní pozici dělník/technik/manipulant,

obsluha strojních zařízení povrchových úprav.
Požadavky: vyučen v technickém oboru, řidičské oprávnění min. sk. B,
spolehlivost, samostatnost, pracovní způsobilost (zručnost, přesnost, pečlivost, ...),
kreativita, flexibilita, schopnost a zájem učit se novým věcem, kolektivní přizpůsobivost,
dochvilnost a bezúhonnost.
Více informací Vám k tomuto bude sděleno osobně, v sídle firmy, na adrese
Kaznějov, Pod Továrnou 92, (bývalý areál Lachema).
V případě, že máte o tuto práci zájem, dostavte se v pracovní dny
(Po-Čt), v čase 10:00-12:00 / 14:00-16:00hod. do kanceláře firmy R-T.
Ideálně, když si sebou zároveň přinesete vlastní, strukturovaný životopis se soupisem
oborové praxe.
Kontakty: Tel.: 377 956 202; 602 349 438; 608 708 907
E-mail: info@reno-tech.cz; admin@reno-tech.cz

Titulní strana:
Svatojánská pouť, foto Zdeněk Bartoníček

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví a v květinářství v hospodářském dvoře, DOIPEX u nádraží.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 20.9.2019.
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