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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s průběhem některých investičních
akcí v letošním roce. Zdaleka vše neprobíhá tak jednoduše,
jak se někomu může zdát.
Největší a nejrozsáhlejší investicí bylo a je náměstí ve
středu obce. Jedná se o revitalizaci dané plochy s parkovou
úpravou. Provádějící firma řádně vybraná ve výběrovém
řízení nás do určité míry zklamala. V uzavřené Smlouvě o
dílo je termín dokončení 15.9.2013, firma při všech
jednáních ujišťovala, že vše bude dokončeno nejpozději do
konce srpna. Nyní je říjen a jsme ve fázi postupného
přebírání, odstraňování nedodělků, závad a zkušebního
provozu kašny ( proto dochází k jejímu nepravidelnému
pouštění). Hlavním důvodem prodlev je tedy skutečnost, že
trváme na převzetí jen kvalitní práce, času na vlastní
realizaci měla firma více jak dost. Teprve po odstranění
všech nedostatků dojde k závěrečnému předání.
Celkový vzhled nového prostoru budou dotvářet květinové truhlíky a vývěsky, k jejichž instalaci by mělo dojít v
nejbližších dnech. Po té bude odstraněna značka se zákazem vjezdu a provizorní zábradlí. Mám radost, že první dojmy
z řad občanů na dokončené dílo jsou většinou pozitivní. O úvahách, že počet parkovacích míst je malý (je jich zde osm)
víme, ale nesouhlasíme s nimi. Záměrem města nebylo vybudovat ve středu obce parkoviště, ale vytvořit klidovou
zónu, veřejný prostor s dostatkem zeleně. Jsme přesvědčeni, že v blízkém okolí je parkovacích míst dostatek.
Přesto, že stavba dosud nebyla převzata, víme již nyní, že se podařilo z původně rozpočtované částky 15 mil. Kč
přibližně 2,3 mil. Kč ušetřit. Podíl na tom má jednak velkorysý příspěvek firmy Best,a.s. ve výši 680 tis. Kč a jednak
důsledná kontrola odvedených prací v průběhu celé realizace. Myslím, že i přes výše uvedené problémy, můžeme být s
výsledkem této investiční akce spokojeni a jak bude střed našeho města dále vypadat, bude už tak trochu záležet na
každém z nás.
S prostorem náměstí částečně souvisí i naše zapojení se do dotačního projektu, který byl vyhlášen pod názvem Plzeňský
kraj – bezpečný kraj. Naše žádost o finanční příspěvek na projekt Městský kamerový dohledový systém Kaznějov byla
podpořena částkou 300 tis. Kč. Výběrové řízení na realizaci projetku vyhrála firma Diadéma Internet s.r.o., která se
daného úkolu musí zhostit do konce roku 2013. I zde jsou určité problémy, a to s umístěním kamery v ulici Školní.
Věřím však, že se vše podaří vyřešit a kamery, které budou napojeny na služebnu policie, budou sloužit ke snížení
kriminality a vandalismu.
Kromě kamerového systému máme rozpracovaný ještě jeden dotační projekt. Stále čekáme na vydání rozhodnutí o
dotaci na nákup zametacího vozu, která nám již byla schválena Státním fondem životního prostředí, a opět se potvrzuje
známá těžkopádnost při administraci podobných projektů.Vše by mohlo být v pořádku, kdyby nebyl říjen. Realizace
celé akce je však limitována koncem roku 2013 a to již vzbuzuje určitou nervozitu
Na závěr chci zmínit dvě již dokončené akce: bylo vybudováno místo pro přecházení I/27 a částečně opravena ulice
Úzká s celkovou úsporou 150 tis. Kč z důvodu pokládky nového asfaltu v režii firmy ŘSD a ke zlepšení vzhledu Staré
návsi jistě přispějí opravené sloupky u obou vrat do hospodářského dvora.
Jsem rád, žejiž nyní mohu konstatovat, že město hospodaří i v letošním roce nejen s vyrovnaným rozpočtem, ale i
s určitým přebytkem a to v dnešní době považuji za velký úspěch.
S přáním příjemných podzimních dní
Ing. Petr Sýkora
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Informační servis
Město uzavřelo smlouvu s firmou Elektrowin a.s., která
zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, která pocházejí z
domácností. Firma se zavázala hradit městu náklady
spojené s provozem místa zpětného odběru. Občané tak
mají možnost nepotřebné elektrospotřebiče ,, uložit na
správné místo ,,.

plochy pro stánkaře a povrch zvedají. Bude nutné je
nejdříve vykácet a pak začít s opravou. Za poražené
stromy budou vysázeny nové. Kácení však může
probíhat až v době vegetačního klidu. Proto proběhne
oprava až na jaře.

Město Kaznějov prodá byt č.4 v č.p. 329 ulice Střední.
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit na MěÚ.

Dne 23.9. - 26.9. 2013 proběhlo v areále firmy OMGD
cvičení hasičského záchranného sboru. Jednalo se o
demoliční práce a následné využití trosek kynology se
záchranářskými psy.

V mateřské škole na továrně se provedla, dle
schváleného rozpočtu zastupitelstvem města chemická
izolace vlhkého zdiva. V průběhu prací bylo zjištěno, že
je nutno ještě provést odvodnění z venkovní strany zdiva
v terénu. Rada města souhlasila s navýšením prostředků
o 37 000,- Kč.

Místní komunikace Na důl, Staré návsi, k Nepronu
potřebují opravu. Pouze zaasfaltování stávajících děr nic
neřeší . Bude nutno počítat s celkovou opravou dle
možností rozpočtu v příštím roce.

Většina nájemníků z bytového domu č.p. 108 v majetku
města má zájem o odkup bytů do osobního vlastnictví.
Zastupitelstvo s prodejem souhlasí a bude žádat
nájemníky o vyjádření k pozemkům a budově prádelny,
které k domu také patří.
Rada města souhlasí s žádostí majitelů nemovitosti č.p.
99, kteří chtějí na pozemku města vybudovat chodník k
nemovitosti na své náklady. Majitelé zde chtějí
vybudovat dvě prodejny.
Technický odbor města připravuje celkovou úpravu
chodníku navazujícího na ulici Slepá v sídlišti. K těmto
úpravám bude využit vlastní materiál. Topoly, které
chodník lemují, zasahují kořeny do chodníku i asfaltové

Víte, že v
základní škole funguje špičková
meteostanice ? Chcete vědět kolik je právě stupňů, nebo
kolik bylo, jaká je vlhkost, vítr a spoustu dalších
informací o slunci a měsíci..... Stačí kliknout na stránky
základní školy, nebo na odkaz v internetových stránkách
města. Nebo rovnou zadat adresu meteo.kaznejov.cz
V mateřské škole na sídlišti proběhla v srpnu větší
oprava střechy. Do budoucna bude nutné uvažovat o
generální opravě, nebo o celkové výměně střešní krytiny.
Do mateřských škol nastoupilo v září celkem 136 dětí.
MŠ sídliště 78 dětí a na továrnu 60dětí. Mateřské školy
jsou plně obsazeny na základě povolených výjimek z
počtu dětí stanovených zákonem.
Alena Špačková, místostarostka

Obyvatelé Plzeňského kraje se zapojili do projektu finanční a zdravotní gramotnosti
Odborná pomoc s domácím hospodařením, spořením, ochranou spotřebitele nebo osvěta v oblasti zdravého
životního stylu přilákala řadu občanů Plzeňského kraje k projektu Gramotnost.cz. Na základě statistik míry
zadluženosti, počtu exekucí a nárůstu civilizačních onemocnění jej připravila nezisková organizace AISIS.
Zájemci se mohou nadále zcela zdarma vzdělávat formou internetových webinářů a jiných programů.
Projekt má za sebou již více než 300 seminářů, kterých se ve všech krajích ČR zúčastnilo přes 2000 lidí
v produktivním věku. Velký zájem projevili i obyvatelé Plzeňského kraje, a to zejména ve věku od
pětapadesáti let. Nejstaršímu studentovi prezenčních seminářů s mottem „Co se v mládí nenaučíš, ve staří
si tě najde“ bylo šestasedmdesát. Lektoři využili pro výuku Základní školu v Hrádku u Rokycan, Mateřské
centrum Jablíčko a Montessori školku Pampeliška v Plzni. Vzdělání je zcela zdarma, projekt financuje
Evropská unie a státní rozpočet ČR. Zájemci mohou nyní využívat webináře a e-learningové programy přímo
na portálu Gramotnost.cz. Finanční i zdravotní gramotnost tak mohou získávat kdykoliv a odkudkoliv. Stačí
mít jen přístup k internetu a vůli naučit se to, co ve školách nebylo a dnes jim chybí. „Metodiku pro finanční
gramotnost jsme postavili na základě programu Rozumíme penězům, realizovaným již od roku 2005 na
základních školách. Zdravotní gramotnost pak vychází z programu Zdravá abeceda, který je několik let
rozšířený v mateřských školkách,“ uvedl Martin Ježek, odborný garant projektu pro finanční gramotnost.
Mezi tématy finanční gramotnosti naleznete například oblasti spoření a investování, rozumné zadlužování
nebo ochranu spotřebitele. Lektoři vám poradí také se smlouvami, právním minimem či hospodařením
domácnosti. U zdravotní gramotnosti se dozvíte řadu zajímavých informací týkajících se životního stylu,
zdravého pohybu, výživy, zdravého prostředí či zdravotních rizik dnešní populace. Témata, časy i všechny
ostatní webináře naleznete na webových stránkách www.gramotnost.cz.
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Noví žáci Základní školy Kaznějov
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matrika Kaznějov
Do našeho matričního obvodu spadá kromě Kaznějova ještě obec Rybnice, Obora, Dobříč, Jarov a Koryta. Matriční
úřad vede pro všechny tyto obce matriční knihy, do kterých zapisuje matriční události - narození, uzavření manželství a
úmrtí občanů. Dále se do matrik sňatků zapisují rozvody manželství. Zápisy se provádějí rukopisně do předem
svázaných knih. Matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se souběžně vedou pomocí výpočetní techniky.
Údaje v matričních knihách jsou neveřejné. Matriční knihy zůstávají uloženy po provedení posledního zápisu u
matričního úřadu po dobu 100 let – kniha narození, 75 let – kniha manželství a 75 let – kniha úmrtí. Po uplynutí této
doby se předávají Státnímu oblastnímu archivu.
Matriční úřad vydává rodné, oddací a úmrtní listy, provádí na žádost fyzických osob změny jména a příjmení,
zápisy do zvláštní matriky Brno (matriční události občanů ČR v cizině), vydává Vysvědčení o právní způsobilosti k
uzavření manželství (pro sňatky občanů ČR uzavírané v cizině), vydává osvědčení pro uzavření manželství před
orgánem církve, provádí ověření podpisu nebo listiny, vydává výpisy z rejstříků atd.
V současné době mohou páry uzavřít manželství na kterémkoliv úřadu bez poplatku. Snoubenci mohou také
uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce. V těchto případech činí
poplatek 1000,- Kč. Většina svatebních obřadů se u nás koná v obřadní síni, jeden proběhl na zahradě a několik
církevních svatebních obřadů proběhlo v kostele v Oboře. Hodně mladých párů se rozhodlo pro sňatek v Plasích v
konventu,
v Mariánské Týnici nebo na zámku v Manětíně. Sňatek v těchto památkových objektech je zpoplatněn.
V letošním roce jsme měli zatím 11 sňatků. V dubnu jsme přivítali mezi nové kaznějovské občánky 11 dětí. V červnu
proběhlo v obřadní síni rozloučení dětí s mateřskými školami a slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy
základní školy. V září jsme přivítali dvě třídy prvňáčků v základní škole. V listopadu přivítáme dalších 18 nových
občánků. V průběhu roku posíláme přání k narozeninám všem občanům, kteří dovršili 75 a více let. V prosinci předáme
občanům starším 80ti let dárek k Vánocům. Během roku jsme navštívili řadu občanů, kteří oslavili kulaté životní
jubileum 80, 85 a 90 let, zlatou a diamantovou svatbu.
Za občany, kteří slaví kulaté jubileum a dají nám k tomu souhlas, chodíme do jejich domácností. Někteří si přejí
oslavit zlatou nebo diamantovou svatbu v obřadní síni. Rádi jim vyhovíme a obřad uspořádáme. Všichni občané
Kaznějova, kteří by chtěli oslavit zlatou, diamantovou, kamennou nebo platinovou svatbu, se mohou domluvit na
termínu a místě konání (doma nebo v obřadní síni) na telefonním čísle 373 332 142.
Těšíme se na další dobrou spolupráci se všemi občany, kteří se s nějakou žádostí, přáním nebo problémem obrátí na
matriku v Kaznějově.
Jiřina Forejtová, matrikářka

společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v měsících červenec, srpen a září letošního roku
významného životního jubilea:
80 let

Vondráček Karel, Růžek Josef, Marek Václav, Kotrchová Jaroslava, Fábera Zdeněk, Němec Milouš

81 let

Patrichi Ludmila

82 let

Hanzlíčková Zdeňka, Špačková Věra

83 let

Honomichl Josef, Liška František, Mottys Václav, Müller Rudolf, Juha Bohumil, Prokopová Jarmila

84 let

Koldinský Karel

86 let

Toušek Ludvík, Vlček Václav

88 let

Bratek Ján, Hanzlíček Vladimír, Dušková Eliška

90 let

Mašková Jiřina
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5. ročník turnaje v nohejbale
Sobota 7. září byl významným dnem pro kaznějovské nohejbalisty, pátý ročník turnaje byl "malým" jubileem. Tenisté v
čele s Petrem Novým propůjčili kurty, svůj bohatě zásobený bufet i s obsluhujícím personálem a o ostatní se již
postarala parta nohejbalistů v čele s ředitelem turnaje Jardou Balákem.
Účast byla opět velká, dvanáct týmů. A mnoho sponzorů – Autoservis Pašek, STK Marpa Rybnice, Norwest pana
Brejníka, výbor FO, Kralovický HK Novum pana Karbana a pěstírna žampionů AGARICUS věnovalo velké množství
cen to vše umožnilo bohatě odměnit všechny týmy. A protože krásné počasí přilákalo i množství diváků, mohlo se začít
bojovat o zlatý pohár.
Po bojích ve skupinách vykrystalovala osmička pro play-off a v ní všechny tři pořadadatelské týmy, i když se velmi
snažily tak na stupně vítězů to ještě nestačilo. Konkurence byla byla příliž velká. Ale „Déčko“ otec a syn Denkovi
spolu se Stanislavem Sedlákem dosáhli na 6. místo a navázali na úspěch na turnaji v Třemošné, kde skončili čtvrtí. Ani
„starší “ pánové JaPeMa - J.Balák J.Švamberk a M.Brejník nezklamali a opět dokázali, že věk nerozhoduje. A mladíci
Jirkové Luňáček a Albl spolu se Zdeňkem Paškem se také bili jak se patří a to je příslib do budoucna a snad vyjde i ta
„bedna.“
V nádherném finále zvítězili chlapci z koupaliště Mikuta , Bílý a
Koldinský, populární Jelita, nad stále lepšími mladými Šamany ve složení
Čech, Filip a Široký. A na stupně vítězů se konečně dostali i třetí Divočáci
z Třemošné Fujan, Vít a Schejbal.
Ale i další týmy, které se do play- off nedostali zaslouží pochvalu, protože
není důležité vyhrát ale zúčastnit se.Vyhlášen byl i nejlepší hráč turnaje
mladý Šaman Luboš Čech. A zvláštní cenu obdržel i nejúžitnější hráč
turnaje Divočák V.Schejbal.
Po záverečném slovu ředitele turnaje Jardy Baláka došlo i na tradiční
„tatarák“ opět výborně připraveným Liborem Hanzlíčkem. A pak již nebylo
než se těšit na další ročník turnaje, protože na čerstvém vzduchu a
sportovní
zápolení
je
to
nejdůležitější.
Takže
7.
září
2014
nashledanou.
Václav Denk

Na žádost FK BOHEMIA KAZNĚJOV zveřejňujeme následující prohlášení
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Městská knihovna v Kaznějově
zve ve středu 20.11.2013 od 17.30 hod do divadla Štace na přednášku
cestovatele Petra Nazarova

Havajské ostrovy

Uslyšíte zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havajských ostrovech formou vyprávění spojeného
s videoprojekcí o místních zvycích, o tanci Hula Hula, o přírodních krásách ostrovů a putování po jednotlivých
ostrovech (Oahu, Maui, Lanai, Molokai, Kauai, Big Island)
vstup zdarma

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov
pořádá ve středu 13.11.2013

Lampiónový průvod
Prezence od 16,30 do 17,00 hod. u ZŠ Kaznějov, start v 17,00 hod.
Vážení rodiče, připravte dětem barevné lampióny a s dobrou náladou se
přijďte se svými dětmi pobavit.
Pro děti bude možno zakoupit popcorn, balónky a různé sladkosti.
Účastnický poplatek 10,- Kč

Farní obvod Plasy
V pátek 1. 11. 2013 v 17,00 hod. u naší kapličky setkání spojené s modlitbou a poté putování
s lampionky na hřbitov, tak jako v minulých letech. Každý může donést světlo svým drahým
zesnulým.

V rámci grantového projektu OP VK "Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie
ZŠ Kaznějov" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
byla spuštěna Školní bezdrátová meteostanice Vantage Vue pro práci v Kroužku terénního výzkumu
a pro práci v hodinách matematiky, fyziky a zeměpisu. Zajímavé informace, které tato meteostanice
poskytuje, najdete na adrese meteo.kaznejov.cz
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ČESKÁ SPOŘITELNA, A:S:
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. října 2013 jsme rozšířili otevírací dobu
pobočky v Plasích (Plzeňská 291).
Nově Vám jsou její služby k dispozici každý pracovní den, tedy i v úterý, navíc ve čtvrtek až do
16.00 hod.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30

13:30-17:00
13:30-16:00
13:30-17:00
13:30-16:00
13:30-16:00

Věříme , že přivítáte prodloužení otevírací doby, a těšíme se na Vaši návštěvu.
Renáta Michalčáková
oblastní ředitelka retailového bankovnictví pro Plzeň – venkov
Česká spořitelna, a.s.

Prodám řadovou garáž pod továrnou 19 m2.
Cena dohodou. Tel.: 731 185 487

Žena, nekuřačka, středních let hledá v Kaznějově a okolí pronájem malého bytu
k rekreačním účelům. Hlavním požadavkem je klidné prostředí. Tel. 337850330

Prodám prostornou garáž (24 m2) vč. pozemku pod garáží pod ulicí Lipová
(u asfaltového hřiště). Tel. 737202232

Marcel Fryček – CA Marco tour, nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice
tel./fax: 373 397 676, e-mail: marco.tour@seznam.cz
pro vás připravila zájezdy do Velkého divadla v Plzni
předplatné na 8 představení na sezónu 2014
Přihlášky přijímáme do 31.října 2013, telefonem, e-mailem a přímo v kanceláři CA !

Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Foto titulní strana :
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne 21.10.2013

Říjen 2013

22 (od roku 1991)
300
8
Zdeněk Uhlíř
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Konica Minolta

Kaznějovský zpravodaj
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