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Slovo starosty
20.3.2013 ve 12:02 hod začalo astronomické jaro,
pohled z okna nebo na teploměr tomu však
nenasvědčoval. Zima se letos dlouho nevzdává a tak
jsme pravidelný jarní úklid zatím odložili. Jsme však na
něj připraveni. Firma LB MINERALS, s.r.o. s námi
stejně jako v minulých letech uzavřela darovací
smlouvu, jejímž předmětem je čištění komunikací
zametacím vozem. Díky tomu bude Kaznějov zbaven
všech vrstev zimního posypu, chodníky a ostatní
plochy mají na starosti zaměstnanci hospodářského
dvora. Věřím však, že se na jarním úklidu budete
podílet i vy, vážení spoluobčané, jak se ostatně již stalo
dobrou
tradicí.
Téma úklidu je spojeno i s dalšími informacemi, se
kterými Vás chci seznámit, a to sice s rozpočtem na
letošní rok. Jednou z jeho položek jsou totiž i vlastní
zdroje ve výši 450,0 tis. Kč určené na pořízení
vlastního zametacího vozu, na který byla městu
schválena finanční podpora z Operačního programu
životní prostředí. Po realizaci tohoto projektu bude mít
město vlastními silami vyřešen nejen zimní ale i jarní a
letní
úklid.
Největší investiční akcí letošního roku je již
rozpracovaná revitalizace prostoru náměstí. Vzhledem
k vývoji počasí se zde teprve v těchto dnech začíná
navazovat na práce, které byly ukončené v loňském
roce, termín dokončení je však pevný – září – a věřím,
že
bude
dodržen.
I další z větších investic byla zahájena již koncem roku
2012. V listopadu byla zadána výroba oken a dveří pro
zdravotnické středisko a v únoru byla zahájena jejich
montáž. V současné době je výměna dokončena a podle
ohlasů jsou všichni nájemci v budově s realizací
spokojeni.
Z větších akcí zatím plánovaných pro letošní rok
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bych rád zmínil opravu střechy na budově č.p. 39 v
hospodářském dvoře, opravu hlavních rozvodů vody
v základní škole a projekční přípravu vodovodní
přípojky pro nemovitosti v ulici K Cementárně. O
potřebě vyřešit zásobování tamních obyvatel pitnou
vodou, stejně jako o nutnosti opravit komunikaci K
Cementárně, jsem se již zmiňoval v říjnovém vydání
Kaznějovského zpravodaje. Letos by měl proběhnout
výkup pozemků pod komunikací (v závislosti na
položení plynového řadu k Zemědělskému
zásobování, což si firma R-LES dala jako podmínku),
v rozpočtu je na něj připravena částka 400,0 tis. Kč
Již dlouhá léta se mluví o tom, že od závor směrem
na Plasy po levé straně není žádný přechod hlavní
silnice I/27. Trápí to hlavně občany bydlící na
Drahotíně. Nechali jsme proto vypracovat projekt,
který byl předložen k vyjádření vlastníku I/27
zastoupenému Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a
samozřejmě také dopravnímu inspektorátu policie.
Nebude se jednat o přechod pro chodce, ale o tzv. místo
pro přecházení charakteristické ostrůvkem pro
přecházející uprostřed komunikace. Stavba musí
proběhnout do konce července, protože ŘSD plánuje
položit v letošním roce v úseku od závor až k
benzínové pumpě nový povrch a po té by po dobu 5 let
jakýkoliv zásah do silnice nebyl povolen. Projekčně
byla zpracována dvě místa pro přecházení, finanční
situace známá v době přípravy rozpočtu však
neumožňuje v určeném termínu realizovat obě. Proto
bylo na zastupitelstvu navrženo, aby po posouzení
vývoje příjmů rozpočtu na konci I. pololetí byla
projednána možnost zprojektování stavby chodníku po
celé levé straně I/27 směrem na Plasy. Tento chodník
by byl pro bezpečné přecházení I/27 především pro
obyvatele Drahotína velkým přínosem. Mrzí mě proto,
když se ke mně dostane informace, že vybudování
přechodu je zbytečné, protože lidé jsou zde zvyklí bez
něj přecházet odjakživa. Jenže doprava je stále větší a
větší a realizace toho nejlepšího řešení – obchvatu- je
velmi vzdálená. Dejme proto dětem a starším lidem
alespoň tuto možnost bezpečně přecházet.
Pokusil jsem se Vám přiblížit ty největší a
nejdůležitější akce, které jsou součástí rozpočtu města
na letošní rok. S jeho podrobným zněním se můžete
seznámit na následujcích stránkách. Věřím, že všechny
naplánované a schválené akce se nám povede
zrealizovat
ke
spokojenosti
nás
všech.
S pozdravem a přáním konečně hezkého jara

Kaznějovský zpravodaj

Ing. Petr Sýkora, starosta
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Informační servis
Zastupitelstvo města Kaznějova na svém jednání
schválilo rozpočet města pro rok 2013 a jeho členění
dle paragrafů v celkové výši výdajů 46 329 280,- Kč
a příjmů 39 685 500,- Kč . Schodek ve výši 6 643
780,- Kč bude financován ze zůstatků na účtu města.
Zastupitelstvo rovněž schválilo uzavření dodatku
ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje .
FK Bohemia Kaznějov požádal o finanční
příspěvek na činnost svého klubu ve výši 190 000,Kč. Vzhledem k finančním možnostem města na tyto
účely byl klubu zastupitelstvem města posktnut
příspěvek ve výši 150 000,- Kč.
Město uzavřelo smlouvu s firmou ČEZ
ENERGO,s.r.o. , která bude provádět stavbu
kogenerační jednotky v budově kotelny na sídlišti.
Stavba jednotky bude dokončena nejpozději do 31.12.
2013. Firma se zavázala, že po dokončení uvede
dotčené pozemky do původního stavu. Na dotčené
pozemky byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně .
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem firmy
KONZULTA Brno,a.s , která nabídla službu SMS
InfoKanál, spočívající v zasílání informací občanům
města formou krátkých textových zpráv. Občané ,
kteří v době hlášení veřejného rozhlasu nebudou ve
městě tak budou informováni o obsahu hlášení.
Provozovatel kanalizace Vodárna Plzeň,a.s.
vypracoval Kanalizační řád pro město Kaznějov.
Tímto dokumentem se bude řídit provoz kanalizace
pro veřejnou potřebu a vypouštění odpadních vod do
ní.
Český statistický úřad provede statistické šetření
pod názvem Životní podmínky 2013, které proběhne v

celé republice. V našem městě
budou osloveny
počítačem náhodně vybrané domácnosti. O této akci
je také informována pobočka policie.
Sportovní organizace a zájmové spolky města
požádaly o finanční příspěvky na svoji činnost. Rada
města v rámci schváleného rozpočtu poskytla tyto
finanční příspěvky :
ASPV Pohyb Kaznějov 10 000,- Kč, Tenisový
klub Kaznějov 10 000,- Kč, SDH 5 000,- Kč, Klub
českých turistů na obnovu mapy u nádraží v
Kaznějově, Kynologický klub 5 000,- Kč, ZO ČSV
Kaznějov 5 000,- Kč, Gymnázium a SOŠ Plasy
/pochod Gympl na cestách /1000,- Kč.
Dne 24.5. 2013 proběhne v celé naší zemi Noc
kostelů. Naše město se k této akci opět připojí a
poskytne finanční příspěvek na nákup nejnutnějších
potřeb pro uspořádání akce v naší kapličce.
Ve dnech 13. a 14.4. 2013 se v divadle Šutr
uskuteční přehlídka „ Divadla jednoho herce „.
Město Kaznějov v letošním roce vysadí v
městských lesích za hřbitovem 3 300 ks sazenic
borovice a dubu. I v minulých letech se výsadba
sazenic pohybovala mezi 3 000 – 4 000 ks ročně.
Letošní rozpočet na pěstební činnost v městských
lesích činí 105 000,- Kč. Těžba dřeva bude probíhat
za hřbitovem.
Město Kaznějov připojí pamětní stuhu města při
příležitosti V. Historické jízdy SH ČMS. Akce se
bude konat 1.6. 2013. Kaznějov bude jednou ze
zastávek na trase.
Mateřská škola na sídlišti děkuje panu L.
Šebestovi za pomoc při opravě ručního výtahu v
mateřské škole. Nejen, že ochotně a zdarma výtah
opravil, ale s jakým umem a fortelem splétal lana ,
bylo obdivuhodné. Ještě jednou děkujeme.
Alena Špačková místostarostka

Společnost malíře Václava Brožíka Vás srdečně zve do výstavní síně Václava Brožíka
v budově Měú Třemošná na výstavu

Petr Palma – obrazy
Otevřeno do 18. dubna 2013 vždy pondělí až pátek od 15 do 18 hodin
Kynologický klub Kaznějov pořádá v sobotu 4. května 2013 tradiční Pochod okolím Kaznějova.
Start od 9 do 10 hodin před hasičskou zbrojnicí, cíl na cvičišti klubu u hřbitova, trasy pro pěší, cyklisty i
kočárky., jejich délka bude upřesněna před pochodem na stránkách kynologického klubu a na plakátech.

Duben 2013

Kaznějovský zpravodaj
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Schválený rozpočet na rok 2013
Příjmy

oddíl, paragraf
I. Daňové

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511

1. z fyz. os. ze závislé činnosti

1361
1341
1343
1332
1335
1351
1347

8. správní poplatky

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

9. poplatky ze psů
10. poplatky z místa
11.poplatky za znečištění ovzduší
12. odnětí lesní půdy

14. místní poplatek VHP

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

36.12.
43.57.
61.71.
36.13
35.11.
23.10.
23.21.
36.39.
63.10.
23.39.
61.71.

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

61.71.
21.19.
37.22.
37.25.
22.19.

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

36.39.
61.71.

1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ostatních nemovitostí
IV. Přijaté dotace

4112
4121
4116

1. neinvestiční dotace ze SR
2. neinvestiční dotace od obcí

příděl soc. fondu
převody z vlastních fondů
Příjmy celkem
stav účtů k 31.12.2011
Finanční prostředky celkem

Duben 2013

10546,3
222
80
10
11
96
25
7380,5
3800
295
50
230
450
9
78
2400
50
15
3,5
2943,8
3
2000
450
150
340,8
522
397
125
1131,2
1021,2
110

3. dotace na pečovatelskou službu
V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů

4134
4139

30
82
5
4
125

13 výtěžek z provozování loterií(VHP)

II. Nedaňové příjmy

33.13.
33.14.
36.32.
10.31.
43.51.

27296
5000
150
500
5000
1800
11500
3100

Kaznějovský zpravodaj

190
90
100
39685,5
6993
46678,5
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Výdaje

oddíl, paragraf
I. Lesnictví

10.31.
10.36

pěstební činnost
správa v lesním hospodářství
II. Doprava

22.12.
22.12.
22.19.
22.12.

1. běžná údržba komunikací
2. oprava MK K Cementárně
3. revitalizace prostoru náměstí

III. Vodní hospodářství
1. údržba vod. a kanalizace
2. koupaliště
vodovodní přípojka k Cementárně – projekt
3. plán obnovy kanalizací a vodovodů
IV. Školství

31.13
31.11.
31.11.
31.11.
31.11.
32.31.

1. ZŠ
2. MŠ sídliště
3. MŠ u továrny
4. ZŠ oprava vody – havarijní stav

4.příspěvek ZUŠ
V. Kultura

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

10000

4. opravy místních komunikací
5. přechod pro chodce

23.21.
23.39.
23.10.
23.21.

131
106
25
10753
103

1. Štace
2. kino
3. knihovna
4. propagace města
5. SPOZ
6.kulturní dům
7.kronika
8.ostatní
VI. Zdravotnictví
provoz zdravotního střediska
výměna oken a dveří v budově
VII. Bydlení, komunální služby

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

1. BH

37.45.
36.39.
36.39.
36.39.
36.39.
36.39.
37.45.

7. úklid obce, údržba obce

2. DPS
3. veřejné osvětlení, rozhlas
4. hřbitov
5. sběr a svoz komun. odpadů
6. budova MěÚ

8. hospodářský dvůr
9.opravy a údržba budov v hosp. Dvoře

10.nová technika – zametací vůz
11.výkup pozemků
12.obnova zeleně
VIII. Sociální

34.29

1. Klub důchodců

43.51.

2. pečovatelská služba

650
410
100
40
70
200
8375
6000
900
800
650
25
1609
100
750
470
32
55
100
12
90
1600
650
950
12495
3000
170
1500
140
2700
1200

1430
480
550
450
575
300
355
35

55.12.

1.provoz

320
470
305

55.12.

2. hasičská zbrojnice

165

X. Tělovýchova a zájmová činnost

230

1. příspěvek na činnost

180
50

IX. Zásahová jednotka SDH

34.19.

2.dětská hřiště
3.nová vybavení pro dětská hřiště
XI. Veřejná správa a služby

61.12.
61.71.
63.99
61.71.
63.20.
63.10.
34.29.
63.99
36.39.
64.02
61.71.
61.71.
22.21.
61.71.
63.30.
63.10.
6330

1. zastupitelstvo
2. činnost místní správy
3. daň z příjmů práv. osob
4. zaměstnanci
5. pojištění
6.služby peněžních ústavů
7. příspěvky občan.sdružením
8.odvody DPH
9.daň z převodu nemovitostí
10.vratka dotací
11. příspěvek DSO 1/27
12. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko
13. příspěvek na dopravní obslužnost
14. technická mapa
15. příděl do sociálního fondu
16. úroky z úvěru Lipová
17.převody fondům a rozp. Účtům
Rozpočtové výdaje
splátky úvěru Lipová
Výdaje celkem

9430,48
770
2750
1800
2150
200
25
25
900
40
32,38
24
16
157,6
103
90
247,5
100
45858,48
470,8
46329,28

Novinky ze základní školy za období leden – březen 2013
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 proběhl na naší
škole zápis budoucích prvňáčků. Do budoucích prvních
tříd ve šk.roce 2013/2014 je k 11. 3. 2013 přijato 40
dětí. Třídní učitelky těchto 1. tříd budou Mgr. Hana
Šteflová (1.A) a Mgr. Libuše Sajnerová (1.B).
Děkujeme všem rodičům, zákonným zástupcům, že pro
školní docházku svých dětí zvolili naši školu, jejich
důvěra v naši školu je pro nás velkým závazkem. Na
jaře 2013 chystáme pro rodiče budoucích prvňáčků
informační schůzkou s vedením školy a třídními
učitelkami budoucích 1. tříd, o termínu schůzky budou
rodiče včas informováni písemnou cestou a
prostřednictvím webových stránek naší školy:
http://zskaznejov.webnode.cz/.
V prosinci 2012 byl ve škole zahájen 10.
ročník charitativní akce „Pomozte dětem“, při této
příležitosti byly osloveny některé společnosti se žádostí
o spolupráci a dárcovství. Je na místě uvést, že škola
má mimořádnou podporu svého zřizovatele Města
Kaznějov, který školu v rámci svých možností
nadstandardně finančně zajišťuje. Přesto je vzhledem k
velikosti a stáří budovy školy a přilehlých pozemků
několik oblastí školy, které bez získání mimořádných
finančních či hmotných darů nelze v dohledné době
inovovat, ačkoliv modernizace těchto prostor je
přínosem pro všechny žáky školy. Touto cestou
z celého srdce děkujeme třem firmám, které
reagovaly na naši prosbu o dárcovství a budou
s námi spolupracovat v první etapě rekultivace
školní zahrady v roce 2013.
Velké poděkování
náleží obchodní firmě Miloslav Pašek se sídlem
v Rybnici - mezi hlavní činnosti firmy patří STK
MARPA s.r.o., TATRA autorizovaný dealer, autoservis,
autodoprava a další, dále vydavatelství Mladá fronta
a.s. a společnosti LB MINERALS, s.r.o. pracoviště
Kaznějov. Díky výjimečné podpoře a dárcovství
jmenovaných společností může být vytvořeno přírodní
arboretum školy včetně přírodní učebny školy. Jsme
přesvědčeni, že nové prostory školní zahrady budou
výrazným zkvalitněním vzdělávání nejen všech žáků
školy, ale v případě zájmu i dětí MŠ a veřejnosti.
Výraznou
a
smysluplnou
součástí
vzdělávacího programu školy je vyučovací předmět
Výchova ke zdraví. V naší škole má výuka Výchovy ke
zdraví velmi vysokou úroveň. Jsme si vědomi
skutečnosti, že důležitou součástí této výchovy je i

školní stravování žáků ve školní jídelně, která musí
dbát všech platných zákonů a vyhlášek. Činnost všech
školních jídelen je pravidelně sledována, kontrolována,
zda plní všechna platná zákonná ustanovení. V měsíci
únoru 2013 byla v naší školní jídelně provedena státní
kontrola ČŠI a KÚ Plzeňského kraje. Činnost naší
školní jídelny byla shledána v souladu se všemi
zákonnými předpisy. Základní informace o školní
jídelně a o zásadách školního stravování jsou uvedeny
na webových stránkách školy.
V rámci grantového projektu „Duhová škola“
operačního programu OP VK bylo 1. 2. 2013 zahájeno
pilotní ověřování výuky. Během první etapy projektu
od 1.6.2012 do 31.1.2013 pedagogové školy vytvořili
nové výukové materiály, objednali a pro žáky připravili
velké množství moderních pomůcek s cílem
zkvalitnění výuky matematiky, přírodních a
technických oborů. Nové vybavení jmenovaných
oblastí je v projektu podporováno částkou 980 000,Kč, zlepšením podmínek se naše škola řadí mezi
nadstandardně vybavené základní školy. Škola také
zahájila realizaci sedmi nových zájmových kroužků.
Do těchto kroužků se zapsalo ke dni 11. 3. 2013
celkem 248 žáků, z toho 125 žáků 1.st. a 123 žáků
2.st.
Z uvedených čísel je zřejmé, že nabídka
nových kroužků se setkala s ohromným ohlasem.
Děkujeme všem žákům za projevený zájem, přejeme
jim mnoho radosti a úspěchů v jejich nové zájmové
činnosti. V následujících příspěvcích pedagogů –
vedoucích kroužků jsou představeny nové učebny
školy: Keramická dílna, Technická dílna a Chovatelská
učebna. Poděkování za výbornou práci v projektu patří
všem členům projektového týmu, jejich trvalý,
pozitivní a vysoce profesionální přístup je zárukou
splnění cíle projektu – zkvalitnění výuky pro všechny
žáky školy. Velké poděkování za podporu realizace
projektu OP VK náleží zřizovateli školy Městu
Kaznějov, bez této podpory by nebylo možné projekt
v takovém
rozsahu
realizovat.
Projekt
je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky.
Mgr. Hana Patrichiová

Keramický kroužek na ZŠ Kaznějov
kSlovo keramika je vlastně řeckého původu a vzniklo ze slova KERAMOS. Ve starověkém Řecku to byl název
pro hlínu a hrnčířské výrobky. Dnes se pod pojmem keramika rozumí nejen hrnčířské výrobky, ale všechny
výrobky z pálené hlíny. Keramická hmota není jen obyčejná hlína, ale směsice různých komponentů – právě k
jakému účelu výroby slouží.e
Cílem našeho projektu je přiblížit žákům práci s tímto materiálem, objevovat kouzlo práce s hlínou, její
zpracování a variabilitu technik zpracování, seznámit se s dalšími možnostmi dokončení výrobku
- retuš, sušení, glazování, vypalování. Ve spolupráci se Střední školou Horní Bříza žáky motivovat a připravovat
na jejich budoucí povolání. Práce s hlínou je velmi všestranná a její možnosti se objeví ve výrazu hotového díla.
Komu je keramická dílna určena
Keramická dílna je určena k integraci do výuky (kreativní činnosti, práce s FIMO hmotou) – vedoucím na
1.stupni je p.uč.Záturová, na 2.stupni p.uč.Houbová, dále dvakrát týdně jeden a půl hodiny nad rámec povinné
výuky v kroužku keramika – vedoucí kroužku je p.uč.Lavičková. Kroužek je určen žákům od 1.do 9.třídy a
bude probíhat v odpoledních hodinách ve specializované učebně vybudované na naší škole.
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Důraz je kladen na manuální zručnost, na tvůrčí spoluúčast žáků. Náplň kroužku vychází z konkrétních životních
situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech, podporuje samostatnost a tvořivost, práci s různými materiály (integrace do
výuky) - keramika, papír, karton, textil, plasty, sklo, drobný přírodní a technický materiál, modelovací hmoty.
Zhotovené výrobky budou použity na výzdobu keramické dílny, jako dárky pro důchodce, dárky pro děti u
zápisu, na tradiční Vánoční výstavku Pomozte dětem, motivačně zaměřeny na svátky a tradice.
Kde se bude s hlínou pracovat
Všechny aktivity při práci s hlínou budou probíhat v nově vybudované specializované učebně. Učebna je
vybavena nábytkem a potřebnými pomůckami a materiálem pro práci s hlínou, dále je pro žáky vyhrazena
pracovní šatna a speciální technická místnost s vypalovací pecí pro ukládání rozdělaných výrobků a potřebného
materiálu.
Nebylo jednoduché vytvořit technické a pracovní zázemí pro práci keramického kroužku. Místní truhlářská dílna
nám zrenovovala staré pracovní stoly tak, aby povrch stolů byl omyvatelný a prostor byl dost velký pro
zhotovování výrobků větších rozměrů. V učebně jsou zabudované dřezy, které se budou používat nejen
k umývání pomůcek, ale i k mytí rukou žáků během práce. Skříňky, rozestavěné kolem stěn učebny, slouží
k ukládání pomůcek a materiálu. Je zde i malá knihovna, kde mohou žáci i učitelé získávat inspiraci, a kde
budou vystaveny i některé již zhotovené výrobky. V učebně jsou dva hrnčířské kruhy, dále byla zakoupena
vypalovací pec, která je umístěna v technické místnosti mimo dosah žáků.

Přípravná fáze budování keramické dílny

hrnčířský kruh

V tomto školním roce se přihlásilo na kroužek 42 žáků z 1.a 2.stupně. Z důvodu kapacity učebny jsou žáci
rozděleni na 4 skupiny a kroužek probíhá pro jednotlivé skupiny 1 x za 14 dní.
Věřím, že pro všechny bude práce v kroužku zajímavá a přinese nové zkušenosti a přeji všem MNOHO
ÚSPĚCHŮ A ZDAŘILÝCH VÝROBKŮ
Mgr. Radka Lavičková

Kroužek mladého technika – vedoucí kroužku p.uč.Svoboda
Cílem kroužku je napomáhat žákům k systematickému zdokonalování manuálních dovedností,
obohacovat vědomosti o technické poznatky i umožnit aplikaci těchto poznatků v praxi. Prostřednictvím
mnohostranné činnosti prohlubovat zájem žáků o tvořivou práci, umožnit žákům lépe pochopit význam odborné
kvalifikace v době rychlého rozvoje vědy a techniky. Budeme zde u žáků rozvíjet manuální zručnost, trpělivost,
pečlivost, představivost, estetické cítění, vzájemnou pomoc a spolupráci při tvorbě výrobků a zároveň budovat i
kladný vztah k přírodě (šetřením materiálu, motivace při výrobě např.budek, krmítek apod.).
Žáci získají dovednosti se základními pracovními pomůckami a nástroji pro ruční opracování materiálů.
Náplní kroužku je různorodá praktická činnost žáků s technickými materiály, konstruktivní a modelářské práce,
elektrotechnické, montážní a demontážní práce, práce se stavebnicemi. Žáci se seznámí s nejmodernější
technikou v praxi, poznají vlastnosti materiálů, jejich užití v praxi, druhy dřev, srovnání vlastností kovů, druhy a
použití slitin kovů, plasty a jejich specifické vlastnosti, tepelné tváření plastů, formování plastů, elektroniku.
Naučí se vypracovat návod, předlohu, plán, schéma, jednoduchý program, základům technického kreslení, náčrt,
technický výkres, práce podle technického výkresu, seznámí se s technologickými postupy a organizací práce.
Poznají tradice řemesel v našem kraji.Lépe budou chápat význam odborné kvalifikace v době rychlého rozvoje
vědy a techniky. Aktivity kroužku podporují přirozenou touhu dětí po aktivním uplatnění v oblasti techniky,
rozvíjí jejich technické myšlení a představivost. Důležitým cílem kroužku je vzbudit u žáků větší zájem o
technické obory při volbě budoucího povolání, protože kvalifikovaných technických profesí je na trhu práce
velký nedostatek. Zmodernizovaná dílna je vybavena novými stroji a nářadím určenými pro práci s různým
materiálem, dále se zakoupily různé druhy stavebnic, např. Cheva, Merkur, Vario. Kroužek bude probíhat 2x
v týdnu, v úterý a ve středu, je určen pro žáky 1.a 2.stupně.

Chovatelský kroužek
V únoru letošního roku začal na naší škole pracovat přírodovědecký kroužek se zaměřením na
chovatelství drobných živočichů. O jeho činnost projevilo zájem přes 70 žáků, a tak byli rozděleni do šesti
pracovních skupin, které se střídají při péči a pozorování zvířat ve čtyřech hodinách týdně pod vedením Mgr.
Mileny Maškové a Mgr. Hany Šteflové. V současné době mají naši žáci možnost seznámit se se způsobem
života a chováním pískomilů, křečíků džungarských, zakrslých králíčků, suchozemských želviček a
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sladkovodních rybiček. Příznivcům kroužku oznamujeme, že na webových stránkách školy je umístěn odkaz,
kde je možné sledovat život pískomilů online kamerou .
Mgr. Milena Mašková, vedoucí kroužku

DALŠÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY ŠKOLY… 
Vybíjená mladšího žactva
V pátek 22.2.2013 se žáci 1. stupně vydali změřit svoje síly do Plas na
okresní kolo ve vybíjené chlapců a dívek ze 4. a 5. tříd základních škol. Turnaje chlapců se zúčastnilo dokonce
osm družstev, a tak byli rozděleni do dvou skupin. Našim žákům se bohužel opravdu těsným výsledkem
nepodařilo ze své skupiny postoupit, takže dalších bojů se už nezúčastnili a byli odměněni diplomem za 5.-8.
místo. Děvčata získala s pouhým jedním ztrátovým bodem na vítěze úžasné 2. místo, stříbrné medaile, pohár,
diplom a sladkou odměnu. Všem našim žákům patří velký obdiv a pochvala za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Milena Mašková, trenér a vedoucí družstva
Lyžařský výcvik
V letošním roce se lyžařského a
snowboardového výcviku zúčastnilo 30 žáků ze 7. ročníků. Výcvik se konal od 3.-8.2.2013 v Železné Rudě.
Žáci se pod vedením zkušených instruktorů naučili velice pěkným způsobem zdolávat sjezdovku Samoty, zvládli
bezpečnou jízdu na vleku, vyzkoušeli si zvláštnosti večerního lyžování a ovládli i běžeckou stopu. Na závěr
vyzkoušeli svoji sjezdovou i běžeckou zdatnost při závodech v trojkombinaci (slalom, sjezd, běh). Letošní
výcvik se bezesporu opět vydařil a všichni se těšíme, že se budeme na horách i nadále rádi potkávat.
Mgr. Milena Mašková, vedoucí LVK
Zápis
Dne 17.1.2013 se na naší škole uskutečnil zápis budoucích prvňáčků.
Byl opět velmi zodpovědně připraven vyučujícími 1.stupně. Rodiče nejprve
vyplnili nutné administrativní údaje a poté se šli s dětmi podívat do některé
z připravených tříd. Zde jim vyučující připravili zajímavé úkoly, např.
poznávání barev či tvarů, děti se mohly pochlubit uměním přednést básničku
či zazpívat písničku. Zkrátka ukázaly, jak jsou na školu připraveny a co vše
již dovedou. Zapsáno bylo celkem 51 dětí, z toho 26 dívek, 25 chlapců. Do
budoucích prvních tříd je k 11. 3. 2013 přijato 40 dětí. Na spolupráci
s novými prvňáčky se v příštím školním roce velmi těšíme.
Mgr. Vitoušová Václava
Školní kolo soutěže dětských recitátorů
Dne 20. února 2013 se na
naší základní škole

uskutečnila přehlídka
dětských recitátorů. I když
se zde konala poprvé, byl o
ní mezi dětmi obrovský
zájem. Celkem se zúčastnilo
45 žáků, kteří byli rozděleni
do 5 kategorií. Všichni žáci
se na soutěž svědomitě připravovali se svými učitelkami českého jazyka, ti menší hlavně s rodiči. V průběhu
přehlídky soutěžící zaujali porotu nejen svým osobitým projevem, ale také délkou textů, které se ve vlastním
volnu naučili. Porota měla velmi těžký úkol – vybrat ty nejlepší:
Nultá kategorie – žáci 1. ročníků - 1. místo – Tereza Mudrová, 2. místo – Lucie Palmová, 3. místo – Pavel
Sajner ;1. kategorie – žáci 2. - 3. ročníků - 1. místo – Eva Hanzlíčková, 2. místo – Aneta Vejvodová,
3. místo – Julie Mandousová;2. kategorie – žáci 4. – 5. ročníků - 1. místo – Zuzana Pokorná, 2. místo – Nikol
Pašková, 3. místo – Dominik Čermák, Zuzana Hanzlíčková; 3. kategorie – žáci 6. – 7. ročníků - 1. místo –
Marie Vyletová, 2. místo – Eliška Lukášová; 4. kategorie – žáci 8. – 9. ročníků - 1. místo – Anna Lukášová, 2.
místo – Daniela Věnečková, 3. místo - Pavla Vítovcová
Dne 21.3.2013 se konalo v Nýřanech okresní kolo recitační soutěže. Za 1. kategorii se ho zúčastnila Eva
Hanzlíčková a Aneta Vejvodová, za 2. kategorii Zuzana Pokorná a Nikol Pašková. Eva Hanzlíčková z 2. A
získala 1. místo a postupuje do krajského kola, které se koná 27.4. v Plzni. Držíme palce.
Dnes už nebývá obvyklé, aby si mladí otevřeli knížku poezie, natož aby projevili chuť některou z básní
přednést. Proto jsme přivítali s radostí velký zájem našich žáků o tuto soutěž a doufáme, že se její pořádání na
naší škole stane hezkou tradicí.
Mgr. Eva Šimlová
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z knihovny
27.2.2013 v odpoledních hodinách navštívily knihovnu děti, které trávily jarní prázdniny v DDM
RADOVÁNEK, Kaznějov. Seznámily se s novými knihami a poslechly si pohádku. Poté byly seznámeny s tím,
jak se mají chovat ke knihám a jak s nimi zacházet. Samy si pak mohly vyzkoušet zabalit knihu. Na závěr si
vyplnily křížovku s názvy pohádek Václava Čtvrtka.

Městská knihovna Kaznějov
vyhlašuje celoroční soutěž „O nejlepšího čtenáře“.
Účastníkem soutěže se stává každý čtenář, který navštěvuje knihovnu. Soutěž probíhá ve
dvou kategoriích : dětský čtenář a dospělý čtenář. Do soutěže se budou počítat všechny knihy
naučné literatury a beletrie (nepočítají se výpůjčky časopisů). Výherci budou odměněni.
Soňa Tůmová, knihovnice

Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožívají v měsících říjen, listopad a prosinec letošního
roku významného životního jubilea:
80 let

Němec Ladislav, Pánková Maruška, Martínková Zdeňka , Vondráčková Helena

81 let

Nováková Blažena, Půtová Miluše, Mainzer Zdeněk, Šusta Josef, Vágner Jiří, Valentová Libuše

82 let

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

83 let

Martínek Jaroslav, Havlínová Květoslava, Oudová Marie, Málek Jiří

84 let

Vaško Miroslav, Novák Václav

85 let

Křížek Josef

88 let

Müller Jaroslav, Král Josef

89 let

Mikutová Jitka

90 let

Loukotová Božena, Mašková Vlasta,
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Statistika kriminality za rok 2012
Policisté na teritoriu územního odboru Plzeň-sever
za rok 2012 zaznamenali 1345 trestných činů, což je
v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 126
případů méně. Ze všech nahlášených skutků objasnili
policisté 59,03%. Je nutné ovšem podotknout, že
vyšetřování některých případů stále probíhá a proto se
nejedná o konečná čísla.

starší občany nebo využijí momentu překvapení a
většina poškozených se nestačí všimnout, jak pachatel
vypadal nebo některých dalších markantů, podle
kterých by jej policisté mohli identifikovat.

U mravnostní trestné činnost evidují za
uvedené období policisté nárůst o pět případů. Do
statistik tak zapsali 10 skutků tohoto charakteru.
Pokles počtu případů vykazují statistická čísla u Zatímco v roce 2011 byl v této oblasti nejčastější
trestné činnosti majetkového charakteru. V loňském trestný čin znásilnění (3), v roce 2012 evidují policisté
roce jsme zaznamenali celkem 754 případů. V roce nejčastější trestný čin pohlavní zneužívání (4).
2011 to bylo o 113 skutků více. Konkrétně se to týká
Nárůst o devatenáct případů zaznamenali
hlavně krádeží vloupáním. Zatímco loni jsme zapsali
policisté v kategorii ostatní trestná činnost. Největší
do statistik 340 případů, v roce 2011 je jich o 70 více.
podíl na tomto počtu skutků má maření výkonu
Ve třiatřiceti případech se pak strážci zákona setkali
úředního rozhodnutí a vykázání. Za rok 2012 z
s trestným činem poškozování cizí věci, u kterého je
celkového počtu 170 skutků nerespektovalo rozhodnutí
v porovnání s rokem 2011 naopak nárůst o osmnáct
soudů, magistrátů a dalších úřadů 94 osob. V roce 2011
případů. Co se týká jednotlivých obvodních oddělení,
to bylo 106 občanů.
tak největší pokles skutků v této oblasti zaznamenali
Naopak pokles o 42 případů evidují policisté
policisté na obvodním oddělení v Nýřanech.
V porovnání roků 2011 a 2012 zapsali do policejních v kategorii zbývající trestná činnost. Do této oblasti
statistik o 52 případů méně. Pokles trestných činů spadá například zanedbání povinné výživy. Za rok 2012
zaznamenali policisté na všech obvodních oddělení. U neplatilo na své děti 74 rodičů. Což je o 46 případů
kategorie majetkové trestné činnosti by si měli lidé méně v porovnání s rokem 2011. Vyšší číslo se ukázalo
uvědomit, že odpovědnost za ochranu svých osobních u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Zatímco v roce 2011 strážci zákona zapsali do
věcí nesou právě oni sami.
policejních statistik 66 případů, v roce 2012 je jich o
U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté
čtrnáct více.
v roce 2012 oproti roku 2011 nárůst o tři případy.
Poslední z výčtu oblastí trestné činnosti jsou
Celkem tak evidují 86 skutků tohoto charakteru.
Nejčastějším v této oblasti je trestný čin porušení hospodářské trestné činy. Za rok 2012 evidujeme o dva
domovní svobody (23) či úmyslné ublížení na zdraví skutky více, než v roce 2011, tedy 104 případů.
(15) či loupež (15). Dopadení těchto pachatelů je Nejčastějším trestným činem v této kategorii je
v tomto případě složité, protože si za své oběti vybírají zpronevěra (17) nebo podvod (43).

Přehled podle jednotlivých obvodů

Zjištěné
trestné činy
2012
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OOP
Kaznějov

OOP
Kralovice

OOP Město
Touškov

157

256

133

OOP

OOP

Nýřany

OOP
Třemošná

Úněšov

326

328

145
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Porovnání kriminality v roce 2012 a 2011

Procent

Zjištěno

Objasněno

2011
Procent

Zjištěno

Trestná činnost

Objasněno

2012

Násilná

86

68

79,07

83

69

83,13

Mravnostní

10

7

70

5

4

80

Majetková

754

250

33,16

867

269

31,03

Ostatní

170

154

90,59

151

149

98,68

Zbývající

221

217

98,19

263

260

98,86

Hospodářská

104

98

94,23

102

84

82,35

Celkem

1345

794

59,03

1471

835

56,76

nprap. Ivana Telekešová, DiS.

Informace o dopravně bezpečnostní akci
Od pondělí 11. března 2013 probíhala celý týden až do 17. března 2013 na území celé České republiky
mezinárodní dopravně bezpečnostní akce TISPOL. Tato akce byla tentokrát zaměřena na používání
bezpečnostních pásů. Policisté ale samozřejmě kontrolovali veškerá platná ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích, pátrali po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.
Do akce se 11. března 2013 zapojily i dvě desítky policistů z dopravní a pořádkové policie z Územního
odboru Plzeň-venkov. Policisté zkontrolovali celkem 132 vozidel. Při dopravních kontrolách zjistili 18
přestupků, za které uložili sedmnáct pokut v blokovém řízení v celkové výši 5 400,- Kč. Jeden přestupek byl
předán k vyřízení správnímu orgánu. Policisté kontrolovali i řidiče, který se rozhodl řídit vůz, ačkoliv má
rozhodnutím Magistrátu města Plzně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových
vozidel. Tento řidič se tak bude zodpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Nejčastějším prohřeškem kontrolovaných řidičů byl nevyhovující technický stav vozidla, jízda bez řidičského
oprávnění a nebo nepoužití bezpečnostního pásu.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.

•

Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně a
kompletní oplocení - bránu, branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím.
Tel.: 777106709

•

Prodám prostornou garáž (24 m2) vč. pozemku pod garáží pod ulicí Lipová (u asfaltového hřiště).
Tel. 737202232
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Noc kostelů 24. května 2013
• Kaznějov, kaple sv. Jana Křtitele• 18:00 - 20:00 hod.
18,00 - zvoněním začínáme Noc kostelů
18,05 - 18,15 - společná modlitba za město, za všechny kdo v něm bydlí a za svěřené prosby, setkání s panem
farářem
18,15 - 18,30 - hudební pásmo dětí z MŠ Pod Továrnou Kaznějov
18,30 - 18,40 - historie kapličky a 120 výročí položení základního kamene nové kaple
18,40 - 20,00 - možnost tiché osobní modlitby, rozjímání, zapálení svíček
18,50 - 20,00 - výstava Kytička pro kapličku v budově Městského úřadu Kaznějov - téma výtvarných prací pro
malé děti - Kytička pro kapličku, téma výtvarných prací pro větší děti - Nahlédni klíčovou dírkou - na
začátku a v průběhu výstavy vystoupení pěveckého souboru ZŠ Kaznějov
19,30 - 21,00 - večerní putování " Za kostelní myškou " - individuálně pěšky do kostela v Oboře, komentovaná
prohlídka kostela, pokládání kamínků ke Křížové cestě a ještě milé překvapení pro malé i velké
Aktuální dění na plaské farnosti lze sledovat na www.farnostplasy.cz

6.4.2013 se koná v Plasích 30. ročník tradičního turistického pochodu GYMPL NA CESTÁCH.
Start: 7.00 – 10.00 hod od budovy B gymnázia Plasy
Cíl: v místě startu do 17.00 hod.
Trasy: pěší 5 km, 10 km, 15 km 25 km, cyklo 35 km

Městský úřad nabízí psa, který byl odchycen
v Kaznějově a nepřihlásil se o něj majitel. Jedná
se pravděpodobně o francouzského ovčáka
(beauceron). Bližší informace na tel. čísle
373332163 nebo 731223319.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost/ proběhne v Kaznějově ve dnech 26.4.2013, 6.6.2013 a 20.9.2013 vždy od• 16,30
/tržnice na sídlišti/. !Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež objednávejte na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava tel.567 212 754,
567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Tisk:
V Kaznějově dne 2.4.2013
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