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SLOVO STAROSTY
Ing. Petra Sýkory
Chtěl bych se s Vámi podělit o
některé starosti, které mne v
poslední době velice tíží. Myslím
si, že veřejnost by o nich měla být
informována.
Potvrzuje se pravda, že každé
dobro musí být po zásluze
potrestáno. Dobrým úmyslem a
rozhodnutím bylo, že se zajistí
zdroj vody pro naše „koupaliště".
Slovo koupaliště dávám do
uvozovek, jelikož jsme tak této
nádrži zvyklí říkat. Jak víte nebo nevíte, tato nádrž
sloužila chemickému závodu jako náhradní zdroj
technologické vody pro výrobu a v nedávné minulosti
byla předána městu. Voda je doplňována prostřednictvím
chem. závodu z plaské přehrady vodou ze Střely. Voda
byla dodávána jednak nárazově a samozřejmě i za úplatu.
Je škoda, že zde není přirozený zdroj vody, aby voda
přitékala a také odtékala. Zlepšily by se rozhodně
podmínky pro případné přírodní koupání. I když je zde
koupání na vlastní nebezpečí, z opatrnosti necháváme
prověřit kvalitu vody, která odpovídá, dá se říci kvalitě
přírodního koupaliště z rybníka atd. Konec konců je to
vidět i na biologickém životě ve vodě.
Pro zajištění vlastního zdroje
vody jsme provedli
průzkumný hydrologický vrt o hloubce 75 m. . Vydatnost
vody byla zjištěna na vrtu velice dobrá, naopak kvalita je
víc jak špatná. Je s podivem, že okolní vrty, jejichž
vlastníky jsou OMGD a LB Minerals a jsou nedaleko,
vykazují zatím dobré kvalitativní ukazatele bez náznaku
kontaminace.
Vrt prováděla firma Gekon s.r.o. Vzorky vody vykazují
pH 3,6 – 3,8. Podzemní voda na lokalitě je zasažena s
největší pravděpodobností masivní kontaminací kyselinou
sírovou. Ve vzorku z vrtu se dále vyskytují ve vysoké míře
hlavně berylium, kadmium, měď, nikl a rtuť. Firma Gekon
vypracovala
závěrečnou
zprávu
hydrologického
průzkumu. Po jejím obdržení byla svolána schůzka na
městském úřadě, které se zúčastnil Oblastní inspektorát
ČIŽP Plzeň,Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje,
Městský úřad Kralovice odbor
ŽP, Krajský úřad
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Ministerstvo
životního prostředí, odbor ekologických škod a firma
Gekon s.r.o.
Účelem schůzky bylo dohodnout vzájemný postup
řešení tohoto problému. Závěrem bylo doporučeno

Kaznějovský zpravodaj 3/08

provést analýzu rizik, která by byla financována z dotace z
operačního programu životního prostředí. Je třeba mimo
jiné zjistit a vymezit rozsah plošné a vertikální
kontaminace spodních vod. Na schůzce nebyl jednotný
názor, kdo o dotaci požádá, zda město nebo krajský úřad.
Zastávali jsme názor, že toto narušení životního prostředí
je tak závažné a rozsáhlé, že by se měl na jeho řešení
podílet krajský úřad.
Následně byla svolána schůzka na krajském úřadě v
kanceláři odboru životního prostředí, kde jsme byli
informováni, že na ministerstvu životního prostředí v
Praze proběhne jednání, na kterém by mělo padnout
definitivní rozhodnutí, zda bude o dotaci žádat město nebo
kraj. Po té bude muset být toto rozhodnutí ještě schváleno
Radou Plzeňského kraje. Další postup bude určen až po
provedení analýzy rizik. Kdy bude ? Rád bych si sám
odpověděl.
Život mne naučil, že všechno špatné může být i k
něčemu dobré. Zde je pozitivní to, že víme a že můžeme
problém řešit, jednoduché to však nebude. Do budoucna si
musí všichni uvědomit, že , když někdo žádá o povolení a
to ještě s výjimkami, musí si také být vědom, k čemu
může dojít.
Než nastal tento problém, chtěl jsem psát úplně o
něčem jiném i když také o chemii. O tom, jak jsem byl
pozván panem učitelem Korelusem a paní učitelkou
Divišovou ze ZŠ na praktickou hodinu chemie a fyziky,
kde starší žáci předváděli pod jejich vedením pokusy z
chemie a fyziky pod širým nebem svým mladším
spolužákům z prvního stupně a dětem z MŠ sídliště. Víc
takovýchto hodin. Dětem se to líbilo, provedené pokusy
odměňovaly potleskem. Sám jsem nevěděl, zda mám
poslouchat výklad nebo sledovat pokusy a také pohled na
nadšené malé diváky stál rozhodně za to. Děkuji za
pozvání, hodina se mi velice líbila a věřím, že nebyla
poslední.
Velice pěkný zážitek jsem měl i při závěrečném
předávání vysvědčení, které se konalo v obřadní síni za
účasti p. ředitele školy, třídních učitelů a hlavně žáků,
kteří opouštěli naši ZŠ. Že se to bez slziček neobešlo, ani
nemusím připomínat.
Na závěr přeji všem dětem hezké prožití
prázdnin a vám ostatním hezkou dovolenou. Příště již
snad s lepšími informacemi nashledanou

Ing. Petr Sýkora
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POZVÁNKA
Kynologický klub Kaznějov srdečně zve na oslavu 4. výročí svého založení, která se
uskuteční 30.8.2008 od 13.00 hod. na hřišti "Na Dolíkách".
Zajištěn je bohatý program: ukázka činnosti kynologických klubů Kaznějov,
Plasy, Zruč a Horní Bříza, vystoupení Celní správy Plzeň, Policie ČR, Sborů
dobrovolných hasičů Kaznějov a Dobříč, modelářů z Plas, seskok parašutistů
apod.

UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče,
Hřiště před městským úřadem je určeno nejen pro malé děti, ale i pro dospívající mládež, která využívá hlavně
skateboardovou dráhu. Prosíme Vás dohlédněte na své malé děti, aby neroznášely písek z pískoviště na tuto
dráhu a na překážky. Již se několikrát stalo, že se uživatel této dráhy zranil právě tím, že najel na písek.
Uvědomme si, že neuplyne dlouhá doba a i Vaše dnes malé děti budou tuto dráhu používat. Děkujeme Vám a
věříme, že hřiště budou moci bezpečně využívat všechny věkové kategorie dětí a mládeže.
Alena Špačková místostarostka

V minulém čísle Kaznějovského zpravodaje jsme informovali o opatřeních, která město činí, aby byla zajištěna čistota
a pořádek na veřejných prostranstvích a upozorňovali jsme občany na povinnost dodržovat vyhlášku č. 2/97 o čistotě a
veřejném pořádku. Přesto se i nadále objevují stížnosti na volně pobíhající psy znečišťující ulice (např. v ulicích Dlouhá
, Za Humny, na sídlišti), Vodárna Plzeň nás upozornila na černou skládku za jejich objektem v ulici K Vodárně, někdo
již po několikáté poškodil autobusovou čekárnu směrem na Plasy, bylo poškozeno několik dopravních značek.
Znovu musíme zdůraznit, že to, zda bude naše město čisté a příjemné pro život, je věcí nás všech. Netolerujme tedy
žádnou z forem vandalismu, nezavírejme oči před bezohledností vůči přírodě.
Eliška Bartásková, tajemnice
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informační servis


Humanitární sbírka – Diakonie Broumov
poděkovala všem našim občanům, kteří v jarních
měsících do této humanitární sbírky přispěli a
městu za finanční dar 1 500,- Kč na odvoz tohoto
materiálu. Jsme rádi, že naši občané dokáží v tak
velké míře cítit s potřebnými lidmi. Ještě jednou
děkujeme.



Telefónica O2 Czech Republic,
a.s. zrušila
telefonní automat v ulici K Doubravě. Důvodem
zrušení této stanice byl velký pokles zájmu o tuto
službu .



Tenisový klub Kaznějov požádal o finanční
příspěvek na podporu tenisové školy mládeže.
Příspěvek 10 000,-Kč bude převážně využit na
hrazení pronájmu tělocvičny a nákup tenisových
míčků.



TJ Sokol Kaznějov požádal také o finanční
příspěvek na činnost. Částka 10 000,-Kč částečně
pokryje náklady spojené s činností s oddílu.



Zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu města
pro rok 2008 finanční částku na činnost
sportovních oddílů ve městě . Jsme rádi, že ve
městě funguje několik oddílů a v nich nadšenci,
kteří jsou ochotni se věnovat dětem a mládeži
zcela zdarma . Vedení sportovních oddílů,
cvičitelům a trenérům / kopaná, tenis, volejbal,
sport pro všechny…/ patří velké poděkování za
naše děti.



Městská knihovna se zapojila do 10. ročníku
projektu Česká knihovna, který slouží na podporu
nákupu nekomerčních titulů české literatury.



Na základě výběrového řízení byla uzavřena
smlouva o dílo na akce výstavba chodníku
K Mistráku a oprava cesty ke hřbitovu s firmou
Vodohospodářské stavby s.r.o., Divize 3- Plzeňské
komunikace. Firma byla vybrána na základě
nejnižší cenové nabídky a termínu nástupu a
dokončení stavby.





Daň z nemovitostí zůstává v našem městě ve
stejné výši jako v minulém roce. Zastupitelstvo
města na svém jednání 25.6.2008 projednalo a
rozhodlo, že se daň z nemovitostí v Kaznějově
zvyšovat nebude. Ministerstvo financí dalo
pravomoc městům a obcím, aby o této dani
rozhodovaly samy.
Byla uzavřena smlouva s firmou ASECOL s.r.o.,,
která nabídla spolupráci při zajištění zpětného
odběru vyřazených elektrozařízení, která zahrnuje
finanční paušální odměnu až 10 000,-Kč a zároveň
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ještě úhradu za odebraný materiál. Jedná se o
televizory, monitory, elektrické kulmy a další el.
odpad.


Finanční náročnost měření hluku ve městě podél
hlavní silnice 1/27. Zdravotní ústav, který měření
provádí účtuje za jedno měřící místo 40 000,-Kč.
V případě 3 měřících míst by cena byla nižší.
Zastupitelstvo města doporučuje počkat s měřením
hluku a zjistit, zda nebude měření prováděno
komplexně v rámci Dobrovolného svazku obcí
Silnice 1/27. Byl rovněž schválen závěrečný účet
Dobrovolného svazku obcí, do kterého také město
přispívá.



Zastupitelstvo
města
souhlasí
s přesunem
finančních prostředků v kapitolách základní školy.
Finanční prostředky ve výši 117 000,-Kč budou
využity pro nákup a instalaci interaktivní výukové
tabule, datového projektoru a příslušných
výukových programů.



Mateřské škole Kaznějov sídliště byla povolena
výjimka z počtu dětí stanovených vyhláškou o
mateřských školách z počtu 24 dětí na 26 dětí
v každé třídě



Provoz mateřských škol o prázdninách - červenec
mateřská škola sídliště, srpen – mateřská škola
továrna. Jsme jedno z mála měst v celém kraji, kdy
je provoz zajištěn po celé prázdniny.



Finanční úřad provedl kontrolu investičních akcí
financovaných z dotací státu. Jedná se o výstavbu
bytových jednotek v ulici Javorová, komunikaci
Borová, K Olejně a K Mistráku. Výsledek
kontroly zní: ,, Kontrolou nebylo zjištěno porušení
rozpočtové kázně ,, .



Od 1.7 2008 dochází ke zvýšení nájemného o
meziroční míru inflace u bytových i nebytových
prostor o 2,8%.



Prostory kina bude ke svým zkouškám využívat
kapela Orchestrion, která prostřednictvím svého
vedoucího požádala o pronájem.



Kino také využila ke svému závěrečnému
žákovskému koncertu 23.6.2008 Základní
umělecká škola, která má svou pobočku v naší
základní škole. Zaplněné kino rodiči a příznivci
hudby odměňovalo výkony našich malých umělců
hlasitým potleskem.



V kauze kuturní dům dosud nepadlo žádné
rozhodnutí ohledně neoprávněně užívaných
nebytových prostor, již nařízené soudní jednání
bylo odročeno z důvodu nemoci soudce.
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Z činnosti Komise k projednávání
přestupků Města Kaznějov
Starostou města Kaznějov Ing. Petrem Sýkorou je
zřízena komise k projednávání přestupků, která
projednává přestupky proti občanskému soužití, proti
veřejnému a proti majetku. Komise zasedá v tříčlenném
složení. Předsedou je Mgr. Ing. Jana Krupičková a jako
členové Stanislav Kožíšek a Jaroslav Šašek
Komise obdržela v roce 2007 celkem k projednání 14
přestupků. 3 přestupky byly postoupeny na jiné městské
úřady , neboť komise nebyla místně příslušná k jejich
projednání a 3 byly odloženy, neboť se jednalo o
přestupky mezi blízkými osobami, které lze projednat
pouze na návrh

Informace o investiční
výstavbě
v roce 2008
Na úvod chci informovat, že na městském úřadě
proběhla finanční kontrola na čerpání dotace, kterou
poskytl Státní fond rozvoje bydlení na stavbu 18-ti
nových bytových jednotek v ulici Javorová, a na
čerpání dotace poskynuté z rozpočtu ministerstva
financí na rekonstrukci ulice Borová a na opravu ulic K
Mistráku a K Olejně. Bylo konstatováno, že při čerpání
dotace nebyly porušeny žádné finanční podmínky dané
poskytovatelem dotace. Kontrola dopadla velice dobře
a můžeme se tedy v klidu věnovat dalším akcím.
Velká pozornost byla v první polovině roku věnována
především přípravě a zahájení investičních akcí
týkajících se komunikací. Proběhlo výběrové řízení na
rekonstrukci ulice Střední a poptávková řízení na
vybudování chodníku v ulici K Mistráku a opravu cesty
ke hřbitovu. Z výběrového i poptávkových řízení vzešla
jako zhotovitel těchto staveb firma Vodohospodářské
stavby,
Divize 3 – Plzeňské komunikace, se kterou byly
uzavřeny smlouvy o dílo. V současné době probíhá
poptávkové řízení na dodavatele přístavby hasičárny.Ve
fázi přípravy je i pro letošní rok největší naplánovaná
investiční akce, kterou je rekonstukce ulice Pod
Vrchem a části ulice K Doubravě. Naším záměrem je
získat na její realizaci finanční prostředky ze zdrojů
Evropské unie a proto se nyní soustřeďujeme ve
spolupráci s dceřinnou společností České spořitelny
RAVEN EU Advisory, a.s. v rámci II. výzvy k podání
žádosti o dotaci z ROP Jihozápad, oblast podpory
Rozvoj místních komunikací. Vzhledem k tomu, že
podle našich informací o úspěšnosti projektů podaných
v rámci první výzvy nelze stoprocentně spoléhat na
získání dotace, rozhodlo zastupitelstvo města na svém
posledním jednání 25.6. zahájit tuto akci i v případě
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Projednáno bylo 8 přestupků.
Z toho :
– 1 přestupek byl projednáván pro porušení § proti
veřejnému pořádku
– 5 přestupků bylo projednáváno pro porušení § proti
občanskému soužití
– 2 přestupky byly projednávány pro porušení § proti
majetku
Byly uloženy 4 pokuty v celkové částce 2500,-Kč , 3 x
bylo uloženo napomenutí a 1x bylo řízení zastaveno. Z
toho bylo uhrazeno 500,-Kč. Dosud neuhrazené pokuty
jsou postupně vymáhány právní cestou a tak třeba
neuhrazená pokuta ve výši 500,- Kč může ve finále činit
spolu se soudními výlohami i několik tisíc.

Drahomíra Walterová
neúspěšnosti naší žádosti a realizovat ji ve dvou
etapách z vlastních zdrojů.
Pozornost je věnována i přípravě akcí, které mohou být
zahájeny a realizovány až v následujících letech, tzn. že
například probíhají projektové práce na rekonstrukci
komunikace Ke Škále a jednáme o projektu na úpravu
náměstí.
Uvažovali jsme i o zadání projektového zpracování
nového stavebního obvodu "Luční", na který již byla v
loňském roce vyhotovena studie. Zorganizovali jsme
schůzku se všemi vlastníky pozemků v této lokalitě s
cílem seznámit je se záměrem, abychom jim mohli
následně nabídnou odkup jejich
pozemků. Jeden z vlastníků (většinový) se však
rozhodl, že nebude prodávat a proto, přestože se ostatní
vyjádřili kladně, nelze v tomto záměru dále pokračovat.
Jedním z prvních splněných úkolů vytýčených
zastupitelstvem pro letošní rok, je vybudování dvou
bytů
(1+1 a garsoniéra) v budově zdravotního
střediska. V současné době je již požádáno o jejich
kolaudaci.
Ze všech připravených akcí byla v současné době
zahájena celková rekonstrukce ulice Střední, která
zahrnuje vybudování nových parkovacích míst a
obnovu zeleně.
Jednou z akcí, které proběhly v prvním pololetí, je i
kácení a následná výsadba nových stromů, o čemž jsem
Vás informoval v minulém vydání Zpravodaje. Nyní
se však potýkáme s problémem, kterým je zalévání
nově vysazených lip a javorů, zvláště v době přísušku a
déle trvajícího sucha. Spoléhat na počasí je nelze, a
přestože nám pomáhají hasiči, rád bych požádal i Vás,
kteří máte v blízkosti svého bydliště nějaký nový
strom, abyste pomohli se zaléváním.
To jsou ve zkratce snad všechny v současné době
důležité informace. Zajímá-li Vás něco podrobněji nebo
jsem se o něčem nezmínil, kontaktujte mě na městském
úřadě, rád Vám všechny dotazy zodpovím.

Ing. Petr Sýkora
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Komentář k čerpání rozpočtu k 31.5.2008
Rada města, finanční výbor i zastupitelstvo na svých jednáních pravidelně sledují vývoj čerpání
rozpočtu a na jeho základě rozhodují o rozpočtových opatřeních.
K 31.5.2008 se příjmy i výdaje, jak je patrno z následující tabulky, vyvíjely převážně rovnoměrně
vzhledem k danému období a zastupitelstvo proto přikročilo jen k rozpočtovým změnám, které
zohledňují vykazovaný stav. Výjimku tvoří pouze na straně výdajů rekonstrukce ul. Střední,
vybudování chodníku v ulici K Mistráku a oprava cesty ke hřbitovu, kde dojde k navýšení rozpočtu
na úroveň cen vzešlých z provedeného výběrového a poptávkových řízení a naopak k vyjmutí
původně rozpočtované částky na chodník u kapličky (tato akce nebude v původně plánovaném
rozsahu vzhledem ke stanovisku policie realizována).

přehled čerpání rozpočtu vypracovala ing. Helena Fryčová
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Město Kaznějov

Město Kaznějov
Příjmy

I. Daňové

Rozpočet

K 31.5.2008

%

Výdaj e

Rozpočet

K 31.5.2008

24 489,00

11193,72

45,7 I. Lesnictví

100,00

47,19

1. z fyz. os. ze závislé činnosti

6 590,00

2004,53

30,4 II. Doprava

5 514,00

219,78

2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.

1 100,00

628,07

57,1 1. údržba komunikací

134,00

69,83

320,00

189,82

59,3 2. oprava komunikací

150,00

149,95

4. z příjmů práv. osob

5 930,00

2305,61

5. z práv. osob - město

1 700,00

711,12

6. z přidané hodnoty

7 500,00

4260,64

7. z nemovitostí

750,00

8. správní poplatky

3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.

4 000,00

0

41,8 4.chodník K Mistráku

260,00

0

56,8 5.chodník u kapličky

180,00

0

578,03

77,1 6.oprava cesty ke hřbitovu

790,00

0

200,00

156,59

78,3 III. Vodní hospodářství

697,00

18,37

9. poplatky ze psů

75,00

62,95

10. poplatky z místa

12,00

6

11.poplatky za znečištění ovzduší

10,00

4,5

12. pop živ. prostř.,skládkovné

0,00

0

13.odnětí zemědělské půdy

0,00

9,35

14. odnětí lesní půdy

52,00

37,78

15. výtěžek z provozování loterií(VHP)

100,00

168,73

16. místní poplatek VHP

150,00

70

8 557,00

3398,27

II. Nedaňové příj my

38,9 3. rekonstrukce ul. Střední

84 1. údržba vod. a kanalizace

30,00

0

50 2. koupaliště

105,00

18,37

45 3. odvodnění I/27 spoluúčast s ŘSD

177,00

0

0 4.vodní zdroj pro doplňování vody-koupaliště
IV. Školství
72,7 1. ZŠ
168,7 2. MŠ sídliště

385,00

0

7 710,00

3006,32

5 880,00

2200

1 000,00

400

46,7 3. MŠ u továrny

805,00

400

39,7 4.příspěvek ZUŠ

25,00

6,32

3 896,00

362,46

-příjmy z vlastní činnosti

257,00

85,9

1. kino (vstupné)

130,00

31,12

23,9 1. Štace

110,00

1,42

10,00

7,85

7,9 2. kino

600,00

221,22

200 3. knihovna

420,00

120,82

2. knihovna
3. hřbitovní poplatky

33,4 V. Kultura

2,00

4

100,00

34,5

34,5 4. propagace města

20,00

3,8

5. příjmy z pečovatelské služby

15,00

8,43

56,2 5. SPOZ

60,00

15,2

- příjmy z pronájmu majetku

6 110,00

2756,62

45,1 6.kulturní dům

2 626,00

0

1.z pronájmu BH

3 200,00

1394,56

43,6 7.kronika

10,00

0

200,00

114,49

57,2 8.ostatní

50,00

0

30,00

16,99

605,00

253,09

4. pronájem ost. nemovitostí

300,00

150,02

14 187,00

6295,13

5. příjmy ze zdravotnictví

600,00

182,61

3 200,00

845,67

80,00

66,91

1 700,00

820,33

4. těžba dřeva

2. z pronájmu DPS
3. pronájem pozemků

6. úroky a dividendy
7. nájem kotelna
8. koupaliště
-přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
1. ostatní příjmy MěÚ
2. z úhrad z dobývacího prostoru

0,00

10,71

30,00

2,1

2 160,00

553,65

10,00

5,25

56,6 VI. Zdravotnictví
50 VII. Bydlení, komunální služby
30,4 1. BH
83,6 2. DPS
48,3 3. veřejné osvětlení+Javorová 100,83
0 4. hřbitov
7 5. sběr a svoz komun. odpadů

180,00

41,6

1 000,00

406,84

20,00

0

1 900,00

871,52

25,6 6. budova MěÚ

1 200,00

316

52,5 7. úklid obce, údržba obce

1 200,00

344,29

500,00

274,33

1 100,00

280,5

1 500,00

248,73

16,6 8. hospodářský dvůr

3. z komunálních odpadů

470,00

167,03

35,5 9. projekty

4.EKO-KOM platby za separ.odpad

180,00

118,14

65,6 10.výkup pozemků

0,00

0

5.pojistné náhrady

0,00

8,5

0 11.obnova zeleně

407,00

330,4

6.prodej auta-FORMAN

0,00

2

0 12. výstavba 18 BJ

2 260,00

2255,38

7.věcná břemena

0,00

4

0 13. výměna kotlů

2 321,00

1783,6

III. Kapitálové příjmy
1. z prodeje pozemků

76,8 14. výstavba 2 BJ v čp.105

0,00

0

1 080,00

328,6

444,00

406,6

91,6 15. přeložka sítí parcela 382/12

140,00

0

2. z prodeje ost. nemovitostí

1 877,00

1377

73,4 VIII. Sociální

490,00

217,14

IV. Přijaté dotace

1 725,64

884,89

51,3 1. Klub důchodců

1. neinvestiční dotace ze SR

849,64

354,02

41,7 2. pečovatelská služba

2. neinvestiční dotace od obcí

54,5 3.auto pro rozvoz obědů

736,00

400,87

3. úřad práce

80,00

0

4. pečovatelská služba

0 IX. Zásahová j ednotka SDH

0
78,14

200,00

139

1 240,00

77,55

440,00

77,55

60,00

45

5. dotace-lesy

0,00

0

0 2.přístavba hasičárny

800,00

0

6.dotace knihovna

0,00

0

0 X. Tělovýchova a záj mová činnost

160,00

20

7. dotace hasiči
Příděl do soc. fondu z BÚ
Příjmy celkem
Financování ze zůstatku účtu k 31.12.07
Finanční prostředky celkem

75 1.provoz

30,00
260,00

0,00

0

85,00

85

0 1. příspěvek na činnost

37 177,64

17286,28

5 007,86

0

2. činnost místní správy

42 185,50

0

- daň z příjmů práv. osob

1 700,00

711,12

- zaměstnanci

1 930,00

683,45

160,00

57,7

- příspěvky občan.sdružením

20,00

23,5

- příspěvek DSO 1/27

24,00

0

- příspěvek sdružení Severní Plzeňsko

16,00

0

- příspěvek na dopravní obslužnost

123,50

0

- obnova počítačového vybavení

100,00

0

85,00

85

3. úroky z úvěru

256,00

117,99

4.splátky úvěru

412,00

100 XI. Veřejná správa a služby
46,5 1. zastupitelstvo

- pojištění majetku

- příděl do sociálního fondu

160,00

20

7 586,50

3035,24

760,00

245,08

2 000,00

940,64

Rezerva
Výdaje celkem

170,76
10757,96

42 185,50

13552,27

Pozvánka do městské
knihovny
v Kaznějově
Činnost knihovny se orientuje na poskytování
knihovnických a informačních služeb občanům našeho
města. Od začátku letošního roku bylo zakoupeno 185
knih,
z toho beletrie
94
naučná
33
mládež beletrie
40
mládež naučná
18
v hodnotě 22 211,- Kč.
Kromě toho knihovna nabízí i 30 titulů časopisů a
využívání Internetu zdarma. Současně s doplňováním
fondu dochází k vyřazování starších titulů, které jsou
opotřebované nebo multiplikáty a je možné je zakoupit

za pouhou 1,- Kč.
Knihovna se zapojila do 10. ročníku projektu Česká
knihovna a podala objednávku na 15 svazků v celkové
finanční hodnotě 2 242,- Kč. Tento projekt je zaměřen
na podporu nekomerčních titulů uměleckých děl české
literatury a děl literární vědy a kritiky do veřejných
knihoven.
Vedle tradičních besed a exkurzí pro žáky ZŠ
v Kaznějově se v měsíci dubnu uskutečnila výtvarná
soutěž „Můj obal na knihu“, do které se zapojili žáci 5.
tříd. Nejlepší díla byla použita k výzdobě dětské
knihovny.

Některé nové tituly:
B eletrie
Craig,Alison – Co tě nezabije …
Cartland,Barbara – Polibek v poušti
Kessler,Leo – Operace Glenn Miller
Carrell,Jennifer Lee – Vraždy podle Shakespeara
Howard,Linda – Dokonalý muž
Johnson,Susan – Dočasná milenka
Wilson,Steve – Čluny útočí
McBain,Ed – Jehlový podpatek
Cimický,Jan – Poslední návrat
Fieber,Michal – 12 x vražda
Šulc,Viktorín – Agentura Puzzle
Rottová,Inna – Záběr na klidnou tvář
Garwood,Julie – Křehká láska
Roklins,James – Amazonie
Vavřincová,Fan – Taková normální rodinka se vrací
Frýbort,Pavel – Reportér
Khoury,Raymond – Svatyně

Patterson,James – Záludné vlny
Jackson,Lisa – Na prahu smrti
Forsyth,Frederick – Ikona
Naučná
Bělaška,Petr – Žďárské vrchy
Christopher,Paul J. – 50 + 1 nejúžasnějších světových
měst
Dobroruka,Luděk – Psi
Fenby,Jonathan – Zkáza lodi Lancastria
Eduardo,Leigh – Milenky slavných
Hejduk,Miloš – Sýs,Karel – Protektorát ve fotografiích
Šolc,Jiří – Červené barety
Bukačová,Irena – Paměť II
Hora-Hořejš,Petr – Toulky českou minulostí 11.
Bauer,Jan – Čeští světci a kacíři

Mládež
beletrie

Dády a televizních kamarádů
Stine,R.L. – Hororland

Carvani,Eva – Smaragdový pták
Arnold,Nick – Praštěné vynálezy
Kučera,Martin – Hopík závodníkem
Ardagh,Philip – Strašné časy
Wilson,Jacqueline – Nejlepší kamarádky
Ardagh,Philips – Děsivé skutky
Brezina,Thomas – Zloděj mrtvol
Tomšů,Kateřina – Jak Oskar ke štěstí přišel aneb Příběhy Rowling,Joanne Kathleen – Harry Potter a relikvie smrti
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naučná

Clarke,Penny – Příběhy prvních objevitelů
Mallard,Neil – Ponorky
Watts,Blaire – Záchranáři
Macquitty,Miranda – Žraloci
Clarke,Phillip – Tajemství a zázraky světa kolem nás
Kvítek,Martin – Průkopníci vědy a techniky
Stowell,Charlotte – Vyrábíme knihy
Stowell,Charlotte – Vyrábíme šperky

Platt,Richard – Lodní vraky
Clarke,Penny – Dobývání vesmíru

K návštěvě knihovny srdečně zve knihovnice Soňa Tůmová

Křeslo pro hosta – ptáme se starosty
Již potřetí pořádal DDM Radovánek ve spolupráci se ZŠ Kaznějov dne 16.4.2008 akci: „ Křeslo
pro hosta – ptáme se starosty“ určenou pro žáky 9.tříd. Hostem byl starosta města Kaznějova Ing.
Petr Sýkora. Žáci byli dobře připraveni a motivováni ředitelem školy Mgr. Henžlíkem a třídními
učiteli.Dotazy dětí se týkaly nejen koncepce rozvoje města, řešení obchvatu, výstavby hřiště, úprav
koupaliště ale i podmínek zajištění bydlení, počtu obyvatel apod. Naši mladí spoluobčané
nezapomněli ani na seniory, nezaměstnané a bezdomovce, možnosti letních brigád, zajímali se i o
životní prostředí v obci. Typický humor našeho pana starosty navodil příjemnou bezprostřední
atmosféru, která celou besedu provázela. A jak se stát starostou? I to byl jeden z dotazů.
S dětmi se představitel města sejde ještě jednou na závěr školního roku, kdy je přivítá na radnici.
Děkujeme našemu hostu a doufáme, že mezi námi prožil příjemné chvíle.
Marie Palmová
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Z historie
Sto let veřejného osvětlení
V roce 1900 získává veškerý majetek firmy
Johan David Starck – nový majitel. Je to uhelný
magnát Julius Petschke a ten hned zahajuje
modernizaci továrny. První akcí je stavba
kotelny a elektrárny. Velmi brzy si začíná
vyrábět svůj elektrický proud k pohonu strojů a
k osvětlování provozů.
Již v roce 1904 nabízí továrna dodávání
elektrického proudu do obce na osvětlení návsi.
Vedení a osvětlovací tělesa si zaplatí obec a
továrna provede všechny odborné práce zdarma.
Zdarma bude dodávat i potřebný elektrický
proud. Ovšem ani na to nebyly finanční
prostředky.
Po roce opakovaná nabídka byla již vázána na
vybudování nové cesty k továrně.
Stávající cesta procházela Úvozem a byla
naprosto nevyhovující. Z části to byla skutečně
úvozová cesta procházející korytem potoka. V
této době již byla voda značně zapáchající. Od
roku 1888 to byla odpadní voda se zbytky tuků
pro začátky výroby klihů.
Zapáchající voda protékala středem návsi a byla
příčinou dlouholetého sporu mezi obcí a
továrnou.
S opravou cesty se začalo v roce 1905. Od státní
silnice se zpevnil povrch navezením kamene až

k domu čp. 60. Zde začíná část obce již jen polní
cestou končící u čp. 65 a v tehdejší době nazývá
Nový Kazňov.
Zde končilo osídlení a dále byla jen neúrodná
krajina rozbrázděná jamkami. Tato část musela
být srovnána a byla zde vybudována úplně nová
cesta k továrně.
Tato část obce byla řešena s ohledem na
budoucnost a až do dnešní doby je nevyhovující.
S opravou cesty se začalo v r. 1905, ale až po
ukončení v r. 1908 byla uzavřena smlouva o
zřízení šesti světel na návsi. První bylo u
kapličky a poslední tehdy u vyhořelé pastoušky (
nyní dům, čp. 138). Svítilo se 30 W žárovkami a
vypínalo se ve 22 hodin.
Osvětlení stálo 1000,-Kč. Bylo však třeba
doplatit dluh na úpravu cesty a tak si obec
vypůjčila 1400,-Kč.
Zřízení osvětlení nebylo přijato jednomyslně. Při
projednávání o rozšíření osvětlení až k nádraží
protestuje řídící učitel Fišer. Ten je proti všem
nákladům s tím spojeným.
Dnes má Kaznějov přes 450 světel veřejného
osvětlení.

Školní výlet
První školní výlet kaznějovské školy se uskutečnil 23.července 1913. Výletu se zúčastnilo 42 dětí,
které jely vlakem na Karlštejn. Od obecního zastupitelstva dostaly osmdesát korun. Každé dítě
doplácelo ještě 1 korunu 40 haléřů. Jen jedno dítě mladší deseti roků platilo sedmdesát haléřů.
Učitelé, kteří doprovázeli děti, si hradili cestu sami.
Děti nemohly obecnímu zastupitelstvu poděkovat osobně, protože již byly na prázdninách.
Toto je zpráva řídícího učitele Fišera pro obecní zastupitelstvo.
v kronikách hledal Jindřich Novák
Kaznějovský zpravodaj 3/08
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Co nového v MŠ sídliště
Jako každoročně, tak i
v letošním školním roce, se
výchovná práce na naší
mateřské škole nesoustředila
pouze na plnění záměrů a cílů
předškolního
vzdělávání.
Snažily jsme se opět nabídnout
v našem programu dětem něco
navíc.
Na mateřské škole již řadu
let pracuje pěvecký kroužek
Korálek. Společně s dětmi
připravujeme
vystoupení
k různým příležitostem. Ať už
jsou to akce konané v mateřské
škole /Mikulášská nadílka,
Vánoce, karneval, vystoupení
pro rodiče …/, ale i mimo ni
Vítání občánků, vystoupení pro
důchodce/. K výčtu vystoupení,
kterých se děti z pěveckého
kroužku zúčastnily, musíme
přidat ještě jedno. A to
vystoupení na okresní přehlídce
zájmových kroužků a souborů
mateřských škol okresu Plzeňsever ,,Mateřinka“ , které se
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konalo v Kralovicích.
A protože nejen zpěvem
žije naše mateřinka, tak
dovolte, abychom se s Vámi
podělily o úspěchy, kterých děti
dosáhly svými pracemi ve
výtvarných soutěžích. Celkem
bylo obesláno 6 výtvarných
soutěží. Na pěkném 2. místě se
umístil
Ondřej
Drbohlav
v krajském kole soutěže ,,
Požární ochrana očima dětí“ a
skupina 10 dětí se umístila na
3. místě v celostátní výtvarné
soutěži pořádané Českým
svazem včelařů pod názvem
„ Med je nad zlato“, která byla
zaměřena na týmovou práci.
Závěr školního roku se
nese v duchu již dlouholeté
tradice Pasování školáků. Při
„pasování“ se s dětmi, které
odchází do základní školy
rozloučí
všichni z mateřské
školy.
Vyvrcholením
této
slavnosti je rozloučení se
školáky
v obřadní
síní

městského úřadu. Děti zde
obdrží drobný dárek a pamětní
list. Přejeme novým školákům
radost z docházky do základní
školy.
Jeden školní rok je u
konce, prázdniny utečou jako
voda
a
my
začneme
připravovat školu na nové děti.
Ve školním roce
2007/08
docházelo do mateřské školy
81 dětí . V minulých letech
byla kapacita mateřské školy
84 dětí. Samozřejmě
jsme
měly povolenu výjimku z počtu
dětí na třídách z 24 dětí na 28
dětí. Od ledna
platí nové
hygienické předpisy a proto
bude od září kapacita mateřské
školy snížena. Aby prostory a
vybavení
mateřské
školy
odpovídaly
hygienickým
předpisům, bylo potřeba přidat
v umývárnách umyvadla a WC
tak, aby počet odpovídal
hygienickým normám. Byl
pořízen nový nábytek, který
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odpovídá
dětem
výškou,
pořízeny
dřezy,
nádobí,
upraveny vodovodní baterie….
O prázdninách bude dokončena
poslední etapa výměny oken.
Z tohoto výčtu je patrné, že
provoz mateřské školy je po
finanční stránce dosti náročný.
V posledních 3 letech bývá
rozpočet mateřské školy na
provoz a opravy kolem 1 000
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000,- Kč z rozpočtu města.
Proto nás velmi mrzí, že
dochází k devastaci zařízení na
školní zahradě a plotu, který by
měl zajistit bezpečnost dětí
mateřské
školy.
To,
co
nacházíme na školní zahradě za
odpad,
ani
nekomentuji.
Dokonce se nám prohání
mládež po střeše školy, aniž by
si uvědomila, že může dojít ke

zranění a poškození střechy.
Upozorňování a poučování dětí
o chování se ke společnému
majetku, je úkol pro rodiče,
pedagogy i pro širokou
veřejnost.
Alena Špačková,ředitelka
Petra Wolfová, učitelka
MŠ sídliště
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Škola hrou
Letní olympijské hry v kaznějovské ZŠ

Školní hřiště se v pondělí 23.června proměnilo
v olympijský stadion a žáci 1.stupně měli příležitost
účastnit se olympiády, aniž by museli odcestovat do
Číny .
Celému klání devíti tříd neboli devíti států
předcházelo na začátku června losování o přidělení
státu, pilné trénování disciplín a hlavně velké přípravy,
které se neobešly bez vytváření vlajek, maskotů a
pomalování obličeje.Státy byly rozděleny podle věku
do tří kategorií.
Prvňáčkové vzhledem ke svým malým zkušenostem
bojovali pouze mezi sebou ( 1.A-Polsko , 1.B-Velká
Británie). Druhou kategorii tvořily třídy druhé a třetí

(2.A-Itálie, 2.B-Švédsko, 3.A-Česká republika, 3.BNěmecko)
Nejstarší žáci prvního stupně byli
zařazeni do třetí věkové kategorie(4.tř.-Rakousko ,
5.A-Slovensko , 5.B-Francie).
Všechny státy byly připraveny k velkému
sportovnímu boji a tak za zvuků fanfár hrdě kráčely
pod svojí vlajkou k slavnostnímu nástupu, kde byla
vztyčena olympijská vlajka, zapálen olympijský oheň a
kde všichni sportovci složili olympijský slib. Poté už
mohl vypuknout pravý souboj států v jednotlivých
kategoriích - vytrvalostní běh, skok do dálky, štafeta,
hod na cíl, skok v pytlích, hod kroužky, běh na 60
metrů, hod šipkami na terč. Všichni žáci nadšeně
bojovali, každý obsadil alespoň jednu disciplínu, a
když se někdy stalo, že právě některý z žáků
nesoutěžil, ozývaly se velké pokřiky, tleskání, ba
dokonce
některá
děvčata
připravila
show
roztleskávaček.
Po všech úžasných sportovních výkonech
následovalo pečlivé sčítání bodů, které jednotlivé státy
získaly.Pak byli vyhodnoceni jednotlivci v každé
kategorii a následně vítězné státy.Vítězem se staly tyto
státy:
.1. ktg.-Polsko (1.A)

2.ktg. -Německo (3.B)
3.ktg.-Francie (5.B)
Kaznějovský zpravodaj 3/08

strana 13/16

Děti získaly jako hlavní výhru velký čokoládový dort
s olympijskými kruhy, samozřejmě medaili, byť jen
čokoládovou a také diplom.Každý soutěžící, i ten který
nestál na stupních vítězů, dostal alespoň malou sladkou
odměnu v podobě lízátka.Ale hlavně si každý odnášel
dobrý pocit z krásného sportovního dopoledne, kde
bojoval nejen každý sám za sebe, ale hlavně za celou
svoji třídu.Děti dokázaly velké nadšení pro hru,
bojovnost a my všichni jsme byli svědky mnoha
vynikajících sportovních výkonů.
Kolektiv učitelek 1.st.ZŠ Kaznějov

I tak může vypadat hodina chemie

Kaznějovský zpravodaj 3/08
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
MĚSTA PLASY
A MIKROREGIONU DOLNÍ STŘELA
21.6.-13.7. Plasy a okolí – výstava fotografií Fotoklubu
Plasy v zámeckém sálu
28.6.-17.8. Markéta Luskačová – „Poutníci“, výstava
fotografií, jižní rondel v konventu, 9,00-17,00
hod
5.7. Tradiční pouť v Lomničce, 6. ročník jízdy přes
rybník a večerní zábava – hraje Koukoličanka
6.7. Koncert duchovní hudby pro sborový zpěv
a varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
od 17,30 hod
12.7. Národní přehlídka koní na Velké louce, od 13,00 hod
12.7. Klášterní hraní – den plný deskových her, v zimním
refektáři kláštera, od 10,00 do 18,00 hod
12.7. Duo Dvanapůl – folkový koncert v rajské zahradě
kláštera, od 19,00 hod
19.7. Traktoriáda 2008, prostor před hostincem v Žebnici
26.7. Brutus na Velké louce, od 19,00 hod
2.8. Czech Rock block na Velké louce, od 13,00 hod

KULTURNÍ AKCE V OBCÍCH
MIKROREGIONU
4.7. Zvlášňý škola, přír. parket Dobříč, od 21,00 hod
5.7. Soutěž v malé kopané na hřišti v Mrtníku, 9,00 hod
5.7. Memoriál v národní házené, hřiště v Hromnici, večer
pouťová zábava
5.7. Dětský den v KD Chotiná, večer pouťová zábava

2.8. Turnaj v nohejbalu na hřišti v Žebnici
16.8. Pontifikální mše k Panně Marii Nanebevzaté
v kostele
od 10,00 hod
16.-17.8. Tradiční pouť Na královnu, program na Velké
louce od 14,00 hod, v sobotu i v neděli program
před klášterem
16.-17.8. Prohlídky podzemí plaského kláštera,9,05-17,45
20.8.-5.10. Výstava fotografií I. Kornatovského –
„Proměna času“ v jižním rondelu kláštera,
od 9,00 hod do konce návštěvní doby
23.8. Koncert pro sólový zpěv a varhany, kostel od 18,00
23.-24.8. XII. Národní výstava velšských plemen pony
a cob na Velké louce, od 11,00 hod
23.8. Turnaj v nohejbalu, sport. areál v Horním Hradišti,
od 9,00 hod
23.8.-14.9. Výstava fotografií Fotoklubu Plasy – „Plasy
a klášter“, zámecký sál, PÁ odpoledne, SO
a NE celý den

5.7. Oslava 70 let SDH Čivice, od 13,00 hod
6.7. Sportovní odpoledne na hřišti v Hromnici
26.7. Turnaj v malé kopané, u řeky v Plané
2.8. Selský den v Čivicích, pole u Čivic, od 10,00hod
8.8. Taneč. zábava-Aušus, přír. parket Dobříč, 21,00 hod
9.8. Podkrašovský vodník v Podkrašovském mlýně
22.8. Taneč. zábava-Sifon, přír. parket Dobříč, 21,00 hod

Informační centrum mikroregionu
Dolní Střela
knihovna Plasy, Pivovarská 1, 331 01 Plasy
tel.: +420 373 322 091
e-mail: reditel@knihovna.plasy.cz
Městský úřad Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Tel.: +420 373 322 493
e-mail: posta@mestoplasy.cz
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