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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, skončila letošní dlouhá zima,
roztál poslední sníh a jako vždy se všude objevilo plno
špíny, písku, kamínků ze zimního posypu ale i a odpadků.
Snad i ti největší pochybovači nyní poznali, že jsme se v
zimě tolikrát zpochybňovanému sypání chodníků a místních
komunikací skutečně věnovali. Teď ale nezbývá než se se
stejným nasazením pustit do jarního úklidu. V době, kdy píši
tyto řádky, projíždí již pod okny zametací vůz firmy LB
MINERALS, s.r.o., která městu poskytla jeho služby
formou daru. Je třeba zdůraznit, že pomoc této firmy je
skutečně velkorysá, protože kromě zametení ulic nám
přislíbila a smluvně potvrdila i spolupráci při vyčištění
„koupaliště“ a dodávku písku a kameniva jak pro sportovní a
školské účely tak na zimní posyp. Nelze však pouze spoléhat na pomoc jiných subjektů, ale je třeba se přednostně snažit
většinu prací na úklidu města zajistit vlastními silami. V loňském roce byl proto zakoupen víceúčelový stroj zn.
EGHOLM a letos je počítáno s pořízením jeho dalšího příslušenství tak, aby usnadnil úklidové práce. Kromě toho,
díky vstřícnému postoji zastupitelů, bude v průběhu roku pořízena i další komunální technika a věřím, že všechny tyto
nemalé investice budou brzy znát na vzhledu našeho města. Přesto však, stejně jako v předchozích letech, znovu apeluji
i na Vás, občany Kaznějova, abyste nám s údržbou jeho vzhledu pomohli, byť třeba jen tím, že budete důsledně
využívat k likvidaci svého odpadu bezplatných služeb hospodářského dvora nebo letního kina, kde je prováděno
štěpkování, nebo budete udržovat pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Vezměme si všichni čistotu a pořádek v
našem městě za své.
Již mnohokrát jsem v tomto svém „slově“ vyzdvihoval dobrou a obětavou práci mnoha našich spoluobčanů,
tentokrát však nemohu jinak, než se zmínit o tom, že jsou i takoví, kteří nejenže neudělají nic pro ostatní, ale
bezostyšně si přivlastňují cizí majetek, ať už náš společný nebo soukromý. V závěru loňského roku a na začátku
letošního roku jsme zaznamenali zvýšený počet drobných krádeží. Jednalo se např. o odcizení měděných svodů od
okapů u kapličky na Staré návsi, u zdravotního střediska a dvou rodinných domků, zmizely dokonce i některé plechové
odpadkové koše rozmístěné po obci a část sportovního vybavení. Všechny krádeže byly nahlášeny policii, ale její práci
stěžuje fakt, že všechny tyto věci zcela legálně vykoupí kterékoliv sběrné suroviny a nepozastaví se nad jejich
původem. Domnívám se, že zde je místo pro činnost legislativců, kteří by měli stanovit jednoznačná pravidla pro
výkup podobných surovin. Zcela jistě by se tak značně zkomplikovala situace různým drobným zlodějíčkům, kteří nám
všem ztrpčují život. Ale takhle nezbývá než mít oči otevřené a zajímat se o to, co se kolem nás děje a chránit tak
majetek vlastní, sousedův i náš společný.
Vážení spoluobčané, se začátkem jara Vám všem přeji příliv optimismu a dobré nálady a příjemné prožití
hezkých jarních dnů, na které jsme tak dlouho čekali. S pozdravem
Ing. Petr Sýkora, starosta
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17.4.2011 v 15.30 hod vystoupí v kině Kaznějov TREMOLO – hudba při ZUŠ v Třemošné,
vedoucí dirigent Dalibor Bárta, s orchestrálními skladbami a populárními melodiemi.
Celá veřejnost je srdečně zvána.
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Informační servis
 Zveme všechny občany na výstavu fotografií
Kaznějovského rodáka, fotografa Jiřího Bergera,
která se uskuteční v měsíci dubnu v zasedací
místnosti městského úřadu. Jeho letecké snímky,
fotografie našeho regionu, kraje i země byly
publikovány v mnoha knihách a časopisech. Byl
také dlouholetým fotografem Plzeňského deníku.
Jistě si každý návštěvník výstavy najde svou
„ nejkrásnější fotografii „.


Charitativní organizace Diakonie Broumov
vyhlašuje v našem městě charitativní sbírku
ošacení, nepoškozeného nádobí, přikrývek,
lůžkovin. Sběr se uskuteční v týdnu od 11.4. do
16.4.2011 . Tato sbírka se konala již několikrát a
měla vždy velký úspěch. Město přispívá i
finanční částkou na odvoz.



S firmou Lassesberger byla uzavřena smlouva na
odběr písků a kamínků na zimní posyp, písku do
dětských pískovišť, koupaliště .......



Cz. Klinika z Ústí nad Labem bude bude dne 7.4.
2011 pořádat v klubu důchodců veřejnou
zdravotní přednášku pro občany.



V budově městského úřadu probíhá rekonstrukce
rozvodů vody a sociálního zařízení. Výběrové
řízení vyhrála firma JIPS s.r.o. Prosíme
návštěvníky budovy, aby dbali na zvýšenou
bezpečnost.



Město uzavřelo smlouvu s Plzeňským krajem na
zajištění dopravní obslužnosti. Město přispívá na
zajištění vnitrostátní linkové dopravy na území
Plzeňského kraje částkou 127 000,-Kč. Finanční
částka se odvíjí od počtu obyvatel ve městě.



Po ročním odkládání byla podepsána smlouva na
dotaci na ulici Ke Škále. Podle pravidel ROPu
musí být majetek vybudovaný s finanční
podporou evropských fondů také pojištěn na
dobu 5 let. Na základě této povinnosti byla
uzavřena pojišťovací smlouva s Českou
pojišťovnou.



Na nové komunikaci Ke Škále budou umístěny
odpadkové koše a stojan s pytlíky pro psy.



TO navrhl k odprodeji nepoužívaný majetek
/malotraktor, valník, Babeta/. Nabídka s
minimálními cenami byla vyvěšena.



Komerční banka požádala o umístění reklamních
tabulí na bankomat umístěný v kině. Reklamní
tabule budou umístěny při silnici 1/27 a budou
splňovat podmínky bezpečného provozu na
silnici.



Město přispívá každým rokem sportovním a
společenským organizacím v Kaznějově na
činnost. Větší příspěvky mají ty oddíly a
organizace, které pracují s dětskými oddíly. Na
základě předložených žádostí byly radou
schváleny příspěvky TJ Sokolu Kaznějov 10
000,- Kč, Tenisovému klubu Kaznějov 10 000,Kč, Kynologickému klubu Kaznějov 5 000,- Kč,
Českému svazu včelařů MO Kaznějov 5 000,Kč, Českému rybářskému svazu Plasy – kroužek
mladých rybářů, do kterého dochází i děti z
Kaznějova, 1 000,- Kč, Klubu českých turistů
1 000,- Kč na obnovu turistických značek v okolí
Kaznějova, Svazu tělesně postižených Plasy, ve
kterém jsou sdruženi i občané Kaznějova ,1 000,Kč a na pořádání turnaje v sálové kopané v
kaznějovské tělocvičně 1 000,- Kč.



Dne 18. dubna vyšlo první vydání školního
časopisu ZKAZKY. Můžete ho najít na
internetových stránkách kaznějovské školy. První
číslo je obsáhlé a zajímavé. Přeji redakčnímu
týmu /děti pod vedením učitelů/ mnoho úspěchů
v další redakční činnosti.



Zápis dětí do obou mateřských škol se bude
konat 31.3.2011 od 14.00
- 15.30hod. V
Mateřské škole na sídlišti a na továrně.
Alena Špačková místostarostka

Městský úřad Kaznějov ve spolupráci s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajského úřadu Plzeňského kraje

připravil výstavu leteckých fotografií kaznějovského rodáka Jiřího Bergera.
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 4.4. od 16. 00 hod. v zasedací místnosti Měú.
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Hlavní investiční akce roku 2011
Každoroční hlavní náplní práce všech odpovědných
osob v prvních měsících nového roku je příprava
podkladů a na jejich základě sestavení návrhu rozpočtu.
Rozpočet města je významný dokument, kterým se řídí
jeho hospodaření v průběhu celého roku a jako takovému
je mu věnována patřičná pozornost. Osvědčenou praxí
našeho města je jeho sestavování až po ukončení čerpání
příjmů a výdajů v roce předcházejícím, tedy v době, kdy
je již znám výsledek rozpočtového hospodaření. Tento je
pak v přesné výši zapojen do rozpočtu na aktuální rok.
Hospodaření roku 2010 v Kaznějově skončilo
přebytkem 6 633,57 tis. Kč. Jedná se o částku vzniklou
hlavně odkladem realizace některých investičních akcí v
roce 2010, který si vynutila nejasná situace kolem čerpání
finančních prostředků z ROP Jihozápad. Do nově
sestavovaného rozpočtu byla tedy snaha tyto akce opět
vložit, zvláště když v době jeho sestavování již bylo ze
strany ROPu potvrzeno, že Kaznějovem předložený
projekt splnil i při opakovaném prověřování všechna
kriteria. Návrh rozpočtu projednalo a s drobnými
úpravami schválilo zastupitelstvo 26.1. 2011 a umožnilo
tak zahájit realizaci následujících investic:
dokončení parkovací a parkové plochy u č.p. 105, jejíž
výstavba byla v prosinci vzhledem k vývoji počasí
dočasně pozastavena; podle uzavřeného dodatku ke
smlouvě s firmou BP STAVBY CZ, s.r.o. bude ukončena k
30.4;
II. etapa výměny rozvodů vody a odpadů v budově
městského úřadu včetně rekonstrukce sociálního zařízení a
výměna části oken a vchodových dveří; v rekonstrukční
činnosti na budově Měú by se mělo pokračovat i v dalších
letech, záměrem je zejména provést veškeré klempířské
práce a dát budově novou fasádu, samozřejmostí bude i
úprava okolí budovy;
oprava I. úseku komunikace Drahotínská (od I/27 ke
křižovatce s ul. Rybnickou) v hodnotě asi
2 mil. Kč; touto akcí by měly být dokončeny úpravy
celé sítě komunikací na sídlišti; kromě této velké stavby

bude ale nutno v letošním roce provést i některé drobnější
opravy poškozených komunikací;
výměna 2 kotlů v kotelně na sídlišti; stávající kotle
jsou již staré a neposkytují záruku spolehlivosti do další
topné sezóny, vyměněny tedy budou za nové s vyšší
účinností;
oprava střechy, II. etapa výměny rozvodů vody a
odpadů a rekonstukce sociálního zařízení v budově MŠ U
tov, případně výměna oken v DDM; celkem je na tyto
účely vyčleněno 850,0 tis. Kč;
oprava střechy na hasičárně, oprava kapličky; rovnou
střechou na hasičárně začalo v letošní zimě zatékat do
budovy, kaplička bude nově natřena, uvnitř vymalována a
budou provedeny nezbytné drobné opravy;
rekreační zóna „koupaliště“; zde je ve spolupráci s
firmou LB MINERALS, s.r.o. připraveno vypuštění,
vyčištění a znovu napuštění vodní nádrže, vše bude
realizováno do začátku letní sezóny;je však nutné
připomenout, že kaznějovské „koupaliště“ je vodní nádrž,
která nesplňuje kriteria veřejného koupaliště; rozpočet
počítá i s vybudováním dětského hřiště v tomto areálu;
nákup sekačky Amazonka a kontejneru na odvoz trávy
a jiného odpadu vzniklého při úklidu města.
Celý rozpočet v podobě, jak byl schválen
zastupitelstvem, je přílohou tohoto článku. Tato podoba
však není dogma, bude s ním dále pracováno podle toho,
jak se bude vyvíjet jeho příjmová i výdajová stránka v
průběhu roku. Všechny změny budou projednávány
finančním výborem a překládány ke schválení
zastupitelstvu. Jednu z velkých úprav si vyžádá přijetí
dotace z ROP Jihozápad, která bude částečně použita na
splacení úvěru a částečně bude k dispozici na další
investice. Ale o tom podrobněji až po projednání v
příslušných orgánech obce.
Ing. Petr Sýkora, starosta

SČÍTÁNÍ lidu, domů a bytů 2011
DODATEČNÉ SEČTENÍ
Osoby, kterým se nepodařilo ani do 10 kalendářních dnů po sčítání doručit formuláře, jsou povinné
vyzvednout si je do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku, tj. do 14.4.2011, na kterémkoliv
pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty či na kterémkoliv obecním úřadu. Povinná osoba
sčítací formuláře vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P:O:Boxu
ČSÚ, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání je do 19.4.2011.
DOŠETŘOVÁNÍ
V období od 19. dubna do 30. května bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které
neodevzdaly žádný vyplněný sčítací formulář, přestože tyto od komisařů převzaly. Došetřování
provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty a ČSÚ.
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oddíl, paragraf

Schválený rozpočet na rok 2011
oddíl, paragraf

Příjmy

I. Daňové

1111 1. z fyz. os. ze závislé činnosti
1112 2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.
1113 3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.
1121 4. z příjmů práv. osob
1122 5. z práv. osob - město
1211 6. z přidané hodnoty
1511 7. z nemovitostí
1361 8. správní poplatky
1341 9. poplatky ze psů
1343 10. poplatky z místa
1332 11.poplatky za znečištění ovzduší
1335 13. odnětí lesní půdy
1351 14. výtěžek z provozování loterií(VHP)
1347 15. místní poplatek VHP
II. Nedaňové příjm y
-příjmy z vlastní činnosti

33.13.
33.14.
36.32.
10.31.
43.51.

1. kino (vstupné)
2. knihovna
3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva
5. příjmy z pečovatelské služby
- příjmy z pronájmu majetku

36.12.
43.57.
61.71.
61.71.
35.11.
63.10.
36.39.
23.39.
61.71.

1.z pronájmu BH
2. z pronájmu DPS
3. pronájem pozemků
4. pronájem ost. nemovitostí
5. pronájmy ve zdravotnickém středisku
6. úroky a dividendy
7. nájem kotelna
8. koupaliště
9. věcná břemena
- ostatní nedaňové příjmy

61.71.
21.19.
37.22.
37.25.

1. ostatní příjmy MěÚ
2. z úhrad z dobývacího prostoru
3. z komunálních odpadů
4.EKO-KOM platby za separ.odpad
III. Kapitálové příjm y

61.71.

1. z prodeje pozemků
IV. Přijaté dotace
1. neinvestiční dotace ze SR
2. neinvestiční dotace od obcí
V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů

4134
4139

příděl soc. fondu
převody z vlastních fondů
Příjm y celk em

10.31.

Výdaje

I. Le s nictví
II. Doprava

25952
4600
400
400
4800
1900
10000
3500
100
70
8
4
90
20
60
10314
317
100
9
1
182
25
7392
4100
280
50
370
470
90
2000
20
12
2605
5
1800
600
200
500
500
2221,89
1621,89
600
180
90
90
39167,89

22.12.
22.12.
22.12.

1. údržba komunikací
2. rekonstr. Ke Škále
3. Ke Staré mašině
4.parkoviště u č.p. 105
5. MK Drahotínská
III. V odní hos podářs tví

23.21.
23.39.
23.21.

1. údržba vod. a kanalizace
2. koupaliště
3. odvodnění I/27 spoluúčast s ŘSD
IV . Šk ols tví

31.13
31.11.
31.11.
31.11.

1. ZŠ

32.31.

5.příspěvek ZUŠ

2. MŠ sídliště
3. MŠ u továrny

4. MŠ U tov. Údržba budovy

V . Kultur a

33.11.
33.13.
33.14.
33.19.
33.99.
36.39.
33.19.
33.19.
35.11.

1. Štace
2. kino
3. knihovna
4. propagace města
5. SPOZ
6.kulturní dům
7.kronika
8.ostatní
V I. Zdr avotnictví
V II. Bydle ní, k om unální s lužby

36.12.
43.57.
36.31.
36.32.
37.22.
36.39.

1. BH
2. DPS
3. veřejné osvětlení, rozhlas
4. hřbitov
5. sběr a svoz komun. odpadů
6. budova MěÚ
7.rekonstr. rozvodů vody a WC budova Měú
8. výměna oken - archiv, chodby

37.45.
36.39.

9. úklid obce, údržba obce
10. hospodářský dvůr
11. EGHOLM víceúčel. stroj pro údržbu města

12. sklápěcí návěs, 1 x kontejner
13. sekačka

36.39.
36.39.
37.45.

14. projekty
15.výkup pozemků
16.obnova zeleně
17. oplocení zahrady, památníku
18. kaplička
19. kotelna
V III. Sociální

34.29
43.51.

1. Klub důchodců
2. pečovatelská služba
IX. Zás ahová je dnotk a SDH

55.12.
55.12.

1.provoz
2. hasičská zbrojnice oprava střechy
X. Tě lovýchova a zájm ová činnos t

34.19.

190
5543
193
1030
120
2200
2000
650
400
250

1. příspěvek na činnost

9315
6800
850
800
850
15
1485
110
600
470
30
75
100
10
90
600
17689
4100
150
1220
20
2500
950
1100
240
1500
950
415
150
850
500
400
500
94
50
2000
340
30
310
690
490
200
620
120

víceúčelové hřiště
dětská hřiště
XI. V e ř e jná s pr áva a s lužby

61.12.
61.71.
61.71.
61.71.
63.20.
63.10.
34.29.
61.71.
61.71.
22.21.
61.71.
63.30.
63.10.
6330

1. zastupitelstvo
2. činnost místní správy
3. daň z příjmů práv. osob
4. zaměstnanci
5. pojištění
6.služby peněžních ústavů
7. příspěvky občan.sdružením
8. příspěvek DSO 1/27
9. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko
10. příspěvek na dopravní obslužnost
11. technická mapa
12. příděl do sociálního f ondu
12. úroky z úvěr Lipová, Ke Škále
13.převody f ondům a rozp. Účtům
Rozpočtové výdaje
splátky úvěru Lipová
V ýdaje ce lk e m

500
8219,76
800
2500
1900
2000
230
40
25
24
15
127
0
90
378,76
90
45341,76
459,7
45801,46

Pro příležitostnou spolupráci hledáme švadlenu s živnostenským listem a nejlépe i vlastním
průmyslovým šicím strojem a obnitkou (třínitkou). Šijeme nejrůznější technické obaly, vítáme
zkušenosti se zhotovováním jednoduchých střihů. Více informací na tel. 774 720 991 nebo e-mailu
boxx@boxx.cz.
Jitka Hepová
Březen 2011
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Jaká byla letošní zima.....
V pondělí 21. března 2011 krátce po půlnoci - v 00 h 20 min SEČ (středoevropský čas) vstoupilo Slunce do
znamení Berana. Nastala jarní rovnodennost a začalo astronomické jaro, které potrvá až do letního slunovratu
21. června.
Rok 2011 je poslední rok, kdy nám jaro začalo 21. března, jak jsme se učili ve škole. Od příštího roku už v našem
časovém pásmu nastane začátek astronomického jara jedině 20. března a později dokonce i 19. března. 21. března
budou jarní rovnodennost slavit zase až naši potomci.
Jarní rovnodennost je okamžik, kdy střed slunečního kotouče stane přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do
znamení Berana. Den a noc jsou stejně dlouhé (12 hodin). Od této chvíle se Slunce vrací na severní polokouli a den se
prodlužuje až do letního slunovratu, kdy bude dvakrát delší než noc. Doba mezi dvěma po sobě následujícími okamžiky
rovnodennosti se rovná přesně 365,2422 dne neboli 365 dní, 5 hodin a 49 minut (tzv. tropický rok). Protože tento časový
interval se nerovná celému počtu dní, náš kalendář se tomuto cyklu přizpůsobuje občasným vkládáním přestupného
dne, takže počet dní v roce je někdy 365, jindy 366. Zpravidla se přestupný den vkládá každý čtvrtý rok (dělitelný beze
zbytku čtyřmi), což by přesně odpovídalo délce tropického roku 365,25 dne.
Tolik informace České astronomické společnosti.
Oficiálně tedy začalo snad nejkrásnější roční období, na které všichni každoročně netrpělivě čekají. Asi málokdo
zalituje, že skončila zima, která byla letos obzvlášť tuhá a dlouhá a překvapila zejména množstvím sněhu v našem
regionu již téměř nezvyklým. Možná ale, že i teď, na počátku jara, někoho zaujme zpětný pohled na její průběh nebo
její popis řečí čísel a financí.
Nejprve něco o teplotním průběhu zimy 2010/2011: návštěvníci webových stránek města Kaznějov jistě ví, že zde
mohou v každou denní dobu najít aktuální teplotu měřenou digitálním teploměrem umístěným na budově Měú,
případně informaci o teplotách za týdenní či měsíční období; z těchto údajů byl vytvořen níže uvedený graf, který
zobrazuje průměrné denní teploty v období 1.11. 2010 – 20.3.2011. Minimální teplota – 17,4 stupně byla dosažena
4.12.2010, maximální 14,8 stupně 16.3.2011.; pro zajímavost lze uvést i údaje ze zimního období 2009/2010, kdy bylo
minimum – 19,9 stupně dosaženo 27.1.2010 a maximum 13,75 stupně 20.3.2010.
Od charakteru zimy se odvíjí i výše nákladů na zimní údržbu obce. Tato údržba se týká 61 místních komunikací v
celkové délce 15,299 km, z toho je 58 komunikací s vozovkou ( 13,357 km) a 3 samostatně evidované chodníky v
délce 1,942 km. Náklady na údržbu tvoří především spotřeba pohonných hmot, mzdy zaměstnanců a opravy techniky.
V přiložené tabulce jsou srovnány náklady na pohonné hmoty v obdobích prosinec 2009 – únor 2010 a prosinec
2010 – únor 2011. Aby bylo možné eliminovat vliv ceny, je zde uváděna i spotřeba nafty a benzínu natural v litrech.
Spotřeba nafty v hospodářském dvoře
období
litry
Kč

XII/2009
360
7 626,-

I/2010
480
13 900,-

II/2010
464
13 306,-

XII/2010
700
22 368,-

I/2011
360
11 440,-

II/2011
196
6 449,-

Veškerou údržbu zajišťovali 4 pracovníci z hospodářského dvora, kteří odpracovali celkem 164 přesčasových
hodin a na aktuální výpomoc byly uzavřeny tři dohody o provedení práce v celkovém rozsahu 140 hodin. Srovnání s
předchozím obdobím opět nabízí přiložená tabulka, je však ale třeba vzít v úvahu, že v letošní zimě byl na údržbu
chodníků využíván poprvé i nově pořízený stroj EGHOLM, což odpracovanou dobu také ovlivnilo:

období
přesčasové hodiny
zaměstnanců HD

XII/2009

I/2010

II/2010

XII/2010

I/2011

II/2011

52

130

36

137

23

4

Zajímavým údajem je možná množství písku a kameniva, které bylo použito jako posypový materiál. Celkem ho
bylo rozvezeno po celé obci 65 tun. Zde stojí za připomenutí, že celý tento objem doslova prošel rukama 3 lidí, protože
žádnou
technikou
na
nakládání
město
v
současné
době
nedisponuje.
Ze všech údajů vyplývá, že zima není pro město stejně jako pro celý stát žádná levná a mnohdy ani organizačně snadná
záležitost. Avšak, i když jistě ne vždy bylo vše na jedničku, ušetřily nám všem vynaložené prostředky a úsilí mnoho
námahy a komplikací.
Ing. Eliška Bartásková, tajemnice
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Graf zobrazuje minimální, maximální a průměrnou denní teplotu v Kaznějově v období listopad 2010 – březen 2011.
Teploměr je umístěn na budově Městského úřadu. Internetová adresa http://teplomer.kaznejov.cz/
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ze základní školy....
Nové studijní centrum „VŠEZNÁLEK“ v ZŠ Kaznějov
Dne 10. 2. 2011 byla slavnostně otevřena nová učebna školy Školní studijní informační centrum - ŠSIC
„Všeználek“, která vznikla modernizací bývalé Žákovské knihovny a Čítárny. Na opravu knihovny padlo kolem šesti
set tisíc korun, rekonstrukci původních učeben a pořízení nového nábytku financovalo Město Kaznějov. Technické
vybavení včetně výpočetní techniky, knižní fond, výukový software, vzdělávací hry, programová náplň i zabezpečení
provozu ŠSIC je součástí projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky na ZŠ Kaznějov“ spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky realizovaného v programu OP VK.
Ve volném čase mimo vyučování zde mají všichni žáci školy možnost využívat počítače s připojením na
internet, výukový software, pročítat zajímavé knihy a časopisy, zahrát si nejrůznější vzdělávací a logické hry. Výběr a
zakoupení výukového softwaru je realizováno ve spolupráci celého realizačního týmu projektu. Učebna je současně
integrována do výuky, je zde realizován kroužek pro vydávání nového školního časopisu Zkazky, který vede Mgr. Edita
Beranová. Pro žáky školy jsou zde připravovány soutěže, zejména prestižní soutěž pro žáky 2. st. Žákovská odborná
činnost „ŽOČ“, dále literární soutěž Prvotiny, výtvarná soutěž Káčko a fotografická soutěž Kukátko. Všechny tyto
soutěže budou vyhlašovány opakovaně v každém novém školním roce. Učebna bude využívána i pro pořádání besed,
přednášek, výstav apod. Na otevření učebny ŠSIC se přišlo podívat také několik hostů - zástupci Města Kaznějov,
MěÚ Kralovice Odbor školství, ZŠ Třemošná, ZŠ Plasy a další, kteří měli příležitost seznámit se s výsledkem
několikaměsíční práce realizačního týmu projektu.

Žákovská knihovna a Čítárna 7. 5. 2009

Školní studijní inf. centrum 2. 2. 2011

Do inovované knihovny je pro potřeby žáků i pedagogů postupně doplňována literatura. Při výběru odborné
literatury spolupracovali všichni pedagogové školy v rámci svých vyučovacích předmětů, výběr beletrie 1. st.
zabezpečuje Mgr. Z. Havlenová, 2. st. Mgr. V. Vitoušová a Mgr. P. Kratochvílová.
Seznámení jednotlivých tříd s centrem proběhlo 11. 2. 2011. Pravidelný provoz byl zahájen 21. 2. 2011, mimo
výuku je učebna otevřena nejméně dvě hodiny denně. Návštěvnost žáků v ŠSIC mimo výuku předčila všechna naše
očekávání, od otevření centra navštívilo ŠSIC již přes 200 žáků školy, kteří zde opakovaně strávili svůj volný čas a stále
se sem rádi a s nadšením vracejí.
Přání pedagogů školy je jediné - aby zájem žáků o využívání centra pokračoval i nadále a „Všeználek“ vytvořil
všem žákům školy zázemí, které jim poskytne nejen možnost práce s informacemi, ale stane se skutečným centrem celé
školní komunity, centrem „důvěry“, aby se tak naplnila vize projektu, kdy toto centrum splňuje definici centra dle
UNESCA: „Školní studijní informační centrum (ŠSIC) je místem školy, v němž mohou žáci rozvíjet své klíčové
kompetence díky volnému přístupu k informacím, účastí na programové náplni centra a sdílením sociálních
zkušeností se spolužáky.
Poděkování za výjimečnou podporu realizace grantového projektu patří vedení školy, řediteli školy Mgr. Jiřímu
Henžlíkovi a zástupkyni ředitele Mgr. Miroslavě Vazačové, dále
Bc. Daně Šofferové, která se významně

podílela na inovaci školní knihovny na novou učebnu školy, všem pedagogům, kteří se podíleli na
modernizaci knihovny, spolupracují na programové náplni centra a na úspěšné realizaci všech šesti
klíčových aktivit projektu. Velké poděkování patří zřizovateli školy Městu Kaznějov za nadstandardní podporu
školy, bez podpory města by nebylo možné projekt v této podobě realizovat. Zároveň velmi děkujeme vydavatelství
Mladá fronta a.s. a firmě IKEA Česká republika s.r.o. Praha za podporu a štědrost při darování vybavení pro ZŠ
Kaznějov.
Mgr. Hana Patrichiová
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Den otevřených dveří
Dne 13. ledna 2011 se na ZŠ v Kaznějově uskutečnil Den
otevřených dveří. Od 15 hod. a ještě i od 16.00 hod. si
rodiče budoucích prvňáčků mohli prohlédnout prostory
zdejší školy, nahlédli do několika tříd I. a II. stupně i do
družinových tříd.
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče byla otevřena také
tělocvična a bazén, ve kterém si rodiče v zimním

lednovém dnu pochvalovali teplíčko. Zastavili se také v
jídelně, kde byli seznámeni s organizací při výdeji obědů.
Během prohlídky byly rodičům zodpovězeny otázky
týkající se nástupu jejich dětí do školy. Na otázky
odpovídaly a celou školou rodiče prováděly paní učitelky
z I. stupně, které mají s 1. třídou již několikaleté
zkušenosti.
Mgr. Zdeňka Havlenová

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Kaznějov
Dne 20.1.2011 proběhl na naší škole zápis žáků do 1.
třídy.
Pro celou akci bylo připraveno několik učeben. V první
z nich rodiče své děti oficiálně přihlásili vyplněním
důležitých dat. V dalších učebnách pak mohli budoucí
prvňáčci prokázat své dovednosti i vědomosti, které
získali v mateřské škole jako předpoklad pro vstup na
školu základní.

K docházce bylo zapsáno celkem 50 nových žáků (11 dětí
po odkladu a 39 nově zapsaných). Nízký počet rodičů
žádá o vyšetření dětí v PPP, z toho několik zákonných
zástupců již podalo žádost o odklad školní docházky. Na
budoucí prvňáčky se těší celý kolektiv vyučujících
Základní
školy
Kaznějov.
Mgr. V. Vitoušová

Ať žije karneval !!!
Karnevalem jsme se 4. března v naší škole rozloučili
s dlouhou zimou a teď se můžeme těšit na přicházející
jaro ! Všechny děti z 1. stupně zažily bláznivý rej
masek v naší tělocvičně, kdy se takto poprvé sešly
všechny třídy pohromadě. Byla to opravdu velká
podívaná, ale také ten správný karnevalový šrumec 
Nápaditost a šikovnost některých maminek a babiček,
někdy dokonce tatínků je obdivuhodná. Při promenádě
všech tříd jsme mohli obdivovat kouzelníky, princezny,
víly, motýly, bezdomovce, miminko, kovboje, indiány a
indiánky, piráty, klauny, černokněžníky, Spidermany,

čerty, různé sportovce, strašidla, vodníky, kostry, rytíře,
kočičky a pejsky, zajíčky, medvědy i jiné zástupce zvířecí
říše, Ozáka z Combacku a jiné skvělé masky. Bylo
opravdu na co se dívat, ale hudba nás nenechala dlouho
v klidu a tak jsme se hned po prohlédnutí všech úžasných
kostýmů vrhli do víru tance. Po malé taneční rozcvičce
se všechny třídy naučily jednoduchý taneček a pak
proběhla malá diskotéka, kterou jsme zakončili
„Mašinkou“.
Mgr. Edita Beranová

Chemická olympiáda
První únorový týden se na kaznějovské škole konalo
okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěže se
zúčastnilo celkem 11 žáků ze 4 škol okresu Plzeň-sever
(ZŠ Kaznějov, Nýřany, Kralovice a Manětín). Soutěžící
během celého dopoledne změřili své znalosti
v teoretickém testu a dovednosti ve dvou praktických
úkolech. I přesto, že letošní kolo bylo značně náročné,
podali všichni soutěžící velice dobré výkony. ZŠ
Kaznějov reprezentoval David Klika z 9. ročníku a v

Březen 2011

celkovém pořadí obsadil 3. místo. Druhé místo obsadil
žák ZŠ Nýřany a vítězem se stal žák ZŠ Kralovice.
Všichni výše jmenovaní postupují do krajského kola, které
se uskuteční v měsíci dubnu v Plzni.
Děkuji Davidu Klikovi za vzornou reprezentaci školy a
přeji mu mnoho úspěchů v krajském kole chemické
olympiády.
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zájmová činnost v Kaznějově
Agility v Kaznějově slaví 1.výročí své činnosti!
V dubnu 2010 jsme v Kaznějově začali s výcvikem
agility. Tento sport, při kterém spolupracují pes a
psovod při zdolávání parkurové trati s překážkami, si
v posledních letech získává velkou oblibu. Také v
Kaznějově jsme se setkali se zájmem veřejnosti a v
současné době u nás cvičí 17 aktivních členů a stále
se
nám
hlásí
noví
zájemci.
V naší skupině trénují psovodi a pejsci všech
věkových a výkonnostních skupin od rekreačních
cvičících, pro které je agility zábavou, až po týmy,
které se připravují na závody nejen regionální, ale i
republikové úrovně.
Za krátkou dobu působení skupiny agility v
Kaznějově se podařilo vybudovat solidní základnu
vybavení, které je pro tento sport nezbytné. To pak
společně s kvalitním zázemím kaznějovského cvičiště u hřbitova tvoří vynikající podmínky pro trénink.
Naše zázemí a snaha o kvalitní vybavení přitahují
do Kaznějova nejen začátečníky, ale také
pokročilé
týmy
z
širokého
okolí.
Naši členové cvičí rozděleni do několika skupin
podle výkonu. Od štěňátek, kde se věnujeme
především socializaci a výuce dovedností
potřebných pro agility (přivolání, odložení,
motivace), až po pokročilé týmy, které při tréninku
zdolávají složité a technicky náročné parkury.
Neustále se snažíme rozvíjet naši činnost. V
roce 2010 jsme například uspořádali víkendové
soustředění agility, které mělo velký úspěch, a
proto
se
bude
konat
i
letos.
I v letošním roce chystáme zajímavé akce pro
zájemce o výcvik i širokou veřejnost:
14.5.
Neoficiální
závody
agility
„Začátečnický speciál“ - závody speciálně určené pro štěňátka a začínající týmy.
4.-5.6. OSA Doubravka – Soustředění s Anetou Grygarovou - ve spolupráci s oblastní skupinou agility
v Plzni se bude v areálu našeho cvičiště konat víkendové soustředění agility závodících a pokročilých týmů.
14. – 17.7. Soustředění místního klubu agility na cvičišti v Kaznějově – soustředění členů a příznivců
agility Kaznějov. Pokud byste si agility rádi vyzkoušeli nebo váháte,zda by pro Vás tento sport byl to pravé,
pak Vás na tomto soustředění rádi přivítáme, seznámíte se s metodikou agility a budete si moci vyzkoušet i
překážky.
Veškeré
podrobnosti
budou
zveřejněny
na
stránkách
ZKO
Kaznějov:
http://www.cks-zkokaznejov.wz.cz/
Ing. Eva Nová, Mgr. Milena Mašková, cvičitelky agility

v sobotu 7. května
Turistický pochod okolím Kaznějova
start: před hasičskou zbrojnicí od 9 do 10 hodin; startovné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč
cíl: na cvičišti kynologického klubu u hřbitova
trasy: 10 km (vhodná pro pěší, cyklisty i kočárky)
20 km (pro pěší a cyklisty) V cíli
pochodu dostane každý účastník diplom a párek.
Kynologický klub Kaznějov pořádá

Březen 2011

Kaznějovský zpravodaj

strana 10/16

zajímavosti z historie Kaznějova
Pohled na Kaznějov od nádraží někdy v roce 1951-52
Pohlednici vydal Orbis, natištěná cena 2,50 Kčs ( ve staré měně). Pohlednici jsme koupili v srpnu 1953, nalepili
známku 30 haléřů ( v nové měně) a odeslali. Hlavní část snímku tvoří poválečné novostavby. Vpravo vidíme ještě
neupravenou ulici ve svahu, dnes má název K Mistráku. Ulice vlevo ve svahu, dnešní Prokopovka ještě není ani v
náznaku. Vzadu na horizontu pak vidíme mateřskou školu. Zcela vlevo dole, kde vidíme část domu, je přes pole málo
znatelná pěšina. Tu užívali při spěchu na nádraží občané ze zobrazené části Kaznějova. Při chůzi k nádraží pak buď
vpravo obcházeli "družstvo" (sklad obilí) a pak dál šli přes závory na nádraží nebo případně podlézali tunel pod
nádražím.Ten však tehdy nebyl uzpůsoben pro průchod. Protékal jím potůček, takže se chodilo po kamenech, na
horním konci se velmi snižoval, proto bylo zapotřebí se přikrčit či dokonce jít po čtyřech.
Václav Kohout
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Několik zápisů vzniku a názvu obce
Kdy byla vesnice založena neznáme. Jedná se o vesnici již dříve založenou. Kdyby byla založena v 10. století,
nazývala by se Kaznějovice podle potomků někdejšího zakladatele Kazněje.
Zápis z obecní kroniky č. I
KAZNĚJOV – Kaznějův dvůr. Toto osobní jméno vzniklo složenou přeponou – NĚJ ze základu KAZ a byla
nejspíše domáckým tvarem jména Kazimír.
Zetek " Vlastivědný sborník"
Totéž uvádí i Dr. Antonín Profous "Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny".
Vladimír Karbušický "Nejstarší pověsti české" uvádí staročeský význam slova KÁZA KAZŇ znamená trest.
Domněnka, že zde stávala káznice vznikla při kloubení základů domu p. Aloise Lexy č.p. 87 – p. Pikrt. Bylo zde
nalezeno množství lidských kostí, ale i celé lidské kostry. Jan Ditrich, tajemník velkostatku Plasy, se odvolává na
zápisy z archivu velkostatku. Nikde se nedochovaly.
Lidské kosti, ale i kosti koní byly nalezeny i v širším okolí domu čp. 87. Proto se lze domnívat, že zde kdysi došlo
k nějaké bitvě o které nic nevíme a nikde se o ní nepíše. Nedochovaly se žádné kosti k posouzení stáří. V dnešní době
již nikdo nenahlásí žádný nález na svém pozemku z obav před archeologickým výzkumem.
V roce 1039 podnikl český kníže Břetislav (1035-1055) válečné tažení do Polska pod zámnikou zásahu proti
pohanskému povstání. Mimo značné válečné kořisti získal ostatky sv. Vojtěcha pro Pražský hrad. Nad hrobem sv.
Vojtěcha ve Hvězdně vyhlásil hnězdenská dekréta obsahující:
− monogamní a nerozlučitelná manželství
− svěcení nedělí a církevních svátků
− zákaz pohřbívání na polích a v lesích
− tresty za vraždy
− zákaz provozování krčem a zákaz pití lihových nápojů
Až do nálezu uhlí v roce 1819 byl Kaznějov bezvýznamná vesnička ležící mimo hlavní cesty. V této době zde bylo
30 domů poměrně málo pevných. Nelze tedy předpokládat,že by bylo možné uhlídat uprostřed lesů třeba jen jednoho
vězně.
Zdejší obyvatelé byli poddanými kláštera, tudíž ve skutečnosti klášterním majetkem s robotní povinností. Na
robotu museli dojíždět se svými potomky na celé panství kláštera.
Vilém Seitl spsal v roce 1963 "Kaznějov dějiny obce". V úvodní větě píše: "Naše ves Kaznějov – jedniná svým
jménem mezi obcemi naší republiky náležela dle prvních hiistoricky písemných památek již od r. 1146 plaskému
klášteru".
Kaznějov byl původně zeměpanský majetek. První zmínka o Kazňovu je v zakládací listině kláštera plaskéno ze ne
25. srpna 1146, kde se uvádí, že kníže Vladislav II. (1140-1173 od r. 1158 král Vladislav I) se svojí manželkou
Gertrudou daruje klášteru cisterciátů Plasy několik vesnic, mezi nimi je i Kazňov. Z toho je patrno, že Kaznňov
existoval již dříve. Starší zprávy neexistují, proto se nedá doba vzniku určit. Tato listina je uložena v zemském archivu v
Praze.
Vilém Seitl zde uvádí tuto zprávu latinsky a zároveň v českém překladu. Tento zápis můžeme považovat za nejstrší
zprávu z dějin kláštera zapsanou v klášteře žijícímy mnichy. Nikde se nepíše nic o káznici.
Název obce
Původní název Kazňov byl za Rakouska – Uherska různě zkomolen. Užívalo se názvu Kasnau, Kázňov, Kasenau,
Kasniau, KasinoW, Kazinov.
Po vzniku Československé republiky jmenovala vláda komisi, která měla ve starých pramenech najít původní
české názvy, protože řada jmen obcí byla rakouskými úřady všelijak zkomolena. Komise pracovala tři roky a změnila
název Kazňova na Kaznějov.
Od 1. ledna 1924 dle Úředního věstníku č. 1/1924 název Kazňov změněn na Kaznějov.
V době Protektorátu Čechy a Morava , to je od 15. března 1939 do 5. května 1945 podle tehdejšího nařízení musel
být uveden nejdříve německý název a pak teprve český.
Tvrz – v žádných knihách není ani zmínka o jakémkoli opevnění nebo typu natož potom o tvrzi. Přesto tvrz v
Kaznějově existovala a je doložena písemnými prameny. Kaznějov vznikl na příhodném místě na soutoku třech potoků
jako slovanská osada. Osady přijímaly svá jména podle stařešiny rodů, vůdcích rodů nebo praotcích.
Toto jsou vybrané, zachované spisy z naší minulosti. Záleží na každém z Vás, čemu uvěříte.
Jindřich Novák
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28.5 - 29.5.2011 8.ročník výstavy bonsají a suiseki zámek v
Merklíně u Přeštic
Nad výstavou převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec, účast přislíbili
zástupci Japonského velvyslanectví a další významní hosté.
Pěstitelé a sběratelé z celé České republiky vystavují 110 bonsají a 80 suiseki.
Doprovodný program:
V sobotu :Demo - L.Šebek, Přednáška o suiseki - I.Bárta ,Čajovna - Z.Nepustil , Workshop –
Greenhorni, Feng-shui - M.Štaif, Aukce Japonských starožitností ,cvičení Chi-kung – D.Tkadlčík
V neděli: Demo - L.Šebek , Tradiční čínská medicína - J.Krameriová ,Workshop - Greenhorni,
Floristika – J.Harastes Ukrajina, cvičení Tai-chi - D.Tkadlčík ,Čajový obřad - Z.Nepustil ,
Orient.tanec - H.Černá , Workshop -výroba korálků J.Wudy.
Očekáváme, že jedním z vrcholů výstavy bude sobotní aukce japonských starožitností,
zajišťuje ji „Japonsko v Čechách“ (dražené artefakty budou měsíc před výstavou zveřejněny na
www.bonsai-dnes.cz).
Pro děti bude připraven nafukovací hrad zapůjčený Českomoravskou stavební spořitelnou.Rovněž
bude zajištěn prodej bonsajových potřeb a potřeb pro zahrady.
Věříme, že i letošní výstava přinese návštěvníkům příjemný zážitek a nové inspirace.
= Myšlenka výstavy =
SEZNÁMENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ S KULTURNÍMI TRADICEMI ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
Podrobné informace - Karel Vošahlík, tel.606 237 879, e-meil:bonsaimerklin@seznam.cz,
noskova.bonsaimerklin@seznam.cz
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
 14,30 Kaznějov /tržnice na sídlišti/

Prodej 7.4.2011 při objednání 10ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!
Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Bílé /nesou bílá vejce/ stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Prodej 9.6.2011 při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!!! /vitamínový a minerální přípravek pro zdárný
růst drůbeže/
Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/ 1-3týd. 60-80,-Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/ 1-3týd. 90-110,-Kč
Husy / bílé/ 1-3týd. 130-150,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd. 60-80,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd. 250-290,-Kč
Prodej 18.8.2011 Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena:130-150,-Kč
Modré, kropenaté, sussex stáří: 14-18týd. cena:130-150,-Kč
Prodej 6.10.2011 Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE

na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili v měsících leden, únor a březen letošního
roku významného životního jubilea:
80 let

Magdalena Trylčová, Marie Žalmanová, Věra Králová, Miroslav Koldinský ,
Vlastimil Švátora

81 let

Florentina Špelinová, Jaroslav Martínek, Květoslava Havlínová, Marie Oudová
Jiří Málek

82 let

Miroslav Vaško, Václav Novák,

83 let

Josef Křížek

84 let

Josef Vébr

86 let

Marie Pašková, Jaroslav Müller, Josef Král,

87 let

Jitka Mikutová

88 let

Božena Loukotová, Vlasta Mašková
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Černá skládka u vodárny za Jubilantem - březen 2011
foto Zdeněk Uhlíř
Hospodářský dvůr bez poplatků otevřen 3 x týdně, letní kino rovněž, přesto se v různých částech
Kaznějova neustále objevují podobné černé skládky. Likvidace stejné skládky na místě jako na
fotografii byla provedena na podzim 2010 a náklady na ní činily zhruba 7,5 tis. Kč
Je to opravdu nutné?
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Ročník:

20 (od roku 1991)

Počet výtisků:
Počet stran:
Foto titulní strana:
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne 1.4.2011

300
16
Ing. Jaromír Bartásek
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Konica Minolta
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