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Slovo starosty
V dnešní uspěchané době je velmi vzácný každý
okamžik zastavení se a setkání s lidmi, kteří dokáží
zapomenout na své vlastní osobní zájmy a udělat něco
pro druhé. Již jsem na tomto místě několikrát zmiňoval
obětavou činnost mnoha našich občanů, ať už hasičů,
sportovců či jiných podílejících se aktivně na
společném životě v našem městě, dnes bych však rád
vyzdvihl konání jiného druhu, na první pohled nerozpoznatelné, svým významem však překračující
hranice města. Mám na mysli dárce krve, lidi, kteří doslova a do písmene darují zcela anonymně
potřebným život.
Ke konci března se konalo v obřadní síni na městském úřadě milé setkání právě s těmito
kaznějovskými občany. Potkáváme se s nimi denně a přesto nás nenapadne, jak svými činy bez
velkých gest naplňují krédo lidství. Setkání mělo svoji oficiální část spojenou s předáním malých
dárků a neoficiální, ve které jsme při besedě zjistili, že ani pro vícenásobného dárce není odběr
krve jen běžná rutina, ale že i oni mají pocity, o kterých si my ostatní myslíme, že je nelze překonat.
Možná, že je vhodné na tomto místě zmínit některá fakta o dárcovství krve:
– darovat krev může zdravá osoba ve věku 18 – 65 let
– ženy mohou darovat plnou krev nejvýše 4 x ročně, muži 5 x ročně
– nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů
– jeden odběr plné krve činí 450 ml,
– lze odebírat i jen jednotlivé složky krve
– při první odběru se uděluje odznak „Kapka krve“
– za 10 odběrů se uděluje Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Jánského, za 20 odběrů náleží
Stříbrná medaile a za 40 odběrů získává dárce Zlatnou medaili MUDr. Jánského
Zlatý kříž Českého červeného kříže 3 .třídy se uděluje za 80 odběrů, Zlatý kříž 2. třídy za
120 odběrů a Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů krve
Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit. Je
třeba při těžkých úrazech, při operacích, celoživotně jsou na ni odkázání např. lidé s umělou
ledvinou nebo lidé se zhoubnými nemocemi krve. Z darované krve se vyrábějí i důležité léky.
Krev je doslova a do písmene tekutinou života. Nevíme dne ani hodiny, kdy ji budeme potřebovat a
právě na dárcích krve závisí životy druhých. Dovolte mi proto, vážení občané, abych jim jménem
nás všech na tomto místě poděkoval a vyslovil naše uznání.
Ing. Petr Sýkora
OBSAH
titulní strana
slovo starosty
informační servis
rozpočet města na rok 2010
z mateřských škol

Duben 2010

2
3
4 -5
6 -7

z historie
společenská kronika
nabídka firmy Plzeňský servis
inzerce

Kaznějovský zpravodaj

8-9
10
11
12

strana 2/12

Informační servis
* Firma AQUATEST, a.s. pověřená
vybudováním monitorovacích vrtů pro
zpracování analýzy rizika lokality Kaznějov,
jejímž investorem je Plzeňský kraj, požádala
město o povolení ke vstupu na městské
pozemky v lokalitě kolem bývalé chemické
továrny . Tyto vrty budou monitorovat spodní
vodu a určí území, ve kterém je spodní voda
kontaminována. V zájmovém území budou
také provedeny kontroly domovních studní.
Město se vstupem firmy a s vybudováním vrtů
na pozemcích souhlasí. Je v zájmu všech
obyvatel města zjistit rozsah kontaminace
spodních vod po bývalém chemickém
provozu.
* Základní škola Kaznějov zpracovala a
podala žádost o poskytnutí finanční podpory
na projekt „Učení je skryté bohatství–inovace
výuky v ZŠ Kaznějov „. Předložený projekt
byl ve výběrovém procesu Plzeňským krajem
schválen a základní škola získá finanční
podporu ve výši 2 954 636,-Kč.
* Zastupitelstvo města rozhodlo na svém
jednání o finanční podpoře sportovních
zájmových klubů a sdružení. Větší finanční
částka je pro kluby a sdružení, které pracují
s dětmi a mládeží, nebo mají dětské oddíly.
tenisový oddíl
10 000,- Kč
volejbalový oddíl
10 000,- Kč
Pohyb Kaznějov
10 000.- Kč
* Město přispělo částkou 5 000,- Kč Českému
svazu včelařů , místní organizaci na obnovu
včelařského zařízení
* V lednu byl pořádán již 25. ročník dálkového
pochodu Kaznějovská štrapáce. Město přispělo
na organizaci 1000.-Kč.

částkou 1 000,- Kč.
* Již 18. ročník turnaje v sálové kopané
proběhl v lednu v tělocvičně základní školy.
Zúčastnilo se ho 13 družstev a město přispělo
částkou 2 500,-Kč na jeho organizaci.
* Město podalo žádost na Pozemkový fond o
převod pozemků v katastrálním území města ,
které jsou v majetku státu.
Jedná se o
pozemky, které jsou určené k bydlení,
k parkové
úpravě
a
pod
místními
komunikacemi. Tyto pozemky budou předány
bezúplatně. Další pozemky, o které je
požádáno, jsou v areálu letního kina, ale
nebudou již vydány bezúplatně. Cena bude
stanovena dle cenové vyhlášky.
* Svaz tělesně postižených, místní organizace
Plasy, který sdružuje i několik občanů
Kaznějova, použije příspěvek 1000,- Kč pro
své členy na částečnou úhradu masáží
* Občanské sdružení Diakonie Broumov
požádalo město o uspořádání sbírky použitého
ošacení a domácích potřeb. Děkujeme všem
občanům, kteří se této sbírky zúčastnili.
* Firma Lasselsberger,s.r.o. / Kaolinka
Kaznějov/ požádala město o vyjádření
k požadavku ministerstva zemědělství provést
likvidaci Jižní výsypky. Stavební povolení pro
výsypku bylo vydáno v roce 1990 a po
dokončení ukládání na výsypce proběhla
rekultivace celé její plochy.. Dnes se zde
nachází porost 15 let starý / borovice,smrk,
modřín, dub /. Problémy jsou s bočními
strmými svahy výsypky, které podléhají erozi.
Celkově lze však hodnotit rekultivaci kladně.
Město doporučuje ponechání Jižní výsypky
v současné podobě.

* Klubu českých turistů , který každoročně
obnovuje turistické značky, přispělo město
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Alena Špačková
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Investiční akce roku 2010
10.2.2010 se konalo 20. jednání Zastupitelstva města
Kaznějov, které projednalo zprávu o čerpání rozpočtu k
31.12.2009 a návrh rozpočtu na rok 2010. Jedná se o
dva spolu úzce související dokumenty, protože rozdíl
vzniklý rozpočtovým hospodařením běžného roku se
promítá do návrhu rozpočtu následujícího.
Sestavování rozpočtu pro nás bylo letos přes všechny
původní obavy vcelku příjemnou činností. V roce 2009
se nám přes probíhající ekonomickou krizi a její vliv na
hospodaření měst podařilo vytvořit kladný zůstatek
finančních prostředků ve výši 7 690,0 tis. Kč, což je
bezpochyby velmi dobrý základ pro sestavení rozpočtu
na rok letošní a kromě toho jsme se v loňském roce stali
úspěšnými žadateli o dotaci z evropských fondů.
18.11.09 nám bylo doručeno Oznámení o schválení
projektu „Rekonstrukce komunikace Ke Škále v
Kaznějově“ k financování z Regionálního operačního
programuNUTS II Jihozápad. Návrh rozpočtu
předložený zastupitelstvu proto mohl obsahovat kromě
běžných provozních výdajů hned několik velkých
investičních akcí a zastupitelstvo jej v plném rozsahu
schválilo.
Pro letošní rok tak máme před sebou tyto úkoly:
– celková rekonstrukce komunikace Ke Škále;
zahrnuje její rozšíření, vybudování nového
chodníku po celé délce, rozšíření mostku,
přeložky sítí telefonu, kanalizace a plynu;
náklady ve výši 22 mil. Kč jsou finančně kryty
úvěrem sjednaným u ČS, a.s., který bude
částečně splacen po obdržení dotace; akce by
měla být ukončena v září t.r.
– I. etapa vybudování parkoviště v lokalitě Na
Komárově; neutěšený stav v parkování kolem
bytovek a zdravotního střediska nás tíží již
dlouhou dobu; protože se jedná o velmi
nákladnou investici, byla rozdělena na dvě
etapy, přičemž ta první by měla začít v
podzimních měsících letošního roku a celá
akce by se dokončila v roce příštím; její
součástí je samozřejmě i prostor pro zeleň a
lavičky;
– pokračování v obnově a vylepšování interiéru
budovy městského úřadu; plánuje se
rekonstrukce rozvodů vody a zbývajících
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toalet, výměna vchodových dveří do budovy a
dveří do divadla;
– II. etapa výměny rozvodů vody a odpadů v
budově MŠ U Tov. a pokračování výměny oken
– vybudování víceúčelového hřiště pro využívání
volného času dětí i dospělých na sídlišti pod
ulicí Drahotínská; pro zajištění financování
této akce bychom chtěli využít dotační
program Plzeňského kraje, žádost byla již
podána a podle jejího výsledku bude
rozhodnuto o realizaci
– dovybavování stávajících dětských hrišť; stejně
jako v minulých letech připravujeme instalaci
nových herních prvků na dětská hřiště v ul.
Lipová, na sídlišti a na koupališti;
– nákup nové techniky pro údržbu města; letošní
zima prověřila naši techniku na zimní údržbu a
utvrdila nás v přesvědčení, že investice do
nového vybavení hospodářského dvora jsou již
nezbytné; v rozpočtu je proto zahrnut nákup
víceúčelového stroje pro údržbu města zn.
EGHOLM, traktoru s nakladačem a sekačky
trávy;
– nákup auta AVIA pro zásahovou jednotku
SDH;
Samozřejmostí rozpočtu našeho města je již dlouhodobě
finanční podpora všech spolků působících v oblasti
sportu, kultury a zájmové činnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že máme nemalé záměry,
jejichž realizace by jistě přispěla ke zlepšení prostředí
našeho města. Věřím, že jsme sestavili reálný rozpočet
odrážející ekonomickou situaci naší společnosti, že tok
finančních prostředků z veřejných zdrojů bude plynulý a
že se nám tak podaří všechny naplánované úkoly splnit.
Závěrem bych chtěl poděkovat zaměstnancům našeho
hospodářského dvora za vysoké pracovní nasazení při
zajišťování letos zvlášť náročné zimní údržby města a i
Vám, občanům, kteří jste jakoby samozřejmě pomáhali
a pomáháte dál, teď již při jarním úklidu.
Přeji Vám hezké jaro a pohodu

Kaznějovský zpravodaj

ing. Petr Sýkora
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Rozpočet na rok 2010
v tis. Kč
Příj my
I. Daňové
1. z fyz. os. ze závislé činnosti
2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.
3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.
4. z příjmů práv. osob
5. z práv. osob - město
6. z přidané hodnoty
7. z nemovitostí
8. správní poplatky
9. poplatky ze psů
10. poplatky z místa
11.poplatky za znečištění ovzduší
13.odnětí zemědělské půdy
14. odnětí lesní půdy
15. výtěžek z provozování loterií(VHP)
16. místní poplatek VHP
II. Nedaňové příj my
-příjmy z vlastní činnosti
1. kino (vstupné)
2. knihovna
3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva
5. příjmy z pečovatelské služby
- příjmy z pronájmu majetku
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
1. ostatní příjmy MěÚ
2. z úhrad z dobývacího prostoru
3. z komunálních odpadů
4.EKO-KOM platby za separ.odpad
5.sankční platby
III. Kapitálové příj my
1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ost. nemovitostí
IV. Přijaté dotace
1. neinvestiční dotace ze SR
2. neinvestiční dotace od obcí
3. pečovatelská služba
V. Příděl do sociálního fondu
Příj my celkem
stav účtů k 31.12.2009
Finanční prostředky celkem
úvěr
celkem disponibilní prostředky
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22512
4300
400
350
4000
1500
9500
1900
300
70
10
2
80
50
50
10340
243,5
100
10
2,5
106
25
7529
4000
270
50
170
540
90
2380
20
9
2567,5
5
2000
400
150
12,5
2200
2200
2343,18
1645,18
600
98
90
37485,18
7690,04
45175,22
22000
67175,22

Výdaj e
I. Lesnictví
II. Doprava
1. údržba komunikací
3. rekonstr. Ke Škále
Ke Staré mašině
parkoviště u č.p. 105 I. etapa
III. Vodní hospodářství
1. údržba vod. a kanalizace
2. koupaliště
3. odvodnění I/27 spoluúčast s ŘSD
IV. Školství
1. ZŠ
2. MŠ sídliště
3. MŠ u továrny
4. voda a odpady v MŠ U Tov.II. etapa
5. MŠ U Tov. výměna oken v DDM
6.příspěvek ZUŠ
V. Kultura
1. Štace
2. kino
3. knihovna
4. propagace města
5. SPOZ
6.kulturní dům
7.kronika
8.ostatní
VI. Zdravotnictví
VII. Bydlení, komunální služby
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. úklid obce, údržba obce
9. hospodářský dvůr
10. EGHOLM víceúčelový stroj pro údržbu města
11.traktor s nakladačem
12. sekačka
10. projekty
10.výkup pozemků
11.obnova zeleně
VIII. Sociální
1. Klub důchodců
2. pečovatelská služba
IX. Zásahová j ednotka SDH
1.provoz
2. hasičská zbrojnice
3. AVIE
X. Tělovýchova a záj mová činnost
1. příspěvek na činnost
víceúčelové hřiště
dětská hřiště
XI. Veřej ná správa a služby
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 fondu
14. úroky z úvěru
Rozpočtové výdaj e
splátky úvěru
Výdaje celkem
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116
26240
120
22000
120
4000
271
200
71
8235
5700
820
750
700
250
15
1375
120
600
450
30
75
10
90
760
17268
4000
150
1250
20
2600
1195
830
1325
300
2776
1390
462
570
100
300
345
35
310
988
263
65
660
2463
130
2000
333
8146,9
820
3000
1500
2050
220
30
25
24
15,5
126,4
90
246
66207,9
966,5
67174,4
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Nějaké ty zprávičky z naší malé školičky
Po novém roce přišly do naší školky zase
nové dětičky. Všichni jsme je mezi sebe rádi
přijali. Musíme jim ukázat co všechno už
umíme a co nás teprve čeká. A co to bude ?
Právě nyní nás čeká školní kolo soutěže
„ Požární ochrana očima dětí“. Tuto soutěž
vyhlašuje každoročně sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. V našich obrázcích se
objeví poznatky o příčinách požárů,
namalujeme hasiče, jak likvidují požár a
pomáhají při nehodách. Zdařilé obrázky
poputují do okresního kola, krajského a dále
do republikového kola. S nad se naše obrázky
budou líbit a vyhrají některou z cen, jak už
tomu několikrát bylo.
Jsme také parta zpěváčků. Děti, které rády
zpívají, uplatňují svou chuť a talent zpívat
v našem pěveckém kroužku „Korálek“. 16.
března jsme se zúčastnili okresní přehlídky
pěveckých a tanečních kroužků Mateřinka
v Kralovicích. Všech 23 dětí odvedlo
velikánský kus práce při nácviku písniček.
Vystoupení se podařilo na
výbornou a
považte, nejmladší zpěvačce je 3,5 roku.
Odměnou byl velikánský potlesk všech
přítomných. Nesmíme však zapomenout na
pomoc rodičů. Děkujeme p. Letové za
navržení a ušití krásných sukniček a mašlí bez
nároku na honorář. Dík také patří rodičům,
kteří s námi celou přehlídku absolvovali,
obětovali svůj volný čas a pomohli při
organizaci přímo na místě, p. Nachtigallové,
Šlaufové,
Procházkové,
Vondráčkovéa
Žiškové. Panu Mandousovi děkujeme za
nahrávku celého vystoupení pro rodiče všech
zúčastněných dětí.
Zima se s námi již rozloučila a letos jsme si
ji opravdu na našem kopci za kotelnou užili.
Začíná jaro a my ho přivítáme spolu s rodiči
30.3. při malování velikonočních vajíček
v naší školce. A pak se už honem vrhneme do
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přípravy již tradičních vystoupení
pro
maminky. Každá třída zahraje divadlo, zatančí
a připraví pásmo písniček a básní.
A už je tu dětský den, který se nese v duchu
sportovního zápolení a velkého veselí.
Pasování na školáky v mateřské škole a
přijetí dětí v obřadní síní MěÚ je pro školáky
velká událost a pak už čeká předškoláky ještě
jedna odměna. Pojedou na školní výlet –
kam ? To je ještě tajemství.
Na závěr několik čísel o naší mateřské
škole:
• do mateřské školy chodí 78 dětí;
• mateřská škola má 3 třídy;
• všechny třídy jsou smíšené / děti od 3
do 7 let/;
• do dvou tříd je bezbariérový přístup;
• město dotuje provoz MŠ částkou
820 000,- Kč, finanční prostředky jsou
určeny na energie, nové vybavení
pomůckami, opravy topení, nové kryty
na topení, nábytek, myčky na
nádobí…;
• město dováží obědy do mateřské školy
ze ZŠ;
• školní zahrada má rozlohu 7 000m2;
• školné činí 150,- Kč za měsíc;
• 30 dětí je zařazeno do pravidelné
předplavecké výuky / 1x týdně
navštěvujeme školní bazén /;
• do výuky angličtiny je zařazeno 22
dětí - 4x týdně;
• v mateřské škole pracuje 6 učitelek, 1
asistent pedagoga,1 kuchařka, 2
uklízečky, 1 účetní na částečný úvazek.
Za mateřskou školu Kaznějov sídliště :
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KARNEVAL V MŠ U TOVÁRNY
Že v divadle nebývá karneval? Ale může – je to přece divadlo!
Právě to se potvrdilo 5. března 2010 v divadelním klubu ŠUTR v Kaznějově.
Všude bylo plno pirátů, princezen, zvířátek, pohádkových postaviček… Všichni
se přišli pobavit, pohrát si a hlavně zatančit.
Kdo všichni? No, přece děti, paní učitelky, rodiče, sourozenci, babičky,
dědečkové…. z Mateřské školy U Továrny v Kaznějově.
A bylo na co se dívat: děti se s chutí pustily jak do tance, tak do zábavných
soutěží a úkolů, které pro ně paní učitelky připravily.
Stěžejním úkolem byla výroba obří housenky, kterou děti společně s rodiči
vytvářeli hned při příchodu do sálu. A tahle housenka nás provázela celým
odpolednem – dohlížela, zda děti správně vytřídí předměty „na louce“, sledovala
prvky protidrogové prevence.
Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je proměnit se z kukly na krásného
motýlka, zazpívaly jarní písničky a hlavně – dosyta si zatančily a pobavily se
společně se svými kamarády a rodiči.
Každá pohádka má svůj konec, zazvonil zvonec a všichni se rozešli domů.
Zbyla vzpomínka na krásně strávené odpoledne a další pěknou akci MŠ a
rodičů.
Všichni se těšíme na další společná setkání.

Duben 2010
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z historie
Nuly na konci letopočtu
1250 - papež Incent IV. potvrzuje založení a nadání
kláštera Plas
- zrušena ves Kaznějov
- založen poplužní dvůr
- založen kostel sv. Archanděla Michaela v
Oboře
1420 – přebírají Oboru Kolovratové z Krašova a
Libštejna
- rychtář Hrdoň z Dubjan, seděním na
Kaznějově, ztrácí odebráním klášterního majetku
Kaznějov
- král Zikmund odebírá skoro veškerý majetek
plaskému klášteru a Kaznějov je omylem
zapsán dvěma novým majitelům
- zápis na Kaznějov se dvěma rybníky,
Kralovice a 16 vesnic Bedřichovi a Janovi, bratřím z
Kolovrat
- další zápis na Kaznějov se dvěmy rybníky a
forberkem (tvrz), Horní Břízu a Černou
(samostatná část Horní Břízy) Burianovi a Janovi z
Gutštejna
- spor o Kaznějov vyhráli dravější Gutštejnové,
kteří v roce 1426 koupili hrad Bělou, kam po této
době patřil Kaznějov příštích 200 let
1620 – Nizozemci vypálili Plasy, vojska generála
Bogvoye táhla na Bílou Horu, v době stavby
dráhy byly Na Panholci ještě znatelné okopy
1630 – rod Metternichů získává Kynžvart
1710 – vysvěcen kostel sv. Michala v Oboře –
dokončení přestavby ( dříve čistě gotický sloh)
- vysvěcena soukromá kaple Jména Panny
Marie v Mladoticích
- založena škola v Oboře, kam docházely děti z
Kaznějova
1760 – postavena fara v Oboře
1770 - narozen Johan David Starck
1780 – Kaznějov měl 18 usedlostí
1790 – Franz Telín, oberrichter z Obory, začíná psát
kroniku
- začíná platit Josefínský katastr
1840 – měli jsme 31 domů a 272 obyvatel
1850 – první výroba kyseliny sírové, byla to první
továrna na anglickou kyselinu sírovou
- ve východní části obce byla vystavěna olejna
s pěti pecemi a s hrnčírnou s dvěma pecemi
- dokončena stavba císařské silnice Plzeň –
Kralovice
- zřízeny c.k. okresní úřady a hejtmanství
- zřízen soudní okres Kralovice
- zřízen soudní okres Manětín
1860 – vyhlášen stabilní katastr, který platí ještě dnes
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- vypuštěn a zrušen klášterní rybník, který sahal
od Karáskovny až K Zámku
- založen důl David
1870 – otevřen důl Martin, nalezeno uhlí v hloubce
63 sáhy o síle vrstvy 1 sáh, 3 stopy
- 39 domů, 507 obyvatel
1880 – řádila chřipka
- v Čechách byl hladomor
- v Kaznějově bylo 88 domů a 946 obyvatel
- nevolnické povstání na plasku vedené Jiřím
Radimem ze Dřevce
1890 – začínají se používat strojní hnojiva
- ukončena těžba uhlí na dole David, těžní
stroje z jedné třetiny vytaženy, ostatní zasypáno
- Kaznějov má 99 domů a 907 obyvatel
- zahájena výroba kyseliny sírové kontaktním
způsobem, první výroba v Rakousku-Uhersku
1900 - zemřel Antonín Schnobloch, majitel
Starchovských závodů
- povoleno vybírání pivního krejcaru na úhradu
školního dluhu na tři roky
- chemická továrna prodána Juliu Petschkovi –
uhel. magnát
- bylo zde 104 domů, žilo zde 451 mužů a 460
žen, z toho 24 Němců ( 15 mužů a 9 žen),
901 katolíků a 10 židů, továrna měla 58 domů
- starostou byl František Šmídl
- Jan Šimandl, bývalý starosta vznáší na obec
požadavky za své pohledávky a za služné 174 zl. a
55 krejcarů, dále žádá zálohu ve sporu s firmou
J.D.Starck ohledně poškození lesa
220 zl. a 20
krejcarů i s úroky, obecní výbor rozhodl zaplatit tyto
požadavky z fondu
pivního krejcaru
- Josef Plaček žádá o prodání stavebního místa
po vyhořelé pastoušce- zamítnuto , obec toto velice
výhodné místo nehodlá prodat
- vyhořela hájenka Krašovice – Cikánka, tehdy
patřila katastru obce Kaznějov
- začíná modernizace chemické továrny
- ukončena těžba uhlí na všech zdejších dolech
- stávkovali lučebníci v chemické továrně, k
potlačení stávky povolány 2 oddíly vojska
1910 - dozrává ovoce na okresní silnici do obory,
hlídá ml. Krist, aby nebyly lámány stromky,
prodá se mu ovoce za 3,-K
- J. Buchmindr žádá o povolení k vypálení
několika prantů cihel na břehu cihelny pro
vlastní potřebu, a to o žních
- upravuje se pěšina po hrázi Veského rybníka
- Mádr, tesařský mistr, žádá za oplocení
mrchoviště a opravu hasičské kůlny 16 ,-K 90 hal.
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- je třeba opravit kapličku, dále zamezit
průjezdu mezi kapličkou a před ní stojícími
lipami
- začíná se vyrovnávat náves , jedná se s
chemickou továrnou o propůjčení starého Říhy,
který bude řízen Tomášem Chmelířem, stavebním
mistrem, v listopadu ukončeno, Říha dostal odměnu
- hasiči dostávají za svoji činnost 50,-K na
stejnokroje a na pojištění jednoho páru koní,
odsouhlaseno na každý rok
- založena Národní jednota Pošumavská
- vysazování lip přes obec
- začaly cvičit ženy v Sokole
- prodáno místo po vyhořelé pastoušce p.
Oudovi
- bylo zde 1249 obyvatel a 126 domů
1920 - počt domů 145, vnich žilo 1391 obyvatel
- konala se oslava Mistra Jana Husa,
pořadatelem byl spolek pod názvem Volné sdružení
bezvěrců, obec poskytla potřebné chrastí a finanční
částku 120,-Kč
- obec se stala členem Záložního a spotřebního
spolku v Oboře
- opravuje se kaple
- Sokol získává prapor
- zakládá se v DTJ skautský odbor
- spojuje se Dělnický zpěvácký spolek s DTJ
- tamburášský odbor kovodělníků přechází k
DTJ
1930 - Kaznějov měl 217 domů,1651 Čechů a 56
Němců
- zbudováno kino LIDO-BIO u Rottů, majetek
DTJ, první promítání bylo 28.října 1930
- vyasfaltována silnice přes Kaznějov
- zřízena čerpací stanice fi. Nafta a spol. Praha
u obchodu p. Sušánky č.p.35
- 7.3. rozhodnuto o názvu školy "Škola T.G.
Masaryka"
- začala stavba školy – obecní zastupitelstvo
schvaluje stavbu školy, na které by byli
zaměstnáni přednostně občané bez zaměstnání
- schválena půjčka obci Okresním úřadem
Kralovice ve výši 700.000,-Kč na stavbu školy,
rozpočet byl na 860.000Kč
- 9.6. požár na poště č.p.35
- v chemické továrně postavena elektrická
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ústředna a osazena nová turbína ČKD Daněk
700kW
- zbudovány nové kotle o tlaku 37 atm
- postavena výrobna kyseliny citronové
- zavedena výroba ledku a kyseliny
fluorovodíkové
- začala se vyrábět kyselina vinná
1940 - obec zaměstnává dva obecní strážníky
- obec přebírá sanitní auto Červeného kříže
Kaznějov, kralovický a manětínský okres
- rozpuštěn Sokol a 9 členů vězněno
- německému Červenému kříži daruje obec
500,-Kč
- uvažováno o stavbě koupaliště, náklady
45.000,-kč, odloženo
1950 - zrušeno hřiště na kopanou u hřbitova a hřiště
na kopanou se stěhuje na rozšířené hřiště
sokolské
1960 - zřízena prádelna u továrny
- budována cesta K Olejně pod Zámkem na
silnici k Oboře
- v Plasích končí sídlo okresu
- vznikl Svaz zahrádkářů
- letní kino má široké plátno
- budován rybník Vátinka
1970 - zřízena lékárna v č.p.105
- zemřela MUDr. Antonie Konopásková
- zřízena autobusová čekárna u pošty
- počet domů se zvýšil na 320, žilo zde 2569
obyvatel, občanů české národnosti bylo
2482,
72 Slováků, 8 Maďarů, 5 Ukrajinců a Rusů a 2
Němci
1980 - dne 31.1.1980 byla dána do provozu druhá
část čističky v chemické továrně
- počet domů je 335 a obyvatel 3302
1990 - kaznějovský závod LACHEMA se
osamostatnil pod názvem AKTIVA
- 3234 obyvatel
- Rybnice se odpojila od Kaznějova a je opět
samostatná
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Společenská kronika
Městský úřad Kaznějov b l a h o p ř e j e občanům, kteří se dožili v měsíci lednu, únoru a
březnu 2010 významného životního jubilea a přeje jim do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní
pohody.
Anna Szmajdová
93
Božena Loukotová
87
Vlasta Mašková
87
Věra Fryčová
86
Jitka Mikutová
86
Marie Pašková
85
Jaroslav Müller
85
Josef Král
85
Josef Vébr
83
Anna Frázová
83
Josef Křížek
82
Miroslav Vaško
81
Václav Novák
81
Florentina Špelinová
80
Jaroslav Martínek
80
Květoslava Havlínová
80
Marie Oudová
80

Jiří Málek
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Jak i v bytovce můžete bydlet komfortně a přitom úsporně
O bydlení v bytovkách se toho napsalo už opravdu
mnoho. Snad každý, kdo ve svém životě řešil otázku
bydlení, se zamyslel nad tím, zda je lepší bydlet
v rodinném domě či v „bytovce“. Nechceme zde
srovnávat tyto dva zcela odlišné způsoby bydlení. Je
volbou každého, jaké bydlení zvolí pro sebe a svoji
rodinu. Tento článek je určen Vám, kteří již v panelácích
bydlíte nebo o takovém bydlení uvažujete. Chceme Vám
ukázat, jak se i v bytovce dá žít velmi komfortně, a přitom
úsporně.
Většina z Vás v dohledné době bude nebo již je součástí
tzv. Společenství vlastníků, jejichž rozmach s sebou
přinesla privatizace obecních, družstevní nebo třeba
služebních bytů. V okamžiku, kdy jste byty do osobního
vlastnictví získali, přineslo Vám to jistě nemalé výhody.
Bydlíte konečně ve svém, nabyli jste majetek, jehož
hodnota zpravidla vysoce převyšuje cenu, za kterou jste
byt pořídili. Avšak spolu s bytem Vám do klína „spadly“ i
společné částí domu, střecha, anténa, obvodové zdi, okna,
dveře, balkony, lodžie, rozvody vody, plynu, tepla,
elektřiny či výtahy, a to zpravidla znamená jednu velkou
starost. Opravy jsou nákladné, peněz ve fondu oprav
málo, navíc se Vám zdá, jako by chtělo opravit všechno
naráz a Vy nevíte, kde začít. Ke všemu se o tyto záležitosti
v domě nikdo nechce starat a všem je to jedno.
Kde tedy začít? Od konce. Stačí totiž jediné, aby Vám
to přestalo být jedno! Je třeba připustit realitu, že domy
mají už své „za sebou“ a samy se o sebe nepostarají ani

neopraví. A čím déle budete váhat, tím déle budete dál
zbytečně platit za teplo, které Vám uniká starými okny a
nezateplenou fasádou či střechou. Také náklady na opravy
budou čím dál dražší a koneckonců ani stát nebude do
nekonečna přispívat formou dotací tolik, jako právě
v současné době. Nenechte tedy chátrat Váš majetek a
dopřejte si komfort, který si zasloužíte. Rozhodnutí je na
Vás. Chcete-li bydlet jinak a lépe, pak je třeba se začít
ptát, co pro to můžete udělat, a kdo Vám s tím pomůže
pomoci.
A řešení tu opravdu je. Naše společnost, Plzeňský servis,
s.r.o., působí jako správce domů po celém Plzeňském
kraji. Orientujeme se především na správu bytových
domů, a to opravdu v plném rozsahu. Správou domu
v našem podání tedy rozumějte zodpovědný přístup
k Vašemu majetku, zajištění provozu a běžné údržby
domu, poradenský servis v oblasti fungování společenství
vlastníků, revitalizací bytových domů a dotací s tím
souvisejících, přípravu finančního plánu a v neposlední
řadě také vedení účetnictví pod dozorem nezávislých
auditorů. Jistě si teď říkáte, co Vás to asi bude stát peněz.
Pokud se Vám stovka za byt měsíčně zdá příliš, pak dál
nečtěte. Na služby „zdarma“, které Vás často vyjdou
daleko dráž, než si dovedete představit, Vás nelákáme.
My Vám nabízíme férovou nabídku - profesionální servis
a bohaté zkušenosti za příznivou cenu.

Čím lépe vyberete správce, tím méně starostí pak zůstane na Vás  !
Přijďte si o tom popovídat. Srdečně Vás zveme na SEMINÁŘ pro všechny vlastníky bytů, společenství vlastníků a
bytová družstva, zaměřený na správu, revitalizaci, dotace, financování, pojištění a vůbec bydlení v bytových domech.
Přijďte se zeptat na vše, co Vás zajímá a s čím si nevíte rady.
Kdy?
V úterý 20.4.2010
Kam?
do zasedací místnosti Měú v Kaznějově
Proč?
…. protože chcete bydlet lépe
….protože chcete ušetřit a ne platit za energie stále více peněz
….protože ostatní půjdou a budou oproti Vám ve výhodě, pokud vy nepřijdete
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LÉČEBNÉ MASÁŽE,
REKONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ
SLUŽBY
Petra Prčková

Fyzioterapeutka
Na Komárově 105 ( lékařský dům ) Kaznějov
Objednávka : tel. 605001276 , email: petraprckova@seznam.cz
S sebou: ručník + osuška
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