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Slovo starosty
Rád využívám tohoto prostoru k
zamyšlení nad tím, co mě v
životě našeho města v poslední
době něčím zaujalo nebo
překvapilo, ať už kladně nebo
záporně. Dnes bych se chtěl
zmínit o několika akcích, které
jsem v uplynulých třech
měsících navštívil a kde jsem
potkal lidi, kteří svojí aktivitou a
obětavostí přispívají k rozvoji
našeho
města,
k
větší
rozmanitosti a pestrosti života v něm.
Již před šesti lety přišli Jindřiška Uhlířová a Zdeněk
Kovařík s nápadem využít prostředí a atmosféru
kaznějovského koupaliště a vodácké klubovny k
uspořádání přehlídky amatérských kytaristů. Na akci s
názvem Kaznějovský kytarový cejch se zde od té doby
potkávají milovníci trampských písniček a country hudby
všech věkových kategorií, kteří zahrají a zazpívají z
tohoto hudebního žánru snad úplně všechno. Do pozdních
večerních hodin zde můžete jen tak poslouchat nebo se
necháte vtáhout do děje a zpíváte s účinkujícími. Zkrátka
organizátorům se podařilo vytvořit takový kaznějovský
"minifestival".
A z jiného soudku. Na konci května pořádal Veteran Car
Club Plzeň XX. ročník Jízdy historických vozidel. Trasa v
letošním roce procházela přes Kaznějov a organizátoři
oslovili město s nabídkou společně zde připravit pro
účastníky Jízdy malou zastávku spojenou s plněním
soutěžního úkolu. Toho se ihned iniciativně chopili
členové Sboru dobrovolných hasičů a na světě byla, podle
mého názoru, velmi vydařená motoristická akce. Hasiči v
roli hostitelů připravili před hasičárnou zajímavou soutěž
pro jezdce a zajistili občerstvení pro diváky, kteří mohli

nerušeně prohlížet historické automobily i motocykly a
slavnostně dobově oblečené řidiče. Všudepřítomná vůně
benzínu a ohřívaných klobás podtrhla úspěch tohoto
setkání malých i velkých motoristických fandů.
Příznivci fotbalu jistě ví, že v letošním roce slaví místní
fotbalový klub 80. výročí svého založení. Při této
příležitosti uspořádali jeho členové ve dnech 26. -28.6
oslavu, jejíž součástí byly samozřejmě fotbalové zápasy,
ale i taneční zábava, sportovní den pro děti a výstavka
fotografií znázorňující vývoj fotbalu v Kaznějově. Byl
jsem se podívat na slavnostním zahájení oslav a na
fotbalovém utkání hráčů FK Bohemia Kaznějov a
Internacionálů a nemohl jsem si přitom nepovšimnout, že
celé slávě předcházelo spousta práce. Anglický trávník v
bezvadném stavu, vše natřeno, opraveno, upraveno,
zkrátka pěkný sportovní areál, který je v dobrých rukách.
A dál? Na stole mám již pozvánku na další sportovně
kulturní akci s bohatým programem, kterou bude pořádat
tentokrát Kynologický klub Kaznějov. Po zkušenostech z
předchozích let se dá očekávat, že bude opět zdařilá, a tak
se těším s obětavými a nápaditými "pejskaři" nashledanou
29. srpna na starém fotbalovém hřišti.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném
průběhu zmiňovaných akcí patří dík. Věřím, že je jejich
činorodost neopustí a že se k nim postupně budou
přidávat i další, protože všichni jsme účastníci toho, co se
v našem městě odehrává a všichni se můžeme nějakým
způsobem podílet na tom, jak se u nás žije a bude žít.
Přeji všem krásné prožití léta a dovolených.
Ing. Petr Sýkora
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z Městské knihovny Kaznějov
Pasování prvňáčků
Do dětského oddělení Městské knihovny Kaznějov – do království pohádek přišli ve středu
10.6.2009 žáci z prvních tříd ZŠ Kaznějov. Přišli vzorně připraveni, protože je čekala jejich
první velká premiéra. Ukázali, jak velký kus práce mají za sebou, předvedli, jak se za první
školní rok naučili číst. Po úspěšně složené zkoušce ze čtení, kterou složili před starostou
města p. Ing. Sýkorou, p. ředitelem ZŠ Mgr. Henžlíkem a p. zástupkyní ZŠ Mgr. Vazačovou,
pasoval prvňáčky na rytíře Řádu čtenářského král Knihoslav. Na památku tohoto dne byl
malým čtenářům předán diplom a paní učitelky Mgr. Havlenová a Mgr. Patrichiová pak
převzaly pasovací listinu.
Tato akce se stala již tradicí v mnoha knihovnách v celé republice, a proto i MK Kaznějov
by tuto slavnost ráda uspořádala i v příštím roce.
Soňa Tůmová, knihovnice
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Informační
●

•

•

•

•

•

•

Město poskytlo finanční příspěvek Klubu
důchodců ve výši 2000,-Kč na divadelní
vystoupení ochotníků z Radnic, kteří
sehráli své představení 19.5.2009 v klubu
důchodců .

•

Byla předložena žádost o dotaci na
celkovou rekonstrukci komunikace Ke
Škále do ROP NUTS II Jihozápad .
Zajištění financování projektu z rozpočtu
města v případě jeho podpoření z ROP
NUTS II Jihozápad bude v roce 2009
100 000,-Kč a v roce 2010 nejvýše
20 500 000,-Kč.

•

Poptávkové
řízení
na
zpracování
dokumentace pro stavební povolení a
zadání stavby na projekt víceúčelového
hřiště vyhrála firma Sport –Technik
,s.r.o.Na více- účelové hřiště bude také
podána žádost o finanční dotaci.
Byly zahájeny práce na přípravě další
žádosti o dotaci z prostředků Evropské
unie . Jedná se o již projektově
zpracované parkoviště a okolí kolem
zdravotního střediska.
S firmou Kompetenz Develops.r.o., byla
uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě
na
pozemky
v centru
Kaznějova , kde chce firma vybudovat
obchodní centrum.Cena pozemků je
35O,-Kč za m2. Kupní smlouva by měla
být uzavřena na základě této smlouvy
nejpozději do 31.12.2010.
Zájmové sdružení právnických osob
Severní Plzeňsko vypracovalo plán
Strategie rozvoje mikrore-gionu Severní
Plzeňsko, na jehož vypracování se
podílely všechny členské obce. Obsahem
je stanovení priorit rozvoje mikroregionu.
Město poskytlo FK Bohemia Kaznějov
investiční půjčku ve výši 100 000,- Kč na
vybudování vrtu v blízkosti areálu hřiště ,
který zajistí dostatek vody na kropení
trávníku na hřišti a částečně pokryje
spotřebu vody ve sprchách.
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servis
Zastupitelstvo města na svém jednání
6.5.2009 schválilo Plán rozvoje města
Kaznějov, který navazuje a rozpracovává
Územní
plán
města
schválený
zastupitelstvem 10.12.2003 .
Již několik let věnuje město finanční
částky na obnovu křížků kolem
Kaznějova. V letošním roce byl obnoven
křížek na cestě ke hřbitovu.
Od 1.7.2009 se zvyšuje nájemné u bytů a
nebytových prostor o 6,3 %, což je
průměrná meziroční míra inflace v roce
2008.
Město přispělo Veterán Car Clubu Plzeň
1000,- Kč, který pořádal 30.5.2009 již X.
ročník jízdy historických vozidel a
v Kaznějově ve spolupráci s hasiči měl
soutěžní zastávku.
Město souhlasí se zachováním třídy pro
děti s lehčími vadami řeči pro školní rok
2009/10 v mateřské škole na továrně.
V obou
mateřských
školách
jsou
povoleny výjimky z nejvyššího počtu 24
dětí ve třídě mateřské školy . V mateřské
škole na továrně na 25 dětí ve třídě. Na
sídlišti na 26 dětí v každé třídě.
Rodiče žáků prvních tříd ZŠ Kaznějov
poslali městu jako zřizovateli ZŠ petici
za udržení dvou druhých tříd ve školním
roce 2009/2010. Ředitel školy město
informoval, že již ve výše uvedené
žádosti jednal s krajským úřadem a
zajistil finanční prostředky do konce
kalendářního roku . Třídy budou spojeny
na tělesnou, výtvarnou a hudební
výchovu.
Město bylo požádáno o vydání souhlasu
s vybudováním foto-voltaické elektrárny
na pozemcích při výjezdu z Kaznějova
směrem na Plzeň. Uvedené pozemky
jsou dle územního plánu Kaznějova
v průmyslové zóně a provoz elektrárny
není
spojen
s žádnou
dopravní
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•

•

obslužností, negeneruje žádné emise,
hluk ani prašnost. Město souhlasí se
záměrem za podmínky, že bude
dodržen při jeho realizaci ochranný
zelený pás v souladu s územním
plánem a firma bude mít sídlo
v Kaznějově.

•

Firma LB Minerals, s.r.o.požádala o
vyjádření a stanovisko k aktualizaci
k povolení
hornické
činnosti
v dobývacím prostoru Lomnička I.
Město
souhlasí
s plánovanou
aktualizací za podmínky, že pro sanaci
a rekultivaci vytěžených lomů bude
použito jen skrývkového materiálu
pocházejícího z dalšího postupu těžby
nebo ze stavby obchvatu silnice I/27,
nevhodné suroviny vytěžené v dalších
dobývacích prostorech, výkopové
zeminy
nebo
vhodné
stavební
sutě.Zásadně nesouhlasí s ukládáním
jakéhoko-liv inertního certifikovaného
výrobku.

•

Sbor dobrovolných hasičů požádal
město o povolení jízdy vozidla AVIA
jako doprovodného vozidla na
celorepublikový sraz vozidel PRAGA
RN . Město s touto žádostí souhlasí.

•

•

Od roku 2009 povede městskou
kroniku paní Jarmila Šturcová, která
již absolvovala základní školení pro
kronikáře. Dosavadní kronikářka města
paní Vendula Třísková z časových
důvodů ukončila svoji spolupráci
s městem.
Kynologický klub Kaznějov požádal o
finanční příspěvek na uspořádání již
tradičního
kulturně
sportovního
odpoledne k 5. výročí založení klubu,
které se bude konat 29.8. 2009 na hřišti
u hřbitova. Město přispělo částkou
5000,-Kč.Všichni spoluobčané jsou co
nejsrdečněji zváni.
Upozorňujeme občany, že jsou
v prodeji na městském úřadě u paní
Matůškové známky na popelnice na
druhé pololetí.
Prosíme občany, aby při návštěvě
budovy městského úřadu dbali na
bezpečnost . V budově se provádí
rekonstrukce sociálních zařízení a
buduje výtah.
Děkujeme za
pochopení.
Alena Špačková

INZERCE
Hlídání dětí v Třemošné
Blanka Žákovcová nabízí hlídaání dětí v přizpůsobeném bytě v těsné blízkosti lesa a
dětského hřiště s programem podobným jak o v MŠ. Cena od 58,- Kč za hodinu včetně
domácí stravy a pitného režimu .
Bližší informace: www.hlidanidetitremosna.mypage.cz,
tel. 603300231
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Přehled čerpání rozpočtu k 31.5.2009 - příjmy
Příjmy

rozp.opatře ní č. 1

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

24485.7
4,800.00
800.00
350.00
6,300.00
1,500.70
8,600.00
1,500.00
220.00
66.00
15.00
5.00
0.00
79.00
150.00
100.00

9305.5
276

II. Ne daňové příjm y
-příjmy z vla stní činnosti
1. kino (vstupné)
2. knihovna
3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva

100.00
10.00
8.00
138.00

skutečnost
10636.55
1878.55
322.26
150.33
2163.79
1500.66
4206.32
38.79
135.09
61.35
4.7
0
0.18
53.14
66.56
54.83
4162.09
124.58
59.36
7.72
9.04
38.95

5. příjmy z pečovatelské služby

20.00

9.51

- příjmy z proná jmu ma jetk u
1.z pronájmu BH
2. z pronájmu DPS
3. pronájem pozemků
4. pronájem ost. nemovitostí
5. příjmy ze zdravotnictví
6. úroky a dividendy
7. nájem kotelna
8. koupaliště

6884
3,500.00
280.00
72.00
300.00
580.00
140.00
2,000.00
12.00

3163.57
1592.78
113.93
22.71
180.21
213.09
48.85
989.5
2.5

- přijaté s ank ční platby

0.00

2145.5

- osta tní neda ňové příjmy
1. ostatní příjmy MěÚ
2. z úhrad z dobývacího prostoru
3. z komunálních odpadů
4.EKO-KOM platby za separ.odpad
5. věcná břemena

12.00
1,500.00
450.00
180.00
3.50

III. Kapitálové příjm y
1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ost. nemovitostí

470.00
3,468.00

3938

IV. Přijaté dotace
1. neinvestiční dotace ze SR
2. neinvestiční dotace od obcí
3.pečovatelská služba
4.dotace na zavedení knihovního systému
5.příspěvek na hospodaření v lesích
6.dotace na volby do Evrop.parlamentu

Červenec 2009

1683.58
869.78
700.00
66.00
39.00
8.80
0.00
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1.6
873.94
1.86
688.47
141.58
41.03
1
2212.73
290.46
1922.27
887.46
362.41
419.91
23.1
0
8.84
73.2
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Přehled čerpání rozpočtu k 31.5.2009 - výdaje
rozpočet
skutečnost
po 1. rozp. opatř. k 31.5.09
I. Lesnictví
148
107,09
II. Doprava
8885
3897,58
1. údržba komunikací
100,00
18,2
3. rekonstr. K Doubrav ě,Pod Vrchem
8 485,00
3879,38
4.chodník kolem MŠ U tov .
300,00
0
III. Vodní hospodářství
400
33,42
1. údržba v od. a kanalizace
100,00
0
2. koupaliště
120,00
33,42
3. odv odnění I/27 spoluúčast s ŘSD
180,00
0
Výdaje

IV. Školství
1. ZŠ
2. MŠ sídliště
3. MŠ u tov árny
4. v oda, odpady v MŠ U Tov .
5.příspěv ek ZUŠ

8110
5 770,00
820,00
800,00
700
20

3405,93
2400
500
500
0
5,93

V. Kultura
1. Štace
2. kino
3. knihov na
4. propagace města
5. SPOZ
6.kulturní dům
7.kronika
8.ostatní

3024
120,00
550,00
475,00
20,00
75,00
1 674,00
10,00
100,00

2209,21
94,95
229,72
185,46
1,32
23,09
1674,67
0
0

VI. Zdravotnictví
VII. Bydlení, komunální služby
1. BH
2. DPS
3. v eřejné osv ětlení, rozhlas
4. hřbitov
5. sběr a sv oz komun. odpadů
6. budov a MěÚ
v ýtah, soc. zařízení budov a Měú
7. úklid obce, údržba obce
8. hospodářský dv ůr
9. projekty
10.v ýkup pozemků
11.obnov a zeleně

670
17222
3 500,00
230,00
1 500,00
72,00
2 500,00
900,00
3 725,00
1 440,00
1140
870,00
940,00
405,00

380,25
4408,64
1363,48
54,11
404,41
0
977,68
137,03
457,91
361,17
188,23
98,47
9,99
356,16

340
30,00
310,00
420,00
370,00
50,00
280,00

118,13
34,91
83,22
149,28
136,28
13
160

VIII. Sociální
1. Klub důchodců
2. pečov atelská služba
IX. Zásahová jednotka SDH
1.prov oz
2. hasičská zbrojnice
X. Tělovýchova a zájmová činnost

Výdaje
XI. Veřejná správa a služby
1. zastupitelstv o
2. činnost místní správ y
3. daň z příjmů práv . osob
4. zaměstnanci
5. pojištění
6.služby peněžních ústav ů
7. příspěv ky občan.sdružením
8. příspěv ek DSO 1/27
9. příspěv ek sdružení Sev erní Plzeňsko
10. příspěv ek na doprav ní obslužnost
11. obnov a v y bav ení Měú
12. nákup program.v y bav ení MISYS-1.část
12. příděl do sociálního f ondu
- čerpání SF
13. v olby do zastup.kraje– v ratka
14. úroky z úv ěru
15. v olby do Ev rop.parlamentu
Rozpočtové výdaje
splátky úv ěru
Výdaje celkem

rozp. opatření
č.1
7985,2
820,00
2 550,00
1 500,70
2 100,00
240,00
25,00
20,00
24,00
15,50
124,90
120,00
100,00
78,00
0,00
27,10
240,00
0,00
47 484,20
428,00
47912,2

skutečnost
k 31.5.09
3591,54
263,34
905,17
1500,66
620,83
19,81
9,3
22
0
0
0
0
0
78
40,3
27,09
100,74
4,3
18579,37
177,34
18756,71

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že v prvních pěti měsících letošního roku byly příjmové položky rozpočtu
města Kaznějov i přes nepříznivou situaci v celé ekonomice naplňovány v souladu se schváleným rozpočtem. V
oblasti daňových příjmů je nejpatrnější nízký příjem u výnosu daně z nemovitostí, což je ovšem způsobeno jejím
výběrem až k 31.5. a tudíž převodem do rozpočtu města teprve v následujících měsících.
Ve výdajové části rozpočtu je zřejmé. že plánované investiční akce ke sledovanému datu byly buď započaty
nebo jejich realizace právě probíhá. Výdajová stránka schváleného rozpočtu byla upravována na 15. zasedání
zastupitelstva na základě výsledků výběrových řízení na akci opravy rozvodů vody a odpadů v MŠ U tov.
(rozpočet snížen o 800,0 tis. Kč; z časových důvodů budou realizovány jen v jedné polovině budovy) a na akci
rekonstrukce soc. zařízení a výtah v budově Měú (rozpočet byl navýšen o 425,0 tis.). V rámci této rozpočtové
úpravy rovněž zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí přípěvku na vybudování vrtu na vodu pro zalévání hřiště pro
FK BOHEMIA ve výši 100,0 tis. Kč.
Z přehledu rozpočtových příjmů k 31.5.2009 vyplývá, že dosud nebylo třeba přistoupit k žádným rozpočtovým
škrtům a pokud ve druhém pololetí nejdojde k větším propadům v oblasti daní, budou všechny plánova né akce
splněny.
vypracovala: ing. Fryčová, ing. Bartásková
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KAZNĚJOVSKÝ FOTBAL OSLAVIL 80 LET
V
letošním roce slaví náš oddíl FK Bohemia Kaznějov 80 let trénují pod vedením pánů Martina Brejníka ml. a Martina
od svého založení. Kopaná se začala v Kaznějově hrát
Sedláka. I oni hrají okresní přebor. Dorostenci taktéž
v roce 1929 na sokolském hřišti U „Škalů“. V této době zde nastupují v okresním přeboru a trenérsky je vede pan Pavel
hrály dva místní kluby a to Dělnický spolek Kolár
Buchtelík. Béčko hraje III.třídu pod vedením pánů Tomáše
Kaznějov(DSK) a Sportovní klub (SK) Kaznějov. V roce Hrabíka a Zdeňka Pokorného. A naše první mužstvo
1934 povolilo obecní zastupitelstvo Sportovnímu klubu
nastupuje v okresním přeboru pod trenérskou taktovkou
Kaznějov zřízení fotbalového hřiště Na dolíkách. Na tomto pana Jiřího Němce. Naším cílem pro nejbližší období je co
novém hřišti se hrálo jako první utkání derby mezi oběma nejrychlejší návrat A týmu do krajských soutěží a
místními kluby, které skončilo vítězstvím DSK 4:2.
samozřejmě výchova mladých fotbalových nadějí pro
V témže roce došlo ke sloučení obou místních klubů.
kaznějovský fotbal.Přáli bychom si, aby i naše mládežnická
V roce 1948 došlo ke sjednocení celé kaznějovské
mužstva postoupila do krajských soutěží, ve kterých
tělovýchovy – tj. DTJ, Sokola a SK
v dřívějších letech také účinkovali. K zajištění činnosti i
Kaznějov.V následujících letech byl pak postupně
výsledků potřebuje každý sport vedle sportovců také
vybudován současný areál, poslední významnou změnou obětavé funkcionáře. Jde o trenéry, sekretáře, hospodáře,
pak bylo vybudování travnatého povrchu v roce 1994.
správce hřiště, pořadatele, vedoucí mužstev, pokladní a
Název tělovýchovné jednoty se postupně měnil od Sokola další dobrovolné činovníky. Všem patří naše poděkování.
přes Jiskru a dále dle názvu místní chemické továrny od Naše další velké poděkování potom samozřejmě patří všem
Jodasty,Spolany přes Lachemu až po TJ Aktivu. V roce
našim sponzorům, bez kterých by se fotbal dělat také nedal.
1998 došlo k rozdělení tělovýchovné jednoty v Kaznějově
V rámci oslav našeho kulatého jubilea jsme pro všechny
na samostatné oddíly a tím vzniklo i občanské sdružení s
naše současné i dřívější členy, pro všechny příznivce i
názvem Fotbalový klub Bohemia Kaznějov. Během
fanoušky připravili slavnostní fotbalový víkend v areálu FK
uplynulých 80 let se kaznějovský fotbal pohyboval od
Bohemia Kaznějov. Nejprve se v pátek 26.6. střetlo naše A
úrovně okresních soutěží až po krajský přebor. Působení
mužstvo s Internacionály České republiky. A bylo se
v krajském přeboru v letech 1973 -1975 a 1977-1979 bylo
opravdu na co dívat, neboť bývalí reprezentanti fotbal
jednoznačně největším úspěchem kaznějovských fotbalistů.
opravdu hrát nezapomněli. Po velmi pohledné hře porazili
V té době se hrál v Kaznějově vynikající fotbal, na který se
naše první mužstvo 5 : 4. Za hosty skórovali Mičinec
jezdilo dívat mnoho diváků z blízkého i širokého okolí. A ty
3x,Příložný a Ondra, za naše hráče stříleli Uher 2x,Brejník
mohli obdivovat i borce s ligovými zkušenostmi, jakými
a Muller. Bývalí reprezentanti se představili v této sestavě :
byli brankář Jiří Hop, Miloš Vacín,Václav Kamír či člen
Čaloun – Bažant,Mlejnek,Ondra,Štambacher –
klubu ligových kanonýrů Stanislav Štrunc. Po sestupu tým
Bečka,Kabyl,K.Rada,Ondra – Mičinec,Příložný. Střídali
dlouho bojoval na špičce I.A třídy, ale kýžený návrat do
P.Rada a Samek. Na utkání dorazila spousta vzácných hostů
krajského přeboru se již nepovedl. Nejblíže k tomu bylo
z řad našich bývalých hráčů, pro které byla mimo jiné
v první polovině 90.let. Poté přišel pád do I.B třídy a
připravena i výstavka fotografií z historie kaznějovské
v loňském roce dokonce do okresního přeboru. Na
kopané.
výkonech i na výsledcích kaznějovského mužstva mají
velký podíl bezpochyby i trenéři, kterých se u našeho A
V sobotu oslavy pokračovali přátelskými utkáními našich
mužstva vystřídalo mnoho.Mezi jinými
mládežníků. Nejprve nastoupili žáci proti svým
pánovéJ.Hlásek,J.Hofman,J.Zlatník,V.Tajčner,
vrstevníkům z Plas, kterým podlehli 1:3, když branku
S.Szucz,B.Nováček,L.Němec,K.Karban,M.Vacín,J.Balák,V. vstřelil Sedlák. Potom nastoupili naši dorostenci proti týmu
Kamír,S.Štrunc,S.Kožíšek,A.Čása,J.Brada,B.Křepelka,L.Be z Dobříče, který naše kluky porazil vysoko 2:6, když za nás
ránek,M.Křížek,V.Macháček,
skórovali Polívka a Beránek. Na závěr dne sehráli exhibiční
M.Kovářík,V.Pitlík,F.Drahota,J.Šístek,V.Hilgart,
utkání bývalí a současní hráči. Mladí dokázali zvítězit 4:3,
J.Němec.V současné době máme v Kaznějově tři
když se o branky podělili Uher,Vašíček,Jung,Valenta za
mládežnická mužstva – přípravka,starší žáci a dorost a dvě mladé a Vondráček 2x a Pitlík za staré. Po utkání
mužstva dospělých – A a B. Samozřejmě, že se také
následovala na hřišti velice příjemná zábava, ke které všem
scházejí bývalí hráči, kteří odehrají vždy několik
zahrál Zdeněk Skala Band.
Oslavy jsme zakončili v neděli, kdy byl pro nejmenší
přátelských zápasů.
připraven dětský sportovní den plný soutěží a her.
Nejmladší adepti fotbalu hrají za přípravku pod vedením
Oslavy našeho kulatého výročí se nám tak podařily a
pánů Martina Vondráčka a Jiřího Lopaty. Tito nejmenší
vyvedly a my si jen můžeme přát, aby se fotbal
hrají okresní přebor přípravek, který je velmi početně
v Kaznějově hrál dalších minimálně 80 let.
zastoupen a je proto i velmi prestižní. Starší žáci hrají a
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Dorost před zápasem s Dobříčem

Žáci před utkáním s Plasy, vše v rámci oslav
Za FK BOHEMIA KAZNĚJOV Vladimír Pitlík
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z mateřské školy Kaznějov - sídliště
A je tu opět konec školního roku. Když se ohlédnu
za uplynulým školním rokem v naší mateřské škole,
vidím usměvavé tváře spokojených dětí při
každodenních činnostech a hrách, ale i v činnostech,
které jsou výjimečné a charakteristické pro naši
mateřskou školu.
Školní vzdělávací program s názvem „ Hrátky se
zvířátky“ již napovídá, že prioritou je enviromentální
výchova, vztah dětí k prostředí a jeho ochrana. Zapojili
jsme se do celostátní hry firmy Asekol. - sběr baterií a
drobných elektrozařízení a dá se říci, že jsme docela
úspěšní v krajském měřítku. Třídění odpadu a ochrana
přírody je samozřejmostí. Děti mají hluboké znalosti o
přírodě a jejích zákonitostech, o ochraně životního
prostředí. S ochranou životního prostředí úzce souvisí
ochrana zdraví, zdatnost, zdravý životní styl.
Do školního projektu předplavecké výchovy bylo
zařazeno 30 dětí. V uplynulém školním roce proběhlo
35 lekcí plavání. A výsledek? Všechny děti se dokáží
pohybovat ve vodě bez obav.Velká část se potápí,
splývá, některé děti již dobře plavou. Spolupráce
s vedoucí plaveckého výcviku paní Menclovou je
výborná.
Další specifikum je estetická výchova. Výtvarné
práce dětí jsou součástí výzdoby celé budovy. Úspěchy
v „malování“ máme několik let jak v krajských tak
celostátních soutěžích. V letošním roce se umístily děti
v soutěži Požární ochrana očima dětí v okresním kole na
1. místě Zuzka Pokorná
2. místě Vojta Drbohlav
a v krajské soutěži na
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3. místě Zuzka Pokorná.
Pěvecký kroužek Korálek vystupoval při
slavnostních příležitostech – vítání občánků, vystoupení
pro důchodce…Děti zpívají s velkou chutí a dobře.
Jsme jedna z mála mateřských škol v okolí, která
má do školního vzdělávacího programu zařazenu výuku
anglického jazyka .Výuka probíhala 4x týdně, bylo do
ní zařazeno 25 dětí ve dvou skupinách.. Děti se naučily
více než 100 anglických slov, umí pozdravit, odpovědět
na pozdrav, poděkovat, poprosit, umí říct jak se jmenují,
znají anglické hry a písně. Děti výuka bavila, dobře
spolupracovaly a snažily se. Mnozí z nich doma pečlivě
opakovaly s rodiči. V příštím roce budeme ve výuce
pokračovat opět ve dvou skupinách, ale už jako
pokročilé děti a začátečníci.
Závěr školního roku je již po několik let slavnostní
a nese se v duchu „ pasování“ na školáky. Na tuto
slavnost se nejvíce těší nejstarší děti, které odchází do
základní školy. Je to pro ně veliká událost, když jsou
„ pasovány“. Před celým shromážděním školky
pokleknou, obrovskou ozdobenou vařečkou je každé
dítě pasováno a dostane na klopu kytku s mašlí. Je
radost pro učitelky vést slavnostně oblečené a nadšené
děti na slavnostní rozloučení do obřadní síně města. A
sem už nás doprovází i někteří rodiče. Při slavnostním
rozloučení děti zazpívaly písničky, přednesly básně.
Tajemnice MěÚ ing. Bartásková předala dětem drobné
dárky a všem popřála krásné prázdniny a úspěchy v 1.
třídě.
A co říci na závěr? O spokojené a šťastné děti
nám jde především.
Alena Špačková, ředitelka MŠ
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ČINNOST A ÚSPĚCHY TANEČNÍHO KROUŽKU
Při ZŠ Kaznějov pracuje již od roku 1993 taneční kroužek, který se prezentuje pod názvem TANEČNÍ
SKUPINA PROMĚNY.
Taneční kroužek je rozdělen do tří věkových skupin- děti- 6-10 let
junioři- 11-15 let
dospělí- 16 a více
Členové taneční skupiny, kterých je v letošním roce 56, se zaměřují na taneční styl SHOW DANCE a
každoročně vystupují na prestižních kolektivních soutěžích tzv. FORMACÍ.
Neméně důležitá jsou také vystoupení na různých společenských akcích, maturitních plesech a slavnostech.
Mezi největší úspěchy doposud patří například 7.místo juniorů na mistrovství ČR 2004 Chomutově
s vystoupením Šly panenky silnicí nebo 9.místo na MČR dospělých v Olomouci s vystoupením Stop
závislosti z roku 2001, které získalo 1. místo v Show formacích na Krajské soutěži v Klatovech. Na krajských
soutěžích tanečníci již několikrát obsadili přední příčky.
Mezi další úspěšné choreografie patří například:
Mezi kapkami deště, Šmoulové, Life story, Pernej den, Posvátný oheň,Poste restante, Anděl v podsvětí, Dance
restaurant, Válka růží…
Již bylo tanečně zpracováno 49 formací a malých tanečních zájemců máme mnoho nejen v naší škole, ale také
z okolních měst.
V letošním roce všechny tři věkové skupiny sklidily obrovský úspěch na taneční soutěži v Teplicích, kde
vystoupení s názvem: VITANYNY-vystoupení dětí(nacvičila Michaela Šmidová a Šárka Schropferová) ,
GRAMODANCEMIX –junioři(Kamila Havlíková a Edita Beranová)a dospěláci- LADIES(E.Beranová)
získala 1. místa.

Edita Beranová -vedoucí TŠ ( ZŠ Kaznějov)
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PROČ DIGITALIZACE?
Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální
způsob zpracování signálu je efektivnější než analogový, a díky tomu dovoluje přenášet více programů při stejné
„spotřebě“ vysílacích frekvencí. Umožňuje rovněž využití doprovodných informací a služeb.
ANALOG NA PLZEŇSKU A KARLOVARSKU KONČÍ 30. ZÁŘÍ 2009!
Zemské analogové TV vysílání z vysílače Plzeň – Krašov a současně i řady dalších menších vysílačů bude 30. září
tohoto roku ukončeno. Na většině územní oblasti Plzeň, která zahrnuje Karlovarský kraj, část Plzeňského kraje, část
Ústeckého kraje a část Středočeského kraje, tak nebude od října možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný
televizní program. O ukončení analogového vysílání informují televize piktogramy, informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního
vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba buď zakoupit set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a
televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a
televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. září.
VÝHODY A NEVÝHODY DIGITALIZACE
Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího a stabilnějšího obrazu, je především mnohem větší programová
nabídka. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a
Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí. V územní oblasti Plzeň jsou dostupné čtyři
zemské digitální sítě, tzv. multiplexy. Digitální televizní signál je šířen jak z vysílače Plzeň – Krašov, tak i dalšími
většími vysílači Domažlice – Vraní vrch, Cheb – Zelená hora, Jáchymov – Klínovec.

Další výhodou je elektronický programový průvodce (EPG), obdoba tištěného televizního programu, z něhož se divák
pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad právě sleduje, jaký pořad bude následovat, a může si prolistovat program
zvolené televize na týden dopředu. EPG obsahuje také krátké texty o pořadu a může být doplněn i o fotografie.
Základní podmínkou pro bezstarostný příjem a využívání všech výhod digitálního vysílání je kvalitní anténní přijímací
systém.

KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?
Na www.digitalne.tv
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vysílání jsou webové stránky www.digitalne.tv. Podávají
všechny potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou formou. Naleznete zde aktuality spojené s digitalizací, termíny
vypnutí analogového vysílání pro konkrétní obec či odpovědi na již zaslané dotazy. Navíc je zde ke stažení i celá řada
materiálů, od legislativních norem týkajících se digitalizace, např. tzv. „Technický plán přechodu“, přes doporučení,
jakými způsoby lze upravit společné televizní antény, až po elektronickou verzi Diginovin, které jsou distribuovány do
poštovních schránek.
Na infolince 800 90 60 30
Pro ty, kdo nemají přístup k internetu či dávají přednost komunikaci po telefonu, je zřízena bezplatná telefonní linka
800 90 60 30. Zkušení operátoři zde denně zodpovídají dotazy ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je
v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin. Volající navíc díky
dostatečnému počtu operátorů nemusí protrpět nekonečné čekání ve frontě, naprostá většina hovorů je spojena během
pár vteřin.
Na seminářích nebo u digihlídek
Digihlídky jsou týmy promotérů, kteří mohou poradit s přechodem na digitální vysílán přímo v konkrétní obci. Termíny
zastávek digihlídek jsou uvedeny na webu www.digitalne.tv.
V září proběhne také řada seminářů pro veřejnost v šesti městech územní oblasti Plzeň.
KDY PŘEJÍT NA DIGITÁL?
Nejpozději do 30. září. Digitální vysílání je již ale plně v provozu a není třeba na nic čekat. Všechny výhody
digitální televize je možné využívat ihned.
Více informací:
Rostislav Starý
tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání
Email: rostislav.stary@prpoint.cz
Tel.:
+420 241 408 194
GSM: +420 774 278 839
O Národní koordinační skupině
Národní koordinační skupina (NKS) je centrálním koordinačním orgánem, jehož zřízení

schválila vláda ČR z
důvodu potřeby koordinovat celý proces přechodu na digitální vysílání s přesahem do mnoha
resortů a oblastí. NKS realizuje informační kampaň, jejímiž hlavnímio pilíři jsou bezplatná
infolinka 800 90 60 30 a webové stránky www.digitalne.tv
Více viz www.digitalne.tv a www.mvcr.cz/digitalni-televizni-vysilani.aspx
DIGITALIZACE – územní oblast Plzeň
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Informace ze stavebního úřadu
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z činnosti Kynologického klubu Kaznějov
pochodu, teprve měsíční Štěpánka Přibylová z Plzně.
Patnáctikilometrovou trasu si vybralo třináct nadšenců.
Podle plánu se šlo směrem na Rybnici a postupně se
navazaovalo na desetikilometrový pochod. Člen naší
organizace Vladimír Vondrák , i když zná kaznějovské
okolí jako své boty, si prošel obě dvě trasy a jeho vlčák
Členové Kynologického klubu Kaznějov uspořádali v
Dasty běžel samozřejmě s ním.
sobotu 9.května turistický pochod.
Poslední, dvacetikilometrovou trasu, kterou jsme si
Počasí se vydařilo, a tak si tuto akci nenechalo ujít 173 lidí. mysleli, že zdolají pouze cyklisté, zvládli i pěší. A to
A musíme dodat i dvě desítky psů. Účastníci pochodu si
celkem 32. Plánek je zavedl přes Nebřeziny do Plas,
mohli vybrat ze tří tras, které zdolávali pěšky nebo na kole. Rybnice a opět se napojili na kratší trasu. Pěšky si to prošel
Nejvíce pochodníků bylo z Kaznějova, ale přijeli i z
například i Jaroslav Balák z Kaznějova, který do cíle přišel
Horního Hradiště, Horní Břízy, Plzně, Rybnice, Krašovic, úplně upocený, ale v dobré náladě. Společnost mu na
Obory, Plání, Trnové, Kralovic, Třemošné, Plas, Sence a cestách dělal Rudolf Kubeš.
Kožlan.
V cíli, na cvičišti kynologického klubu, čekala na
Nejkratší trasu, desetikilometrovou, si vybralo i nejvíce všechny došlé odměna, diplom a párek. Děti si pak
milovníků turistiky, celkem 128.
zasoutěžily o cukrovinky.
Cesta vedla většinou kaznějovským lesem , kolem hájovny, Všem účastníkům pochodu děkujeme, že přišli a těšíme
žlutého a modrého kříže. Během pochodu děti soutěžily ose na Vás i nové turisty na dalším setkání.
sladkou odměnu. Na informačních cedulích byly fotky psůZa Kynologický klub Kaznějov - Valentýna Bílá
a děti určovaly, o jaké rasy se jedná.
Deset kilometrů zvládla v kočárku i nejmladší účastnice

Kaznějovskému pochodu
počasí přálo
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Kam za kulturou
Varhanní týden
Datum konání: 23.-25.8.2009
Místo konání: kostel Nanebevzetí Panny Marie - Plasy
Město Plasy ve spolupráci s Plzeňským krajem a Římskokatolická farnost Plasy pořádají Varhanní týden, kdy na
plaské raně barokní varhany zahrají mladí varhaníci z Česka a zahraničí pod vedením zkušených lektorů.
Nedílnou součástí Varhanního týdne je zahajovací koncert, začátek je v 18,00 hod a divákům se představí
varhaník p. Andreas Schrőder.

Zrození zázraku
Datum konání: 16.6.-27.9.2009
Místo konání: barokní sýpka - Plasy
Národní technické muzeum ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze pořádá výstavu Zrození zázraku
- restaurátorské práce studentů Sochařské restaurátorské školy Akademie výtvarných umění v Praze.
ol Nanebevzetí Panny Marie - Plasy V

Výzva
Muzeum a galerie severního Plzeňska připravuje výstavu a novou publikaci, která bude
zachycovat období od sv. Martina do Hromnic. Prosíme proto o zapůjčení materiálů –
vánočních ozdob, betlémů, vánočních pohlednic nebo popis tradičních zvyků, které se
dodržovaly nebo jsou stále živé ve vaší obci.
Bližší informace tel. 373 396 410 Jana Dientsbierová, Hana Tupá
Muzeum Mariánská Týnice

Bezpečnostní agentura DORA Security a.s.
přijme pro ostrahu objektu BEST a.s. v Rybnici

strážné
s nástupem od 01.10.2009
Požadujeme: zodpovědnost, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a fyzickou zdatnost
(turnusové směny, pochůzková činnost).
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, příspěvek na uniformy, stravenky, motivační
odměny, po zapracování možnost platového růstu
 724 070 071

Ročník:

18 (od roku 1991)

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

čtvrtletní
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
350
12
ing. Jaromír Bartásek
Konica Minolta
23.7.2009
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