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Slovo starosty
Vážení občané,
končí volební období 2006 – 2010. Za pár dní se budou konat
komunální volby, zvolí se nových 15 zastupitelů, kteří si následně
vyberou ze svého středu starostu, místostarostu a radu.
Čtyři roky uběhly jako voda. Nějak se v té volené funkci rychleji
stárne. Měl bych se zastavit a zhodnotit uplynulé období, ale asi
bude lepší, když hodnocení nechám na Vás.
Dělat starostu je radost i starost. Rozhodně mne naplňuje
zúčastňovat se některých společenských akcí v obci, popřát lidem k
životnímu jubileu, přivítat nové občánky, zúčastnit se setkání s
důchodci nebo naopak s hasiči, zúčastnit se výročních schůzí fotbalistů nebo kynologů, poděkovat dárcům krve nebo
přivítat prvňáčky ve škole. Svatby, to je kapitola sama o sobě,a snažím se žádnou nevynechat. Prostě, jak mi ta léta
přibývají, začínám upřednostňovat setkávání a komunikaci s občany. Největší bohatství každé obce jsou její lidé. Je to
asi fráze, ale pravdivá. Starosti nechme starostovi, starosta je od toho, aby se staral, to je také fráze, ale rovněž pravdivá.
Přesto mi dovolte, abych se alespoň částečně pokusil zrekapitulovat uplynulé volební období.
Největší pozornost věnovalo zastupitelstvo rekonstrukcím komunikací ve všech částech obce. Tyto stavby vždy
zahrnovaly nejen rekonstrukci povrchu, ale i vybudování nových přístupů k přilehlým nemovitostem, přeložky vody,
plynu a kanalizací, nové veřejné osvětlení a obnovu zeleně. Takto získaly nový , současným parametrům vyhovující
vzhled, místní komunikace Střední, Borová, Pod Vrchem, K Doubravě, Ke Staré mašině a nejnověji i komunkace Ke
Škále. Současně byly provedeny i opravy komunikací K Olejně, K Zámku K Mistráku , Pod Továrnou a cesta ke
hřbitovu. Při výčtu staveb z oblasti komunikací nesmíme zapomenout ani na vybudování parkoviště u Mateřské školy
u továrny, chodníku v ulici Pod Továrnou a v tzv. „uličce línejch“, v říjnu pak bude zahájena výstavba parkoviště u
zdravotního střediska.
Nezapomnělo se ani na výstavbu nových bytů. Byla postavena nová bytovka v ulici Javorová o 18 bytových
jednotkách a dva nové byty byly vybudovány v budově zdravotního střediska U bytových domů č.p. 312 a 142 byla
vyměněna okna a dveře, novou fasádu dostal bytový dům č.p. 108 (u nádraží). Pro zajištění bezproblémových dodávek
tepla v sídlišti byla zahájena výměna plynových kotlů.
Přistoupili jsme k postupné celkové rekonstrukci budovy městského úřadu. Byl vybudován bezbariérový přístup v
podobě výtahu, v části budovy bylo zrekonstruováno sociální zařízení, postupně se vyměňují okna a další úpravy budou
následovat.
Již tradičně představují velkou položku v rozpočtových výdajích města příspěvky na činnost jím zřízených
příspěvkových organizací, kterými jsou základní škola a obě mateřské školy. Kromě zajištění běžného provozu těchto
zařízení tak byly profinancovány i výměny oken a nábytku v Mateřské škole na sídlišti, I. etapa rekonstrukuce odpadů,
rozvodů vody a sociálního zařízení v Mateřské škole u továrny , výměna oken a nové oplocení zahrady u této školky.
Velkým úspěchem základní školy je získání dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na
financování grantového projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“.
Město Kaznějov se může pochlubit velmi dobře fungující výjezdovou jednotkou SDH, jejíž téměř profesionální
pomoc při nejrůznějších událostech byla již několikrát oceněna kompetentními orgány HZS Plzeňského kraje. A to je
jistě i zásluhou materiálního a technického zázemí, které jednotka má k dispozici a které je neustále
vylepšováno.Příkladem je přístavba hasičské zbrojnice nebo nákup repasovaného hasičského auta Avie s kontejnerovou
nástavbou.
Velká pozornost byla radou i zastupitelstvem věnována vzhledu města a domnívám se,že lze bez nadsázky
konstatovat, že veřejná prostranství jsou ve všech ročních obdobích upravená a udržovaná. Jsou za tím sice velké
finanční náklady, (např. v letošním roce byl zakoupen víceúčelový stroj EGHOLM), ale o prostředí, které nás obklopuje
je nezbytné se náležitě starat. Jsou ale i „drobnosti“, které ho mění a mají svůj význam. Takovými byla jistě obnova
křížku při cestě na hřbitov nebo dřevěného kříže u chemické továrny.
V oblasti aktivního využívání volného času jsme se zaměřili na modernizaci a dobudování dětských hřišť a na
finanční podporu všech druhů sportu a kultury, které v našem městě máme.
Při plánování všech investičních akcí je vždy nejdůležitější zajistit odpovídající finanční krytí. Vzhledem k tomu, že
mnohdy je třeba pružně reagovat na různé dotační výzvy, snažili jsme se projekčně připravit některé investiční akce i
pro budoucí období. Je tak vypracován projekt víceúčelového hřiště, revitalizace náměstí , rekonstrukcí komunikací
Úzká, U Studánek a druhé části ulice Drahotínská. Spolupracujeme o ostatními obcemi při přípravě výstavby
plánovaného obchvatu města, vzhledem k ekonomické situaci se však vlastní realizace pravděpodobně oddálí, stejně je
tomu i s plánovanou stavbou obchodního domu. Tyto dva problémy však město samo nevyřeší.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval zastupitelům, radě města a zaměstnancům městského úřadu za výbornou
spolupráci v tomto volebním období a Vám všem popřál spokojenost a životní pohodu.
Ing. Petr Sýkora
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Informační servis
Dne 6.9.2010 proběhlo výběrové řízení na investiční akci
,, Parkoviště u zdravotního střediska ,, . Nabídku
předložilo 10 firem a
jediným kriteriem pro výběr
firmy byla cena díla. Vítěznou firmou se stala firma BP
Stavby s cenou 4 985 172,40 Kč. V rozpočtu města bylo
počítáno v letošním roce s realizací I. etapy a částkou 4
000 000,-Kč. Vzhledem k ceně vzešlé z výběrového řízení
zastupitelstvo města doporučuje celou akci provést ještě
v letošním roce. Na činnost technického dozoru je
uzavřena smlouva s p. Rusňákem.
Předseda kynologického klubu Kaznějov požádal o
převod pozemku v majetku města, na kterém v současné
době kynologický klub buduje svoje zázemí pro činnost /
bývalé fotbalové hřiště Na Dolíkách/ na Kynologický
klub. S Kynologickým klubem bude uzavřena řádná
nájemní smlouva za symbolickou cenu.
Dětský oddíl hasičů byl vyhodnocen jako jeden z
nejúspěšnějších v celostátní finanční sbírce a za odměnu
mu byl předán šek na 15 000,- Kč. Za tuto částku si
nakoupí mladí hasiči hadice. Při při předání šeku
připravil Sbor dobrovolných hasičů pro děti slavnostní
akci . Město poskytlo finanční příspěvek na zajištění
drobného občerstvení. Ukázku činnosti mladých hasičů
mohli občané zhlédnout na konci prázdnin na oslavě
založení kynologického klubu. Je výborné, že děti mají o
práci hasičů a v hasičském kroužku velký zájem. Velkou
zásluhu na dětských úspěších mají vedoucí a vedení SDH.

Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo čerpání
rozpočtu k 31.8.2010 a rozpočtové opatření č.2 , ve
kterém provedlo úpravy odpovídající skutečnosti ve
výdajové a příjmové stránce. Základní škole byl zvýšen
rozpočet na provoz z 5 700 000,-Kč na 6 200 000,- Kč.
Firma Značky Plzeň požádala o odkup pozemků v
majetku města v areálu bývalého zdravotnického
zásobování. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí. Jedná se
celkem o 4467 m2 .
Firma Ekima Plzeň požádala o odkup pozemku v majetku
města v areálu bývalého zdravotnického zásobování, na
kterém stojí skladovací hala v majetku firmy. Město s
prodejem pozemku souhlasí.
V letošním roce dokončila mateřská škola na sídlišti
výměnu starých interiérů . Ve všech třídách je již nový
nábytek, který odpovídá hygienickým normám .Vysokým
hygienickým nárokům na výdej potravin pro děti
napomáhají tři nové myčky na nádobí. Proběhla další
oprava oplocení školní zahrady, malování tříd, pokládání
koberců.
V září do mateřské školy na sídlišti nastoupilo 78 dětí a
kapacita školy je naplněna.
Alena Špačková, místostarostka

Na základě stížnosti na vypouštění splašků z nemovitostí
v ulicích Pod Puchýřem, K Doubravě, Lesní …, byla
požádána vodárna / firma Veolia / o poskytnutí informací
o nemovitostech, jejichž majitelé nemají uzavřeny
smlouvy o vypouštění odpadních vod. Na základě těchto
informací byli vyzváni majitelé nemovitostí, aby
zdokladovali, jakým způsobem s odpadními vodami
nakládají.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byl zpracován
přehled o likvidaci odpadů fyzickými a právnickými
osobami podnikajícími v Kaznějově. V současné době
jsou připravovány smlouvy pro podnikatelské subjekty,
které využívají městského systému nakládání s
komunálním odpadem.
Byla podepsána veřejnoprávní smlouva s LB Minerals.
Stavební úřad v Plasích zaslal návrh veřejnoprávní
smlouvy o provedení stavby / linka drcení v areálu LB
Minerals/. Město Kaznějov musí vyslovit souhlas s jejím
uzavřením jako třetí osoba.
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Z Městské knihovny v Kaznějově
V posledních letech se knihovna změnila na moderní informační a vzdělávací centrum, jehož součástí je i zavedení a
využívání výpočetní techniky. Veřejný internet se v knihovně stal samozřejmostí. Od r. 1999 používala knihovna
knihovní systém Codex, v r. 2001 přešla na systém Lanius a od r. 2009 na novější Clavius, jehož součástí je i
elektronický katalog, který je přístupný veřejnosti prostřednictvím webových stránek. Od 1. 9. 2010 byl spuštěn
automatizovaný provoz v oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti a mládež. Zavedení AKS Clavius v MK umožní
nabízet služby uživatelům na úrovni srovnatelné s ostatními profesionálními knihovnami. Čtenáři tak mohou řadu
operací provádět sami on-line s využitím Internetu.
http://knihovna.kaznejov.cz/ http://katalog.kaznejov.cz/

Nabídka nových knih
Kniha: Anatomie lži
Autor: Dan Brown
Ve Spojených státech se blyští zlato ryzí i kočičí, zvláště v nejvyšších politických kruzích těsně
před volbou prezidenta. Stejně působivě se prý třpytí krystalky ledu
v nejzapadlejších končinách Antarktidy a právě v tu dobu a na těchto místech začíná Dan Brown
vyprávět strhující příběh o vědeckém objevu, který zásadně mění pohled na život na Zemi i ve
vesmíru. V románu, kde jedna dramatická událost rychle střídá druhou, autor hýří pečlivě vybranými informacemi ze
světa vědy a nejmodernější techniky, vyslovuje se však i k nečekaně vážným otázkám týkajícím se například
soukromého podnikání nebo morálky politiků, vojáků, vědců i novinářů.

Kniha: Tajný deník královny Kunhuty
Autor: Anna Březinová
Mladá spisovatelka a historička Anna Březinová objevila v knihovně jednoho
rakouského kláštera svazek pergamenů s latinským rukopisem obsahujícím údajně
deník české královny Kunhuty, druhé manželky Přemysla Otakara II. Přeložila ho
do současné češtiny, upravila a nyní předkládá čtenářům. Není sice jisté, zda se
jedná o královnin autentický deník, nebo pozdější podvrh, každopádně však jde o
strhující a vášnivou zpověď ženy, kterou dramatické události 13. století vynesly do čela české země.
připravila Soňa Tůmová, knihovnice

Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili v měsících červenec, srpen a září letošního roku
významného životního jubilea:
80.narozeniny
Josef Honomichl, František Liška, Václav Mottys, Rudolf Müller, Bohumil Juha,
Jarmila Prokopová, Jiřina Toncarová,
81.narozeniny

Karel Koldinský

83.narozeniny

Ludvík Toušek, Václav Vlček

84.narozeniny

Vlasta Kundrátová

85.narozeniny

Ján Bratek, Vladimír Hanzlíček, Eliška Dušková

87.narozeniny

Jaroslav Wais, Jiřina Mašková

90.narozeniny

Jindřich Pašek, Jarmila Boušková,
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Informace o volbách
Ve dnech 15. a 16. 10. t. r. proběhnou v celé republice podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, tzv. komunální volby.
Registrační úřad, kterým je pro tyto volby v Kaznějově Městský úřad v Kaznějově, přijal v zákonném období
kandidátní listiny třech politických stran, všechny využily možnosti uvést na kandidátní listině počet kandidátů shodný
s počtem volených členů zastupitelstva, tj. 15. Zástupci všech třech stran si vylosovali pořadi, ve kterém jsou tyto
uvedeny na hlasovacím lístku: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM.
Hlasování proběhne v Kaznějově ve čtyřech volebních okrscích, místní příslušnost každého voliče do daného
okrsku je vyznačena na obálce, ve které mu bude doručen hlasovací lístek.
Za bezchybný průběh hlasování zodpovídají šestičlenné okrskové volební komise, , jejichž členy delegovaly ODS,
ČSSD a KSČM , zbývající členy stejně jako zapisovatelky jmenoval v souladu s § 17 zák. o volbách do zastupitelstev
starosta.
Hlasovací lístek je vytištěn oboustranně, v jeho záhlaví je uveden počet členů zastupitelstva, kandidáti
jednotlivých stran jsou uvedeni v pořadí určeném volební stranou. Volič má možnost upravit hlasovací lístek jedním z
následujích způsobů:
1. označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před název volební strany pouze jednu volební stranu; tím
dává hlas jejím kandidátům v počtu , kolik činí počet členů zastupitelstva, který je volen
2. označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv
strany, vždy však může takto označit maximáně jen tolik kadidátů, kolik členů zastupitelstva je voleno
3. označit křížkem volební stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty, pro které hlasuje, bez ohledu
na to, že jsou z jiné než již označené strany; tímto dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené
volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku jen těm, kolik jich zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva;
Vždy platí zásada, že pokud volič označí jakýmkoliv způsobem více kandidátů než je stanovený počet členů
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Volby proběhnou dne 15.10.2010

od 14.00 hod. do 22. 00 hod
16.10.2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Podle § 91 zákona o obcích svolá dosavadní starosta ustavující zasedání nového zastupitelstva obce tak, aby se konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Zákonná lhůta
pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování správnímu
soudu je 10 dní ode dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební
komisí.
Ustavující zasedání zastupitelstva je, stejně jako všechna ostatní,
veřejné a bude na něm zastupiteli zvolen nový starosta,
místostarosta a pětičlenná rada.
Ing. Eliška Bartásková, tajemnice
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ze základní školy
Projekt „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“
V září 2010 jsme hodnotili zakončené akce z grantového ICT - Microsoft Word 2007 a PowerPoint 2007,
projektu v rámci Operační programu Vzdělávání pro v praktické části školení využívali notebooky nově
konkurenceschopnost,
který
je
spolufinancován pořízené v rámci projektu. Vedení školy ve spolupráci s
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, pedagogy zajistilo podstatné zlepšení podmínek ve
reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029 a zjistili jsme, že využívání ICT i mimo výuku pro všechny žáky Kaznějov.
schválený harmonogram je bezproblémově dodržován. Jedná se o první část realizace projektu, pozitivní změny
Čtyři učebny školy jsou nově vybaveny dataprojektory ve zlepšování podmínek nejen v oblasti ICT se uskuteční i
s promítacími plátny, pro zlepšení podmínek ve využívání v dalších etapách projektu. Na jejich přípravách již nyní
ICT (Informační a komunikační technologie) při výuce byl intenzivně pracuje všech 18 členů realizačního týmu
zakoupen kvalitní vizualizér (určen zejména pro projektu ve spolupráci se všemi pedagogy školy.
laboratorní práce v přírodovědných předmětech) a GPS Velký dík patří zřizovateli školy Městu Kaznějov za
turistická navigace s mapou ČR. V inovované knihovně je nadstandardní podporu školy. Touto cestou děkujeme i
nová počítačová síť, kterou tvoří 3 PC pro žáky, 1 PC pro poskytovateli podpory - OŠMS Krajského úřadu
pedagogy, dataprojektor s promítacím plátnem a další ICT Plzeňského kraje za významnou pomoc při realizaci
zařízení. Pedagogové školy úspěšně absolvovali školení celého projektu.
Pobytově-zážitkový kurz se zaměřením na environmentální tématiku
Šumava – Železná Ruda – Špičák
Ve dnech 14. 9. – 16. 9. 2010 se uskutečnil pod vedením Špičáku, seznámili jsme se s důsledky mrazového
učitelů Mgr. N. Pluhařové a Mgr. T. Koreluse třídenní zvětrávání, s následky po orkánu Kyrill (značné vývraty ve
pobytově-zážitkový kurz pro žáky 9. tříd, který byl vrcholové části, částečná obnova, činnost kůrovce). Viděli
zaměřen na poznávání Šumavy. Cílem kurzu bylo jsme nejhlubší údolí Šumavy – údolí řeky Úhlavy. Na
prohloubení
znalostí
Čertově jezeře jsme si
o přírodě se zaměřením na
povídali
o
vzniku
EVVO
(environmentální
ledovcových
jezer
na
výchovu,
tj.
vztah
Šumavě. Pojem pohlavní
k životnímu
prostředí),
dimorfismus
jsme
si
náklady kurzu byly plně
vysvětlili
na
příkladu
hrazeny z výše uvedeného
kachny divoké.
projektu.
Žáci také poznali značnou
Žáci byli ubytováni na chatě
proměnlivost počasí na
Blaženka a stravování na
horách. Zatímco dopoledne
velice dobré úrovni bylo
bylo slunečno, v poledne
zajištěno v sousední chatě
se zatáhlo, potom byly
Hanička.
V úterý
jsme
mírné přeháňky a v době,
vystoupili na vrchol Pancíř,
kdy jsme byli na cestě
ze kterého jsme viděli
k Černému jezeru, začal
největší horu Šumavy Velký
mírný, ale vytrvalý déšť.
Javor, který je na německé
Večer
jsme
strávili
straně, a známý vrchol Ostrý. Poté jsme sešli k prameni v tělocvičně, která patří Ski–areálu Špičák. Poslední den
Úhlavy. Ta míří až k Plzni a je zdrojem pitné vody pro jsme ve skupinách probrali základy turistiky,nordick
Plzeňsko. Cestou jsme viděli negativní dopad těžby dřeva walking, určovali jsme další rostliny a živočichy. Po celou
na přírodu, určovali jsme různé byliny a dřeviny. Objevili dobu pobytu jsme dbali na zásady správného pohybu a
jsme i řadu chráněných rostlin, jako například náprstník, chování v přírodě.
plavuň vidlačku. Ve středu jsme lanovkou vyjeli na vrchol
Školní jídelna v ZŠ Kaznějov
sledováno Krajskou hygienickou stanicí Plzeň – sever a
V dnešní době je veřejnost často informována o Českou školní inspekcí. Sledují se denní dávky mléka,
skutečnosti, jak vážný vliv má složení stravy na duševní mléčných výrobků, masa, ryb, luštěnin, ovoce a zeleniny,
vývoj, prospěch a chování dítěte a jaký vliv mají tuků a cukru. Na tyto suroviny jsou dány přesné normy
stravovací návyky získané v dětství na celý budoucí život podle jednotlivých věkových kategorií.
člověka. Systém školního stravování v naší republice je Finanční poplatky za stravu jsou stanoveny Vyhláškou č. 107/
jeden z nejlepších na světě, bohužel tento systém není 2008 Sb., skladba jídelního lístku je prováděna dle „ Zásad
veřejnosti úplně známý. Proto si dovolujeme seznámit Vás správné výživy“ – tyto normy jsou vypracovány odborníky na
se strategií při skladbě jídelníčků ve Školní jídelně v ZŠ výživu ve spolupráci s pediatry. Vedoucí školní jídelny tak musí
dodržovat určitá pravidla při sestavování jídelního lístku, zároveň
Kaznějov.
musí dodržovat tzv.“spotřební koš“ (Vyhláška č. 107/2008 Sb., O
Celý systém je vypracován na základě plnění tzv. školním stravování).
„spotřebního koše“. Plnění spotřebního koše je pravidelně V naší školní kuchyni nemáme konvektomat, neodebíráme
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loupané brambory, nevaříme zde z polotovarů, všechna jídla jsou všechny podnětné názory žáků využít při dalším zlepšování
vařena klasickým způsobem s výjimkou mimořádného stravování ve ŠJ. Další informace o ŠJ budou zveřejněny na
občasného zařazení instantních polévek – pouze v případě webových stránkách školy: http://zskaznejov.webnode.cz
nemocnosti kuchařek nebo při vaření sladkých a časově velmi
náročných jídel.
Děti si mohou denně přidávat polévku, omáčku, přílohy, ovoce a
zeleninu, maso se přidává jen po úplném skončení výdeje obědů.
Tradicí, na kterou se všichni žáci školy moc těší je každoroční
rozdávání „Mikulášských balíčků“ při vydávání obědů. S tímto
dnem je spojeno slavnostní vyzdobení celé školní jídelny
v adventním duchu. Paní kuchařky vždy svátečně vyzdobí
všechny stoly ŠJ a připraví nádhernou výstavu vlastnoručně
vyrobených vánočních perníčků. Odměnou jim jsou rozzářené
oči dětí, když obdivují jednotlivé výtvory našich šikovných
kuchařek. Podobnou krásnou výstavu mohou děti zažít ve školní
jídelně ještě jednou v každém školním roce, a to v době
Velikonoc.
V naší školní jídelně děláme vše pro to, aby byli strávníci vždy
spokojeni. V měsíci září 2010 byla pro všechny žáky školy
vyhlášena anketa, ve které měli možnost vyjádřit se ke
stravování v ZŠ Kaznějov. Podle možností školy se pokusíme

Plzeň - Dny vědy 2010
Stejně jako v minulých letech jsme i letos s žáky 9. třídy navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, které umožňují
seznámení s některými laboratořemi a odbornými pracovišti ZČU jinak nepřístupnými. Tato exkurze se uskutečnila 13.
9. 2010.
Nejprve jsme v laboratoři vysokého napětí, kde se zkouší izolátory, viděli různé elektrické výboje. Návštěvu katedry
elektroenergetiky
a
ekologie
jsme
zakončili
v elektromagnetické bezodrazové komoře. V třímetrové
komoře, kde nefungují mobily, se zkouší, jak přístroje ovlivňují
a jsou ovlivňovány elektromagnetickým zářením. Pěšky jsme
se přesunuli do laboratoří výzkumného centra Nové
technologie v areálu Plzeňského vědecko-technologického
parku. Zde byly přichystány hned dvě zajímavé expozice –
„Laserové technologie“ a „Termografie“. V rámci první jsme
se dozvěděli, k čemu všemu dnes slouží laser, viděli jsme na
vlastní oči, jak funguje, a navíc kdo chtěl, odnesl si na památku
medaili s vlastním portrétem vypáleným laserem. Druhá
expozice nám nabídla úplně jiný pohled na svět
prostřednictvím termovize. Seznámili jsme se s využitím
termografie, viděli jsme na obrazovce, jak nás zachytila
termokamera a máme i termovizní fotografii naší třídy.

Bazén na Základní škole Kaznějov
V době léta se ve všech médiích množily zprávy o
vážných úrazech dětí při letním rekreačním koupání.
Můžeme však s klidem říci, že toto riziko se snažíme u
kaznějovských dětí co nejvíce omezit. Již od útlého věku
začínají žáčci obou mateřských školek v Kaznějově
s plaveckým výcvikem v bazénu naší základní školy. Poté,
co děti nastoupí do prvních tříd, pokračují ve
zlepšování svých plaveckých dovedností v rámci
výuky tělesné výchovy. Až do 4. třídy se účastní
plavání pravidelně, od 5. třídy podle možností
kapacity bazénu, který je využíván i dalšími
školami v okolí pro předškolní a školní děti ve věku
od 4 do 15 let.
Provoz bazénu je finančně velmi náročný. Z hlavní
části se na něm podílí MěÚ Kaznějov, který přispívá
na plavecký výcvik kaznějovských žáků. Vzhledem
k tomu, že ve
školním vzdělávacím plánu ZŠ Kaznějov je
zařazena výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd, podílí
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se škola částí přímé dotace na vzdělávání na těchto
vyučovacích hodinách. Na financování plaveckého
výcviku předškolních dětí přispívají také rodiče, kteří mají
zájem, aby se jejich děti zdravě vyvíjely.
Výuku vede v průběhu celého školního roku zkušená
instruktorka plavání. U malých dětí (neplavců) se snažíme
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rozvíjet kladný vztah k vodě, osvojení základních jednotlivých plaveckých způsobů, prsa, kraul, znak,
plaveckých dovedností, dýchání do vody, potápění, vytrvalostní plavání, potápění, plavání pod vodou, hry,
splývání, skoky, nácvik kraulových, znakových, prsových soutěže.
nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek a
herních cvičení.
Mgr. Jiří Henžlík, ředitel ZŠ
K dětem je přistupováno individuálně, dle jejich
schopností, nenutíme, nespěcháme, upřednostňujeme
vlídný přístup, snažíme se, aby se na plavání vždy těšily. U
dětí, které již plavou, zdokonalujeme techniku

Zájmová činnost v Kaznějově
Šesté výročí založení klubu oslavili s pejsky
Kynologický klub Kaznějov oslavil v letošním roce šesté výročí založení svého klubu. K této příležitosti jsme
v sobotu 4. září uspořádali zábavné odpoledne nejen pro pejskaře, ale především pro širokou veřejnost. Počasí
nám přálo, a tak se na naše cvičiště přišlo podívat kolem tří stovek lidí.
Mezi prvními účinkujícími se představil pan
Sudzina z Letecké záchranné služby
v Líních, jehož labrador dokázal, že jako
správný záchranář se nebojí ani na
vysouvací plošině hasičského vozu.
Psi z kaznějovského klubu i tentokrát
předvedli poslušnost, zdolávání překážek a
zadržení pachatele. Velké nervozita byla znát
před vystoupením pejsků, kteří se od
letošního dubna učí tzv. agility a veřejnosti
se tak ukázali poprvé. Obavy ale byly
zbytečné, pejsci i jejich páníčkové cvičili na
výbornou a od publika si vysloužili potlesk.
Po našich nováčcích si na překážkách
zacvičili „agiliťáci“ z Plzně-Doubravky.
Z Kynologického klubu Líně nám všem
dokázali, že i pes z útulku je schopen se
naučit poslušnosti.
Se svojí technikou dorazili i profesionální hasiči z Plas, dále dva požární útoky předvedli děti z kaznějovského
Sboru dobrovolných hasičů, pan Sušánka nad cvičištěm pouštěl modely letadel a jako poslední zatančili tanečníci
z kozolupské skupiny Jak z nudy.
Během odpoledne si zájemci mohli
zakoupit lístky do tomboly, jejíž výtěžek
bude použit na nové psí překážky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
našim sponzorům – Městu Kaznějov, firmě
NorWest a Doipex, kaznějovštím hasičům,
kteří zajistili na akci občerstvení a panu
Heppovi za ozvučení.
Za Kynologický klub Kaznějov Valentýna
Bílá
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Výročí založení
Kaznějově

organizace

Dne 10. srpna 1960 se sešla skupina 18 zájemců z
obce mezi které zavítal známý odborník Josef
Lokajíček z KV ČZS z Plzně, aby založili místní
organizaci. Na základě tohoto jednání byl ustanoven
prozatímní výbor ve složení: p. Hoffman František
( předseda), p. Špaček Alois (jednatel) p. Kubelka
Karel (pokladník), dále p. Široký Jaroslav, Dlouhý
Jan, Nový Václav, Menšík Vojtěch a Blahník Adolf.
Počínali si velmi aktivně, neboť v témže roce m.j.
uskutečnili 1. zahrádkářskou výstavu v obci. V
následujícím roce proběhla řádná řádná výroční
schůze, kde byl zvolen opět za předsedu p. Hoffman
František, jednatelem p.Svátek a pokladníkem p.
Kubelka Karel. Dalšími členy výboru byli p. Špaček
Alois, Hanzlík František, Beneš Miloslav, Blahník
Adolf, Brůha Václav, Vopalecký Antonín, Hanzlíček
Václav, Menšík Vojtěch, Lavička Rudolf, Brožová
Božena, Široký Jaroslav a Mu"ller Stanislav. V
roce1962 s počtem 103 členů kromě zájezdů,
zajišťováním hnojiv( na příděl) uskutečnili další
úspěšnou výstavu. Po úmrtí pana Foffmana r. 1966
se dalším předsedou stává p. Svátek Josef, který
pokračoval v úspěšné činnosti. Tehdy byla o
výpěstky nouze, přesto výbor dokázal je pravidelně
zajisti pro potřeby členů. Schůze se konaly v tehdejší
kulturním domě a členové se aktivně podíleli na
zvelebení obce. Po úmrtí p. Svátka r. 1975 byl
zvolen dalším předsdou př. Zíka Zdeněk, který se
zasloužil o další úspěchy naší organizace a m.j.
zahájil pravidlné výstavy a další zvelebování zeleně
v naší obci. Dne 12.10. 1979 byla uvedena do
provozu moštárna oboce zásluhou MNV a p.
Lavičky Rudolfa, který se stal jejím duševním
otcem. Byla však vybavena primitivním lisem
vyrobeným v tehdejším závodě Lachema.V
následujícím roce byl proto zakoupen již moderní
hydraulický lis, který byl doplněn i pračkou ovoce a
v roce 1981 i nový drtič. V tomto roce bylo
zpracováno již 92 q jablek na chutný mošt, k němuž
jsme zavedli chemickou konzervaci. Ve spolupráci s
místním JZD jsme také získali první pozemky pro
založení zahrádkářské osady č. 1 "Na Škále". V roce
1982 vlivem nadúrody ovoce jsme byli nuceni
moštovat až 6 dní v týdnu často do pozdních
večerních hodin. Výsledkem bylo zpracování 162

Září 2010

zahrádkářů

(ČZS)
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tun ovoce pro 1524 zákazníků. V osadě "Na škále"
22 zájemců zahájilo její budování. Také pokračovala
pravidelně burza sazenic a další výstavy ve
spolupráci se svazem chovatelů, svazem žen a
dalšími organizacemi. Roku 1985 byla založena
další osada č. 2 "U trati" a v následujícím roce i
osada č. 3, celkem pro 47 zájemců. Naše organizace
r. 1988 čítala již 197 členů, neboť tehdy byla
založena i osada č.4. O tři roky později jsme začali
zdokonalovat vybavení moštárny ( sociální zařízení,
topení, telefon, regály atd. V témže roce 1991 byla
provedena privatizace kulturního domu, který jsme
byli nuceni opustit. Zachránil nás tehdy OÚ, který
nám nabídl možnost schůzování v jeho budově
zdarma, což trvá dodnes. Proto na počest 850. výročí
založení obce jsme r. 1995 zorganizovali úspěšnou
soutěž předzahrádek. V následujícím roce 1996 jsme
instalovali novou střechu moštárny s pomocí p.
Jindry Nováka, který nám zdarma věnoval střešní
krytinu. Roku 1998 proběhla další úprava moštárny
včetně plynového topení a schodiště na půdu. Burzu
sazenic jsme ujednali s prodejnou SOPREX i
výstavy pokračovaly pravidelně. Roku 2003 nás
náhle opustil náš obětavý předseda př. Zíka Zděněk
jehož funkci převzal př. Dušek Jindřich. Dle nové
smlouvy jsme nabídli burzu sazenic prodejně
DOIPEX, která trvá i v současnosti. Současně jsme
zakoupili i drtič větví, který je k dispozici všem
občanům. R. 2006 byla privatizována osada č. 3 a
zakoupen datový projektor s fotobankou pro
dokonalé promítání na přednáškách. V následujícím
roce jsme obstarali fošny a trámy pro dobudování
půdního prostoru moštárny. Tento úkol však čeká na
realizaci dodnes. Nadále se snažíme modernizovat
naší moštárnu, kam jsme zakoupili novou váhu,
instalovali novou elektr. rozvodnou skříň a provedli
nový nátěr hydraulického lisu.
Současný výbor se vyznačuje aktivní činností,
avšak s malou podporou řadových členů. Přejeme
mu proto v jeho neúnavné práci další úspěchy i do
další budoucnosti.
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z historie
Zavedení poštovní služby v Kaznějově
První poštovní služba byla zavedena v Plasech dne 15. srpna 1848 a do jejího doručovacího obvodu patřila také obec
Kazňov a proto veškerá korespondence adresovaná do Kazňova byla orážena místním služebním razítkem v Plasech,
což označovalo den příchodu poštovní zásilky na doručovací poštovní úřad. Do místa určení tj. do Kazňova byla zásilka
doručována poštovním poslem – buď pěším nebo jízdním. Tato situace trvala celých 26 let tj.až do otevření poštovního
úřadu v Kazńově tj. 8. dubna 1874.
Tento úřad byl umístěn v budově čp.37 při tak zvané "Staré cestě" ( býv. hostinec "U Lukášů)" a později byl
přestěhován do čp. 9 ( sklad Jednoty), kde byly noclehy pro posly i stáje pro koně. Další stěhování bylo do čp. 43 " Ve
staré cihelně" a zde po krátkém působení se v r. 1912 přestěhoval do čp. 35 "U Sušánků" ve středu obce. Zde působil až
do r. 1986, kdy se přestěhoval do budovy čp.41 (dříve obecní úřad) a v roce 1994 se přestěhoval do nově
rekonstruované budovy čp. 424 na sídlišti, kde sídlí dodnes a doufejme, že natrvalo.
Doručovací obvod v roce 1922 byl : Kazňov, Rybnice, Obora, Koryta, Jarov a Dobříč.
Poštovním poštmistrem tu byl pan Vachman. V této funkci se za uvedenou dobu vystřídalo celkem jedenáct poštmistrů
– bez uvedení střídačů. Dalších zaměstnanců u přeprážek a doručovatelů – listonošů se zde v již uvedené době
vystřídalo celkem 50.
Zřízení poštovny v Oboře
Od 1. února 1913 byla v provozu poštovna, kterou vedl jako poštovný p. Jan Pašek, obchodník v Oboře čp. 36.
Spojení bylo denně mimo neděli přespolním listonošem z poštovního úřadu, ale také pěší posílkou jednou denně k
témuž poštovnímu úřadu, tj. do Kazňova.
K 1. únoru 1918 byl ředitelem pošt a telegr. v Praze jmenován Jan Rob z Obory se stejnými povinnostmi jako
předchůdce. Vyúčtováním patřila Obora pod P.Ú. Kazněov. Provoz poštovny byl zrušen počátkem roku 1920.( Výnosem
rakouského ministra obchodu z 24.4.1900 bylo povoleno od 1.7. 1900 zřizovat poštovny, které poskytovaly omezený
počet pošt. služeb v malých obcích, na nádražích, letištích atp.
V jejich čele stál poštovný, občan, který měl s pošt. správou SMLOUVU, ale služby zde vykonával vedle svého
hlavního povolání ( kupec, mlynář, hostinský atp.) Poštovný musel složit slib( za rakouska – slib rukoudáním) , za I.
Republiky – slib věrnosti republice ČSR, za Protektorátu Č. A M. - slib, že budu vůdci Vělkoněmecké říše A. Hitlerovi
poslušen. Poštovný dostával sjednanou odměnu.
K vlakovým poštám – celá trať Plzeň – Březno byla otevřena 8. srpna 1873, ale vlastní přeprava pošty je doložena
razítkem "POSTCONDUCTEUR im ZUGE No 1112 – z r. 1886 PILSEN – DUX", ale existuje zápis ze dne 12. srpna
1876 o "Dopravě" pošty na plaské nádraží.
Václav Novák

Zdražení piva
Pod tímto titulkem bylo v loňském Zpravodaji zveřejněno, že od 1. dubna 1912 došlo ke zdražení piva v hostinci p.
Rotta ( dnes čp. 104 a čp. 555- prodejna u Čásů) a to z 24 haléřů na 26 haléřů za 1 litr.
Tehdy – v tomto hostinci měly společenskou místnost různé místní spolky: Strana sociálně demokratická, Dělnická
tělovýchovná jednota ( DTJ) Divadelní ochotnický spolek Kolár, Potravní společenstvo VPŘED a Svaz dělnictva
lučebního průmyslu. Všechny tyto spolky se rozhodly "bojkotovat" tento hostinec po dobu než zde bude pivo opět za
starou cenu. Na závěr se píše : "Bojkot" skončil 19. ledna 1913 a spolky se vrací zpět".
Ale ne všude se zdražovalo jak se uvádí ve "Vyhlášce" z 22.9.1911, kterou vydalo Ředitelství Dolových a
průmyslových závodů v Kazňově. Píše se: " Jak známo zvýšily spojené pivovary v Čechách s platností ode dnešního
dne pivní cenu pro všechny odběratele v celé zemi a sice o 2 koruny za 1 hl.
Toto zvýšení pivní ceny týká se ovšem též nás, avšak není nám možno vzhledem ku stávajícím smlouvám s
hostinskými zvýšení pivní ceny částečně neb úplně na hostinské uvaliti. Abychom však našim dělníkům pivo nezdražili
usnesli jsme se, že vezmeme veškeré zvýšení pivní ceny na sebe a ze svého zaplatíme, takže bude našemu dělnictvu v
tovární kantině pivo za dosavadní cenu čapováno. Tato výhoda platí ovšem jen pouze pro naše dělnictvo, cizé hosti
kantina však musí pivo o 2 hal. za liter dráž platiti".
Co k tomu dodat? I tímto způsobem se ovlivńovalo myšlení....
za historický kroužek : Novák Václav
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Rekonstrukce komunikace Ke Škále
30.9. byla dokončena a předána do užívání
největší investiční akce roku 2010
„Rekonstrukce komunikace Ke Škále“.
Zhotovitelem této stavby byla firma EUROVIA
CS. a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ.
Předmětem díla byla rekonstrukce místní
komunikace v celkové délce 0,608 km,
vybudování chodníku, odstranění závad staré
komunikace, kterými byly nevyhovující šířka
propustku, nevyhovující oblouky a rozhledové
poměry komunikace a dopravně závadné
křižovatky. Stavbu projektovala firma MENE
INDUSTRY s.r.o., technický dozor investora
zajišťovala firma INGEM inženýrská, a.s. Práce
byly v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo
zahájeny v březnu, t.r.
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V sobotu 23.10. 2010 se koná v muzeu v Mariánské Týnici k ukončení muzejní sezóny
Podzimní oživlá prohlídka.

Výlov plaského rybníka
Datum konání: 16.10.2010
ČRS MO Plasy Vás srdečně zve na podzimní výlov plaského rybníka. Začátek je v 7,00 hod. Pro všechny jsou
připravené tradiční rybí pochoutky, občerstvení, horké i studené nápoje.
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19 (od roku 1991)
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Zdeněk Uhlíř
ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Konica Minolta
8.10.2010
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