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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází jaro a tak bych se rád
společně s Vámi zamyslel nad
postupnou obnovou veřejné
zeleně.
Toto téma je aktuální i vzhledem
k stále častějším prudkým
výkyvům počasí, jichž jsme v
poslední době svědky. Před
rokem se přes Českou republiku přehnal orkán Kyrill. O
víkendu 29..-2.3. 2008 nás „navštívila“ Emma, jak
meteorologové pojmenovali vichřici. Přes původní
obavy nenapáchala takové škody, ale stejně měli hasiči
co dělat. Obětavě uklízeli její následky i mnozí z Vás.
Jednalo se o pár zlomených a vyvrácených stromů a
hlavně o ulámané, popadané větve, dále byla poškozená
střecha na mateřské škole U továrny a na bytovce v
ulici Javorová.
Asi v šedesátých letech byly v naší obci vysázeny
topoly. Jednalo se o topol černý, což je rychle rostoucí
až 35 m vysoký listnáč se širokou bohatě větvenou
korunou (např. na náměstí), a kultivar
„Vlašský“, což je mutace růstové formy topolu černého
s téměř přímými, přímo vzhůru rostoucími větvemi a
sloupovitou korunou, který se často vysazoval a
vysazuje ve stromořadích, V Kaznějově ho nalezneme
např. u hasičské zbrojnice.
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Topol není dlouhověký, ke konci své vegetace trpí
prosycháním, lámavostí a padáním větví a ohrožuje tak
blízké okolí. Při sestavování rozpočtu města na rok
2008 bylo proto rozhodnuto, že se
přistoupí k postupné obnově zeleně v Kaznějově. V
prvé řadě musely být z bezpečnostních důvodů
poraženy stromy u mateřské školy U továrny, u Koliby
a u dětského hřiště pod městským úřadem. Na všech
těchto místech bude provedena náhradní výsadba.
Zasázeny zde budou stromy vhodné do městské
zástavby, které vyrostou do 5 m výšky a na volné
prostranství, které to umožňuje, vysokokmenné lípy.
V další etapě dojde k odstranění přestárlých stromů v
kdysi krásné třešňové aleji lemující cestu na hřbitov.
Ovocné aleje vždy patřily a patří do venkovské krajiny,
proto počítáme opět s výsadbou třešní. Zeleň na tzv.
„pěší zóně“ bude řešena komplexně s prostorem celého
náměstí. Samozřejmostí
je běžná údržba zeleně, která se provádí průběžné
každoročně.
Všechny tyto akce jsou značně finančně náročné, ale
mají obrovský význam z hlediska zdravotního i
estetického pro nás všechny. Někdy sice musí strom
ustoupit nové výstavbě, ale naším krédem je
jeho náhrada jiným. Dejme všem novým stromkům a
keřům šanci vyrůst, nepoškozujme je. Važme si
každého zdravého vzrostlého stromu, jehož funkce v
městské zástavbě je nenahraditelná.
Ing. Petr Sýkora
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Informační servis
Všimli jste si , že vedle kontejnerů na plast, papír a sklo
jsou na sídlišti a vedle hřiště před městským úřadem
umístěny kontejnery na papírové krabicové nápojové
obaly / od mléka, džusů…/ ? Máme tak další možnost
třídění odpadu a tak šetřit naše životní prostředí.
Provozovatel pouťových atrakcí požádal opět pro
letošní rok o povolení pořádat v Kaznějově pouť. Město
s pořádáním poutě souhlasí za podmínek jako
v minulém roce / časové omezení, vyřízení souhlasu
majitelů pozemků a zajištění pořádku/ .

Tradiční turnaj v sálové kopané v měsíci se lednu
uskutečnil v tělocvičně základní školy. Zúčastnilo se 10
mužstev a měl velmi dobrou úroveň díky výborné
přípravě a organizaci. Město přispělo na ceny pro
vítěze částkou 1500,- Kč.
Český svaz včelařů požádal o finanční příspěvek na
léčení včelstev proti nebezpečné varoáze . Město
přispělo částkou 5000,-Kč.
Mateřská škola Kaznějov sídliště se zúčastnila 11. 3 .
2OO8 okresní přehlídky pěveckých a tanečních
souborů v Kralovicích „Kralovická Mateřinka „ .
Pěvecký kroužek Korálek má již v mateřské škole
velkou tradici. Děti navštěvující tento kroužek
vystupují při různých příležitostech ve škole i ve městě.

Hudební skupina Greymon má opět možnost zkoušet
v Kaznějově. Požádala o zapůjčení prostor v místním
Město již tradičně sponzoruje turistický pochod Gympl
kině, kde již před několika lety zkoušela. Město žádosti
na cestách částkou 1000,. Kč. Pochodu se mohou
skupiny vyhovělo.
účastnit všichni zájemci , kterým pohyb v přírodě není
cizí.
Kynologický klub v Kaznějově již vstoupil do
povědomí občanů města několika zdařenými akcemi
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města se začalo
nejen pro členy klubu , ale i pro širokou veřejnost.
v měsících únoru a březnu – v období vegetačního
Město činnost zájmových klubů a spolků podporuje.
klidu s obměnou zeleně ve městě. Stromy, které jsou
Na materiální obnovu technické základny klubu
staré a již svému okolí nebezpečné jsou odbornou
přispělo částkou 5000,- Kč.
firmou pokáceny a bude následovat nová výsadba
vhodných druhů stromů do těchto lokalit. Musíme si
Odbor sportu pro všechny ,, Pohyb Kaznějov ´´
však uvědomit, že ne každý starý, vzrostlý strom je
zapojuje ve svých oddílech hlavně děti a mládež, město
nutno pokácet. V současném atypickém počasí, kdy je
poskytlo částku 10 000,- Kč, ze které bude hrazen
silně větrno padnou nebo jsou vyvráceny i malé stromy
nájem tělocvičny v základní škole.
a hrozbou pro lidi i majetek se stávají i jiné předměty
létající vzduchem.

Městský úřad Informuje
Odpadové hospodářství, úklid města, udržování pořádku na veřejných prostranstvích
V diskusi na 8. jednání zastupitelstva zazněla kritika na nepořádek kolem kontejnerů na sídlišti.
Na jejím základě se rozvinula poměrně bouřlivá debata na toto téma. Vyplynulo z ní, že klíč k řešení tohoto
palčivého problému máme v ruce my všichni, občané Kaznějova. Pro doložení tohoto tvrzení několik čísel a
faktů:
odpadové hospodářství města v roce 2007 – náklady celkem 2 007,63 tis. Kč
- příjmy celkem 650,49 tis. Kč
- rozdíl = 1 357,14 tis. Kč
poplatky za uložení odpadu v hospodářském dvoře včetně zajištění jeho ekologické likvidace = 0
provozní doba hospodářského dvora – úterý, čtvrtek 14.00 – 18.00 hod
- sobota 8.00 – 11.00 hod
počet odpadkových košů rozmístěných po obci a pravidelně vyvážených – 25
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počet speciálních nádob na psí exkrementy - 5
sáčky na úklid psích exkrementů jsou volně k dispozici na Měú
Proč přesto všechno existují černé skládky? Proč v parku, na chodnících, na travnatých plochách v sídlišti i
jinde je spousta papírů, PET lahví a jiných odpadků? Proč se kolem obytných domů válí nedopalky cigaret? To je
přece vizitka nás všech.
Samozřejmě že lze nakoupit další techniku, přijmout další lidi na úklid, ale to představuje i vyšší nároky na
finanční prostředky, které jsou zároveň potřebné jinde. Stačilo by přitom, abychom všichni dodržovali ustanovení
obecně závazné vyhlášky města Kaznějov č. 2/97 o čistotě a veřejném pořádku, abychom seznámili se zásadami
udržování pořádku na veřejných prostranstvích své děti a vedli je k jejich respektování. Jen tak lze docílit toho, že
budeme žít v čistém, upraveném prostředí, zdravém a bezpečném pro všechny.

Informace o záměrech v investiční výstavbě v roce 2008
Zastupitelstvo města Kaznějov schválilo na svém zasedání 13.2.2008 rozpočet na letošní rok v celkové výši
42 185,5 tis. Kč, tato částka představuje souhrn všech běžných i kapitálových výdajů.Chtěl bych Vás na tomto
místě informovat především o té části výdajů, které se nazývají kapitálové a představují finanční prostředky
určené na realizaci záměrů v investiční výstavbě.
Samozřejmostí již je, že značná část investic je směrována na obnovu komunikací. Schválený rozpočet na rok
2008 počítá s rekonstrukcí ulice Střední, s vybudováním nového chodníku v uliciK Mistráku a u kapličky, v plánu
oprav je zahrnuta cesta ke hřbitovu. Ve velmi špatném stavu jsou ulice K Doubravě a Pod Vrchem v Habeši, jejich
rekonstrukce je však finančně značně náročná, a proto bylo rozhodnuto využít druhé výzvy k předložení žádostí o
dotace v rámci programu Rozvoj místních komunikací, která bude otevřena koncem 1. pololetí, a pokusit se tak o
zajištění financování této akce ze zdrojů Evropské unie.
S investicemi do oblasti komunikací souvisí i odvodnění silnice I/27. Investorem sice bude Ředitelství silnic
a dálnic, město ale bude mít finanční spoluúčast.
V oblasti bytové výstavby jsme na začátku tohoto roku dokončili a zkolaudovali 18 nových bytových
jednotek a dnes v nich již bydlí nájemníci. Zbývá sice ještě konečná úprava okolí a doplnění veřejné zeleně, to
však provedeme, jakmile to počasí dovolí. V letošní roce bude v největší akcí v bytové výstavbě vybudování dvou
podkrovních bytů v č.p. 105 (zdravotní středisko).
Ke zlepšení podmínek pro odpočinek a rekreaci v našem městě má sloužit vybudování vodního zdroje pro
doplňování vody do nádrže sloužící jako koupaliště za účelem zlepšení kvality vody v letním období.
K dalším větším investičním akcím bude patřit přístavba hasičárny, která by měla vyřešit problém s
parkováním aut a ostatní hasičské techniky. Pro pečovatelskou službu byl do rozpočtu zahrnut nákup nového
většího auta, aby bylo možno vyhovět všem zájemcům o rozvoz obědů. Pracovníci hospodářského dvora dostanou
k dispozici silnější traktor, na budově městského úřadu bude pokračovat již poslední etapa výměny oken.
Nezanedbatelnou součástí kapitálových výdajů jsou i výdaje na projektovou činnost. V letošním roce bude
pokračovat zpracování projektu komunikace Ke Škále, bude zadána studie a projekt na úpravu náměstí a
uvažujeme o projektovém zpracování nového stavebního obvodu Luční, čemuž však bude předcházet jednání s
vlastníky pozemků v této lokalitě.
Z výše uvedené výčtu je patrné, že práce je před námi dost, ale doufáme, že se nám vše podaří zrealizovat
podle našich představ. O vývoji jednotlivých akcí Vás budeme průběžné informovat.
Na závěr bych rád na tomto místě poděkoval panu Josefu Brožovi při příležitosti jeho odchodu do důchodu
za veškerou dobře vykonanou práci na technickém úseku městského úřadu a zároveň popřál jeho nástupci panu
Zdeňku Uhlířovi hodně pracovních úspěchů.
ing. Petr Sýkora
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Rozpočet města Kaznějov na r. 2008
Příjmy – rozpočet 2008
I. Daňové
1. z f. osob ze závislé činnosti
2. z f. osob ze sam. výd. čin. 30% dle byd.
3. z f. osob ze sam. čin. výd. vybír. srážk.
4. z příjmu práv. osob
5. z práv. osob - město
6. z přidané hodnoty
7. z nemovitosti
8. správní poplatky
9. poplatky ze psů
10. poplatky z místa
11. poplatky za znečištění ovzduší
12. popl. živ. prostř., skládkovné
13. odnětí zemědělské půdy
14. odnětí lesní půdy
15. výtěžek z provozování loterií (VHP)
16. místní poplatek VHP
II. Nedaňové příjmy
1. Příjmy z vlastní činnosti
1.1. kino (vstupné)
1.2. knihovna
1.3. hřbitovní poplatky
1.4. těžba dřeva
1.5. příjmy z peč. služby
2. Příjmy z pronájmu majetku
2.1. z pronájmu BH
2.2. z pronájmu DPS
2.3. pronájem pozemků
2.4. pronájem ost. nemovitostí
2.5. příjmy ze zdravotnictví
2.6. úroky a dividendy
2.7. nájem kotelny
3. Přijaté sankční poplatky
4. Ostatní nedaňové příjmy
4.1. ostatní příjmy Měú
4.2. z úhrad z dobývacího prostoru
4.3. z komunálních odpadů
4.4 EKO-KOM platby za separ. odpad
III. Kapitálové příjmy
1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ost. nemovitostí
IV. Přijaté dotace
1. neinvestiční dotace z SR
2. neinvestiční dotace od obcí
3. úřad práce
4. pečovatelská služba
5. dotace - lesy
6. dotace - knihovna
7. dotace - hasiči
V. Příděl soc. fondu
Příjmy celkem
Financování ze zůstatků účtů k 31.12.07
Finanční prostředky celkem

Kaznějovský zpravodaj 1/2008

Výdaje – rozpočet 2008
24489 I. Lesnictví
6590 II. Doprava
1100 1. údržba komunikací
320 2. oprava komunikací – fa z r. 2007
5930 3. rekonstrukce ul. Střední
1700 4.chodník K Mistráku
7500 5. chodník u kapličky
750 6.oprava cesty ke hřbitovu
200 III. Vodní hospodářství
75 1. údržba vod. a kanalizace
12 2. koupaliště
10 3. odvodnění I/27 spoluúčast ŘDS
4. vodní zdroj pro doplňování vody-koupaliště
IV. Školství
52 1. ZŠ
100 2. MŠ sídliště
150 3. MŠ u továrny
8557 4. příspěvek ZUŠ
257 V. Kultura
130 1. Štace
10 2. kino
2 3. knihovna
100 4. propagace města
15 5. SPOZ
6110 6. kulturní dům
3200 7. kronika
200 8. ostatní
30 VI. Zdravotnictví
300 VII. Bydlení, komunální služby
600 1.BH
80 2.DPS
1700 3. veřejné osvětlení
30 4. hřbitov
2160 5. sběr a svoz kom. odpadu
10 6. budova MěÚ
1500 7. úklid, údržba obce
470 8. hospodářský dvůr
180 9. projekty
2321 10. výkup pozemků
444 11. obnova zeleně
1877 12. výstavba 18 BJ
1725,64 13. výměna kotlů
849,64 14. výstavba 2 BJ v čp.105
736 15. přeložka sítí parcela 382/12
80 VIII. Sociální
60 1. Klub důchodců
2. pečovatelská služba
3. auto pro rozvoz obědů
IX. Zásahová jednotka při SDH
85 1. provoz
37177,64 2. přístavba hasičárny
5007,86 X. Tělovýchova
42185,5 1. příspěvek na činnost
XI. Veřejná správa a služby
1. zastupitelstvo
2. činnost místní správy
- daň z příjmu práv. osob
- zaměstnanci
- pojištění
-příspěvky obč. sdružením
-příspěvek DSO I/27
-příspěvek sdružení Severní Plzeňsko
-příspěvek na dopravní obslužnost
-obnova počítačového vybavení
- příděl do sociálního fondu
3. úroky z úvěru
4. splátky úvěru
Výdaje celkem

100
5514
134
150
4000
260
180
790
697
30
105
177
385
7710
5880
1000
805
25
3896
110
600
420
20
60
2626
10
50
605
14187
3200
180
1000
20
1900
1200
1200
500
1100
407
2260
1080
140
490
30
260
200
1240
440
800
160
160
7586,5
760
2000
1700
1930
160
20
24
16
123,5
100
85
256
412
42185,5
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Významné akce základní školy
alkohol, projevy agresivity… ).Na 1. stupni
spolupracují třídní učitelky v rámci svých hodin. Ve
vyšších ročnících získává na významu racionální
Již druhým rokem probíhala na začátku
argumentace a možnost diskutovat o problémech
prosince prodejní předvánoční výstavka
spojených s návykovými látkami, mezilidskými vztahy
prací žáků, a v těchto dnech, tj. 17. a 18. 3
( co je může ovlivnit pozitivně x negativně )… Zde
2008 se v budově školy opět objevily
tvoří těžiště této prevence předmět občanská a rodinná
výrobky našich žáků, tentokrát velikonoční. výchova, dále různé formy spolupráce s odborníky a
Výtěžek z obou těchto akcí je zasílán na sbírkové konto institucemi.Jedním z nich je Sdružení pro péči,
„ Pomozte dětem“ .
vzdělávání a vyučování o AIDS ( ACET ), která nabízí
Na závěr děkují všichni organizátoři velikonoční
pro školy přednášku na téma „ Sex, AIDS a
sbírkové akce Na pomoc dětem všem, kteří přispěli. Její vztahy“.Žáci naší školy měli možnost posoudit tuto
výtěžek činí 7 200,- Kč.
přednášku, kterou vedl lektor Zdeněk Pospíšil,v únoru
letošního roku. Jeden den měli žáci 6.-8.třídy
hodinovou přednášku o drogách, žáci devátého ročníku
Aktuality
dvouhodinovou na téma „ Láska a vztahy“. Další týden
7. a 8.třída si vyposlechla přednášku o lásce a 9. ročník
Od 20. 1. do 11. 5. vždy v neděli odpoledne po
opět ve dvou hodinách téma Drogy a návykové látky.
pohádce na ČT1 sledujte cyklus dokumentů Kde
Z reakce žáků si myslíme, že tyto přednášky byly v této
peníze pomáhají. Připraveno je sedmnáct dílů
oblasti velikým přínosem.V 8. a 9. ročníku pracuje
z organizací podpořených v 9. ročníku sbírky.
dlouhodobě se žáky pan Lukáš Eisenvort z Pedagogicko
psychologické poradny , kde se zaměřují především na
Naše škola se poprvé zúčastní veřejné prodejní
vztahy v třídním kolektivu. Základem prevence je
sbírky projektu Šance, o.s., který se přes deset let
vytváření pozitivních vztahů mezi žáky i mezi žáky a
snaží pomáhat dětem a mládeži, která žije v České
učiteli, postojů a jednání. Budeme i nadále v této
republice v zapomenutí „ Dětem ulice“. Bližší
prevenci pokračovat a formy rozšiřovat.
informace o tomto projektu najdete na stránkách
www.sance.info .

Sbírkové akce

Termín prodejní sbírky je 26.březen 2008 . Žáci
devátých ročníků, které poznáte podle loga projektu
Šance, budou v tento den v dopoledních hodinách
oslovovat veřejnost se sbírkovým předmětem.
Benefičním předmětem v rámci sbírky je propiska
( cena 35.- Kč ) a letáček s informací o PROJEKTU
ŠANCE. Výnos ze sbírky bude použit na provoz Domu
Šance, kde se nachází Pracovní terapeutická dílna
Primární preventivní program
Jelikož se začínají čím dál tím více objevovat na
školách různé negativní projevy žáků ( záškoláctví,
šikana, kouření, alkohol, drogy…), zařazují školy do
školského vzdělávacího programu primární preventivní
program. Tento program je určen všem žákům školy .
V nižších ročnících se více zaměřuje na vytváření
zdravého životního stylu, jehož prostřednictvím lze
omezovat i další sociálně patologické jevy ( kouření,
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Člověk v tísni
Žáci naší školy se již třetím rokem zúčastňují
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět pořádaný společností
Člověk v tísni. Desátý ročník tohoto festivalu se koná
v Plzni od 10.března do 28.března v kině Beseda nebo
Divadélku JoNáš.Témata filmů v letošním roce jsou
např. zážitek 11ctileté dívky s vlnou tsunami,
zhoršování životních podmínek, na první pohled zcela
nedotčených, koutů světa , např. Grónsko, šikana…
Tohoto projektu se zúčastňují žáci 6. – 9. ročníku.
Každoročně žáci 5. – 9. tříd navštěvují divadlo
v Plzni – v prosinci letošního školního roku byli 5. a 6.
třídy na školním představení v Komorním divadle
„ Kniha džunglí“ a žáci vyšších ročníků jezdí
pravidelně na konci školního roku na večerní
představení do Velkého nebo Komorního divadla.
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Testování na ZŠ Kaznějov ve školním roce 2007/2008
Mapa školy - podzim 2007
základní varianta
testování se zúčastnili : žáci 3.A , 8.B
rodiče žáků
učitelé ZŠ , ředitel školy
autoevaluace školy
SCIO testy - srovnávací testy pro žáky 6. a 9. tříd
- termín konání : říjen 2007, listopad 2007
- testování se zúčastnili : žáci 6. tříd v rámci KEA ( komplexní evaluační
analýza ) , žáci 9.tříd v ČJ, Ma, OSP ( obecné studijní předpoklady ) cizí
jazyk AJ/NJ
- probíhá již 4.rokem
- žáci dostávají vyhodnocení jednotlivců a celkové vyhodnocení dostane škola
CERMAT testy - projekt hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd ZŠ
- žáci byli testováni : dovednosti z českého jazyka, matematické
dovednosti a obecné dovednosti, součástí testování je vyplnění
žákovského dotazníku
- termín konání : 29.1.2008
- testování probíhalo podle časového harmonogramu
- testování se zúčastnili : žáci 9.A , 9.B
- probíhá 2. rokem
- žáci dostanou osvědčení pro jednotlivé žáky obsahující výsledky žáka
v testech a certifikát
- škola dostává souhrnou zprávu
Radka Lavičková
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Mateřská školka
Karneval
V naší mateřské škole
pořádáme různé oslavy a
akce pro děti a rodiče –
Vánoce, Den matek, Vítání
jara, Velikonoce a řadu
dalších.
K těm nejoblíbenějším a
nejvíce očekávaným patří
karneval. Děti se nemohou
dočkat, pomáhají při
výzdobě tříd, vymýšlejí
masky i kostýmy.
Letos se karneval uskutečnil
ve středu 20.února. Celá
školka se zaplnila
pohádkovými bytostmi,
zvířátky...
Paní učitelky připravily pro
všechny pestrý program –
děti tančily, soutěžily,
zajímavá byla módní
přehlídka masek, spojená s
představením každého
modelu. Do programu karnevalu byla zakomponována také protidrogová a ekologická výchova- děti pomáhaly
zraněné lišce vyčistit „její les“ od nebezpečných předmětů a odpadků.
Pak čekal na děti další úkol – správně roztřídit zvířátka, která se do lesa „zaběhla“ a určit kde skutečně žijí.
Děti všechno hravě zvládly, a proto pro ně nebyl žádný problém na závěr sestavit velké sluníčko z přírodnin a
zazpívat si o něm písničku.
A pak zase rychle do tance a soutěží – smíchu a veselí nebylo konce.
Zajímavým zpestřením byla „obrácená židličková“ - hra, jejímž cílem bylo posílení prosociálního cítění dětí.
Karneval se nám letos opravdu podařil a už se všichni moc těšíme na ten příští,
Marie Šmidová
učitelka MŠ U Továrny

Poděkování
Před několika týdny se nad územím České republiky přehnala vichřice EMMA. Na mnoha místech způsobila
menší či větší škody. Nevyhnula se ani naší mateřské škole u továrny. Vítr shodil část střešní krytiny na severní
straně budovy a polámal několik stromů, které svým pádem poškodily oplocení u parkoviště.
Za pohotové a rychlé zajištění opravy střechy a odstranění poškozených stromů děkuji Městskému úřadu
v Kaznějově, zejména zaměstnancům z technického odboru.
Při této příležitosti děkuji také ostatním pracovníkům MěÚ za velice vstřícné a ochotné jednání s naší
organizací. S důvěrou se na ně můžeme obrátit se všemi záležitostmi, které se týkají mateřské školy.
Spolupráci můžeme z naší strany hodnotit jako výbornou.
Alena Kočová
ředitelka MŠ Kaznějov u továrny
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Informace policie

možností rozšíření jejich zajištění-mechanické zábranné
prostředky, elektronické bezpečnostní systémy nebo
vypínače nezávislé na řídících jednotkách, které v
Obvodní oddělení Policie České republiky Kaznějov se
několika případech zabránily vlastní krádeži vozidla.
nachází na adrese Kaznějov, Školní č.p. 478, telefon
Z výše uvedeného je patrné, že zajištění veřejného
373332158 a vykonává nepřetržitý výkon služby. V
pořádku v naší obci není pouze věcí Policie ČR. Na
případě, že potřebujete naší pomoc a na oddělení z
tomto se musí podílet každý občan. V případě, že vidíte
důvodu výjezdu nezastihnete žádného policistu, na
podezřelé chování cizích osob, nemusíte přece přímo
vstupu do budovy oddělení je telefonní kontakt na
zasahovat. Nezdráhejte se a okamžitě bez prodlení
integrované operační středisko PČR správy
kontaktujte policii na linku 158. Již jsem se setkal s tím,
Západočeského kraje. Telefonní číslo na pracoviště
že v průběhu vyšetřování trestné činnosti, případně
Okresního ředitelství Plzeň-sever je 321014. Můžete
přestupků, bylo zjištěno, že nějaký občan protiprávní
samozřejmě volat i na tísňovou linku 158, která je
jednání sledoval, ale nic neučinil. Každý si musí
svedena na stejné operační středisko. Policista
uvědomit, že co dnes potkalo souseda, může zítra
operačního střediska poté vyšle hlídku OOP Kaznějov
potkat jeho a měl by se také vcítit do pocitů oběti.
na požadované místo. V případě, že hlídka bude
Dále bych chtěl sdělit několik rad seniorům v
vykonávat jinou služební činnost a na místo se nebude
souvislosti s krádežemi věcí z bytů. V poslední době se
moci dostavit, vyšle na místo hlídku jiného obvodního
objevují případy, kdy seniory osloví podomní prodejci,
oddělení. Území OOP Kaznějov má rozlohu 160 km2 a
osoby předávající údajné výhry, falešní pracovníci
pod oddělení spadá celkem 36 obcí. V současné době
plynáren, elektráren apod., osoby žádající pomoc
vykonává službu na oddělení 9 policistů. Plný stav na
(požádají např. vykonat potřebu, umýt se,
oddělení činí 12 policistů. Naše oddělení v rámci svých
zatelefonovat, pomoc při nevolnosti, předání údajné
odpovědností plní úkoly policie zejména na úsecích
zásilky) a následně jsou tyto osoby vpuštěny do bytu,
ochrany veřejného pořádku, předcházení kriminalitě,
kde v nestřeženém okamžiku odcizí veškeré peníze a
trestního a přestupkového řízení a správního řízení v
další cenné věci. Proto bych chtěl oslovit tyto seniory a
oblasti domácího násilí, spolupráce s orgány obcí při
sdělit jim, aby neotvírali automaticky dveře, pokud
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
neví, kdo za nimi stojí a vpouštěli do bytu jen osoby,
Oddělení se podílí na plnění dalších úkolů policie
které dobře znají. Opatřili si dveře panoramatickým
souvisejících s dohledem na bezpečnost a plynulost
kukátkem a pojistným řetízkem. Nenechávali doma více
silničního provozu, pátráním po osobách a věcech,
peněz v hotovosti, nebo velmi cenné věci, pokud
dohledem nad problematikou zbraní, střeliva a
nevlastní dobře ukrytý nebo zabudovaný trezor a raději
výbušnin.
je uložili na účet a cennosti do bezpečnostní schránky v
V roce 2007 jsme evidovali celkem 170 trestných činů a
peněžním ústavu.
149 přestupků. Z tohoto počtu bylo v obci Kaznějov
Moje poslední rady platí všeobecně. Nikdy se před
spácháno 50 trestných činů a 54 přestupků. Nedošlo k
nikým nechlubte svým majetkem ani tím, kolik máte
žádnému závažnému ani násilnému trestnému činu.
peněz. Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani
Z větší části se jedná o majetkové trestné činy, mezi
žádné zálohy podomním prodejcům.
kterými jsou nejvíce zastoupeny vloupání do vozidel a
Nakonec mého článku jsem se chtěl zmínit o probíhající
krádeže vozidel. Proto bych apeloval na všechny
náborové kampani Policie ČR. Tato kampaň začala 1.
občany, aby v zaparkovaných vozidlech nenechávali na
února 2008 a v několika fázích bude probíhat do června
viditelných místech, jako jsou sedadla a odkládací
tohoto roku. Mottem kampaně je „Pomáhat a chránit“.
plochy, žádné věci (např. aktovky, mobilní telefony,
Kampaň probíhá v televizi, v tisku, na internetu a v
peněženky, klíče a doklady). U zabudovaných autorádií
dalších médiích. Její součástí je poprvé v historii Policie
využívali jejich ochranných prvků a funkcí (odnímání
ČR také zelená náborová linka s číslem 800880910 a
ovládacího panelu, vyjmutí zásuvkového typu
centrální náborová internetová stránka
autorádia), parkovali, pokud to půjde, v garážích, na
www.nabor.policie.cz. Operátoři na náborové lince
přehledných, veřejnosti přístupných a dobře
poskytují zájemcům informace o možnostech
osvětlených místech a takto snížili motivaci pachatele
zaměstnání u policie a zároveň jim dají kontakty na
dopouštět se protiprávního jednání. Další závažnou
personalisty v jednotlivých okresech. Důvodem pro
trestnou činností jsou krádeže osobních vozidel.
zahájení kampaně je celorepublikový podstav. Jejím
Pachatelé se v poslední době zaměřují na osobní
cílem ale tentokrát není pouze získat dostatečný počet
vozidla koncernu VW, především na vozidla Škoda
uchazečů o práci, ale také prezentovat Policii ČR jako
Octavia, Fabia a VW Passat v provedení combi.
moderní a perspektivní organizaci, která je orientována
Doporučoval bych, aby majitelé nepodceňovali
na službu veřejnosti.
zajištění svého majetku. V případě vozidel je mnoho
Autor: npor. Bc. Jiří Dlouhý, vedoucí oddělení
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Pozvánka: BONSAI MERKLÍN 2008
17.-18.května 2008
9.00 hod – 18.00 hod
Zámek v Merklíně u Přeštic

Milý přátelé,
zveme Vás již po páté do Merklína u Přeštic,
tentokrát na jubilejní ročník výstavy BONSAI
MERKLÍN 2008.
Jsme velmi rádi, že se i v tomto roce budeme moci
společně potěšit pohledem na krásné a hodnotné
bonsaje, které s láskou, porozuměním a respektem
k zákonům přírody dlouhé roky pěstují čeští bonsajisté.
Bonsaje budou vystaveny v novém aranžmá v atriu
zámku, expozici doplní suchá japonská zahrada
„KARE-SANSUI“.
Program výstavy zpestří zajímavý hosté při těchto
doprovodných akcích:
17.5.2008 – velký sál
Martin Ašenbrenner a Libor Slatinka, vítězové prestižní
soutěže České bonsajové asociace , předvedou své
umění při tvarování dvou identických jamadori ( stromy z přírody ) od 9.30 hod do 12.30 hod.
Karel Šerák, prezident České asociace suiseki, představí
při své přednášce umění suiseki, promítne na toto téma
diapozitivy a současně předvede část svojí sbírky
těchto krásných kamenů od 13.00 hod do 14.30 hod.
Floristé Hana Hourová ( majitelka firmy Teplo domova,
Plzeň ) a Jan Pešička předvedou aranžmá květin na
téma „Jak jde čas života“. Aranžmá k příležitosti
významných životních události - křtiny, svatba,
narozeniny, promoce, apod. Od 14.30 hod do 16.30
hod. Vazby bude možné zakoupit.
18.5.2008 – velký sál
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Od 9.30 hod do 12.30 hod budou pokračovat
M.Ašenbrenner a Libor Slatinka ve tvarování jamadori.
Hana Šebestová, čtyřnásobná vítězka Mistrovství ČR ve
floristice, Vás okouzlí od 13.00 hod do 14.30 hod
aranžováním suchých květin.Vytvořené vazby bude
možné zakoupit po ukončení aranžování přímo ve
velkém sále.
Od 15.00 hod do 16.00 hod Vás čeká opravdová pastva
pro oči. Seznámíte se s přípravou tradiční japonské
speciality SUSHI ( - ručně zavinuté či tvarované
kousky okyselené vařené rýže, doplněné o syrovou
rybu, mořské plody či zeleninu ).
Budete-li chtít potěšit Vaše chuťové pohárky, bude
možné připravené lahůdky ochutnat.
Během konání výstavy bude v Merklínském zámku
instalovaná výstava fotografií Václava Křepelky
z Nekvasov s názvem „ České zahrady s japonskými
prvky “.
Vaše kroky jistě neminou čajovnu, kterou zajistí firmy
Rosteto s.r.o. Jana Kocourka a Dobrá čajovna z Prahy,
kde budete mít možnost ochutnat nejen japonské čaje,
ale také shlédnout každý den vždy od 14.00 hod Čajový
obřad.
Ve výstavních prostorách najdete i velkou prodejní
expozici bonsají, keramiky, nářadí, konifer a doplňků
do zahrad.
Věříme, že výstava přispěje alespoň na chvilku
k Vašemu úniku z reality běžného života.
A ve Vašich duších zavládne pokoj a radost.
Pořadatelé
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Z historie
O čem nám vypravuje „osmička“na konci letopočtu

KAZNĚJOVSKÁ VÝROČÍ (Uvedená data nebyla opisována z novoročního projevu, ale pečlivě vybírána z dostupných
archivních materiálů)
1418 – kaznějovskou rychtu získává Hudoň z Dubjan
1548 - mezi Kaznějovem a Mrtníkem jsou osazeny hraniční kameny s letopočtem 1548
1588 - na kaznějovské rychtě sedí Augustin Bržínský
1788 - vysvěcen oborský hřbitov1798
1798 - vypuštěn „KLÁŠTERSKÝ RYBNÍK“
1838 - vyměřován „STABILNÍ KATASTR“
1848 - zrušena robota
•
byla ukončena třicetiletá válka
•
stavěna CÍSAŘSKÁ SILNICE“ vedoucí z Plas přes Kaznějov
1858 – bylo viděti na nebi kometu – měla za sebou ohon na 2 nebo 3 sáhy dlouhý
1868 – v soupise kmenového jmění Kaznějova je kaple zděná, krytá taškama – se zvonem
1888 – řádila epidemie neštovic
•
vzniká nová chemická továrna „NA RADOSTI“
•
zavedena výroba síranu hlinitého a klihu
•
spor o vypouštění znečištěné vody z továrny „ÚVOZEM“- a středem návsi
1898 – vyhořely „OLOVĚNÉ KOMORY“ v Olejně a došlo ke zrušení této staré kotelny
•
Kaznějov má 907 stálých obyvatel
1908 – zřízeno 6 světel veřejného osvětlení „NA NÁVSI“, dáno do provozu zásluhou napájení z
chem. Továrny
•
„Špagátovka je první ulicí v obci, má svoji kanalizaci
•
„SOKOL“ má zájem o koupi místa po vyhořelé pastoušce (č.26) na stavbu telocvičny- ke koupi nedošlo)
•
zvoleno 7 čestných občanů
1918 – skončila první světová válka
•
28. října vyhlášena „Československá republika“
•
v měsíci září a říjnu vypukla „ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA“
•
hasiči založili samaritánskou družinu, která se starala o zraněné voják
•
založen spolek „MÁJ“ a spolek „Domkářů
•
obec koupila od Matěje Henžlíka dům čp. 41, kde byla od r. 1875 umístěna škola
1928 – založen dramatický odbor při DTJ
•
začíná jednání o elektrifikaci obce
1938 – zahájena elektrifikace obce
•
vyhořela pila p. Chmelíře
•
ustavena „Civilní protiletecká ochrana“ ( CPO)
•
založen „Červený kříž“
•
DTJ zakládá branný výbor
•
27.4. obec zakupuje sirénu
•
hasiči vycvičili 8 žen jako náhradu za muže
•
odešlé za mobilizace
•
21.5. vyhlášena částečná mobilizace
•
v červnu návrat části vojáků domů
•
23.září vyhlášena všeobecná mobilizace
•
z obce narukovalo 95 občanů
•
části čs. Vojska jsou ubytovány ve škole i v tovární budově
•
kaznějovská organiozace včelařů přispívá částkou 500 korun do „ FONDU OBRANY STÁTU“
•
v prosinci rozpuštěna KSČ
•
Mnichovská dohoda (29.9.) za účastri zástupců Německa – Francie – Anglie rozhodla o vydání
Kaznějovský zpravodaj 1/2008
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československého pohraničního území Německu ( a jak hlásil čs. rozhlas) vystoupení Českolsovenska ze
spojenecké povinnosti k Francii a Sov. svazu
•
po záboru k 3.10. přiházejí do obce uprchlíci
•
v domě čp. 144 zřízena ošetřovna a uvolněny místnosti pro uprchlíky
•
chemická továrna převzata tzv. Průmyslovou akciovou společností – Břasy – (vedoucí nacista „Waag)
1948 – v únoru se dělnická třída vedená KSČ uchopila moci ve státě
•
4.3. ustanoven AKČNÍ VÝBOR NF – předseda Vojtěch Rabas
•
začíná jezdit záv. autobus do Nečtin
•
je založen tělovýchovný odbor „Jiskra“ - sloučením ostatních tělovýchovných jednot
•
e zavedena autobusová linka Plzeň – Most
•
na hřbitově je postaven pomník padlým sov. vojákům
•
3. září zemřel druhý čs. prezident Dr. Eduard Beneš – čestný občan Kaznějova
1958- chem. závod J. Fučíka začleněn do n.p. Spolana Neratovice
•
založena obecní kronika – kronikář Fr. Žaloudek
•
dokončena výstavba koupaliště
•
dostavěny Finské domky a domky v Dolní ulici
1968 – zahájena výroba nové kyseliny citronové
•
20.3. založen „Klub filatelistů“
•
dostavěna první část nového sídliště
•
položen zákl. kámen pro školu na sídlišti
•
21.8. došlo k obsazení republiky armádami Varšavské smlouvy
1978 – dostavěna budova DROGERIE
•
zahájena výroba tavicích solí k výrobě sýrů
•
byla dokončena stavba bazénu a tělocvičny v základní škole
•
zahájena demolice zemědělských usedlostí „ U Čásů“ čp. 23 a „U Henžlíků“ čp. 90 - „U Pekařů“
•
probíhá energetická krize a veřejné osvětlení omezeno na 50%
Chcete- li vědět více, přijďte mezi nás. Scházíme se pravidelně každou středu od 14.00 hod. na MěÚ č. dveří 6.
Co nám přinese dnešní současná „Osmička „ ?
Zatím všeobecné zdražení atd. - celkové zhodnocení si ponecháme na konec roku 2008.
•

Kroužek přátel historie

Klub filatelistů
V neděli 23. března 2008 si kaznějovští filatelisté připomněli čtyřicáté výročí od svého založení v r. 1968
krátkou vzpomínkou na zakládající členy, z nichž mnozí již nežijí.
Miloš Hezký ( současný vystavovatel) připomněl všechny propagační výstavky uspořádané naším klubem –
ať již v prostorách závodního klubu nebo ve škole, ale také v klubovně hasičské zbrojnice v Plasích- konané
vždy v srpnu při plasské pouti. Nezapomněl připomenout propagační výstavku ke 155 letům poštovního úpadu v
Plasích, která byla instalována s přispěním představitelů města v prostorách městské radnice.
Každý člen obdržel „Pamětní list“ s fotografií propagační výstavky, která byla instalována v prostorách
„ Loutkové scény v Závodním klubu Kaznějov. Jsou na ní vystavené poštovní známky našich členů a dva naši
členové – vlevo Miloš Král a Zdeněk Bečvář – při prohlídce.
Do dalších let popřáno členům hodně zdraví a filatesických úspěchů i na mezinárodním poli.
Novák Václav
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Okénko kaznějovských spolků
Hromadné úhyny včelstev nás nepostihly.
Česká republika zaznamenává úhyny včelstev,
které dosud nepamatuje. Viníkem hromadného úhynu
včelstev je kleštík včelí (Varoa destructor). Tento
drobný roztoč velikosti špendlíkové hlavičky způsobuje
onemocnění včelstev zvané varoáza. Na dospělých
včelách i včelím plodu (larvách) škodí tak, že vysává
jejich krev - hemolymfu. Z napadeného plodu se líhnou
deformované včely. Při silném výskytu roztoče může
dojít i ke zničení celého včelstva.

Z celkového počtu 211 včelstev, o které se stará 29
členů naší základní organizace, jsme jich ztratili 10.

Úspěch nebo běžná věc? Pro většinu včelařů je
úspěšné přezimování včelstev docela běžná věc včelstva přežila, možná bude i med, řeknou si. Takže
žádný úspěch? Zkusme se vžít do situace včelařů na
mnoha místech naší republiky, kterým včelstva
nepřežila. Sám si nedokážu představit, že bych „ty
včely“ prostě neměl. Včelař bez včel je jako ryba bez
Vše začalo velmi mírnou zimou na přelomu roku
vody. Zde je vidět, že ve včelařství nemusí být
2006 a 2007. Za normální situace se roztoči přes zimní úspěchem tuny medu a hektolitry medoviny. Že
období nemnoží, protože včelstva nemají plod. Právě
včelstva přežila do dalšího roku je pro nás tedy
bezplodové období (hlavně listopad a prosinec) je
jednoznačně úspěch. Neznamená to usnout na
vhodným okamžikem k léčení varoázy. Mírný průběh
vavřínech, ale naopak ještě důsledněji přistupovat k boji
loňské zimy ale znamenal neustálé plodování včelstev, a proti tak závažnému onemocnění, sledovat a používat
tedy i rozmnožování roztoče, který byl ukryt v
metodiku boje vyvinutou výzkumným ústavem
buňkách včelího plástu a nebylo jej možné klasickými
včelařským a schválenou veterinární správou. Jen malá
postupy úplně zlikvidovat.
nedůslednost v ošetření v souvislosti se změnou
klimatických podmínek by mohla znamenat hromadné
To, že minulou teplou zimu přežilo i přes
úhyny včelstev!
provedené ošetření včelstev více roztočů než je běžné,
znamenalo prudký nástup rozvoje varoázy v roce 2007.
Za úspěchem stojí nejen obětavá práce většiny
V červenci, kdy se má líhnout dlouhověká zimní
včelařů naší organizace, ale i podpora Městského úřadu
generace včel, bez které včelstvo nemůže přečkat zimu, v Kaznějově a Obecního úřadu v Oboře. Vážíme si
bylo napadení varoázou již na takové úrovni, že se
jejich spolupráce i toho, že jsou si vědomi významu
zimních včel vylíhlo jen málo nebo se žádné včely
včel a jejich nepostradatelnosti pro naši krajinu i
nevylíhly. Z těchto důvodů se ztráty včelstev u
společnost.
některých včelařů v České republice vyšplhaly i na 100
%.
Ing. Petr Buchtelík
Včelařů naší organizace, tj. v Kaznějově, Oboře a
předseda ZO ČSV Kaznějov, o. s.
Rybnici, se tato situace tak drasticky nedotkla, roztoče
petbuch@centrum.cz
se podařilo u většiny včelstev udržet pod kontrolou.
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Práce s plechem
- Jednoduchá manuální práce
- Pomocné práce ve výrobě
Termín práce: nástup ihned
Pracovní doba: od 7 – 15h.
Požadujeme: muži, věk nad 16 let, manuální
zručnost, pracovitost
80,-Kč/hod.
INDEX NOSLUŠ, Americká 20, 301 38 Plzeň
Tel.: 377 224 552, 777 587 008
Email: plzen@indexnoslus.cz
www.indexnoslus.cz

Kompletace tiskovin
Vhodné i pro aktivní důchodce, maminky na
mateřské, studenty atd., zkrátka pro všechny
Termín práce: nástup možný ihned
Místo práce: Plzeň – Borská Pole

Pracovní doba: 6 – 14h., 14 – 22h.
Možnost volby, dle Vašich možností
Požadujeme: spolehlivost, zručnost,
pečlivost, věk nad 16 let

55,-Kč/hod.
INDEX NOSLUŠ, Americká 20, 301 38 Plzeň
Tel.: 377 224 552, 777 587 008
Email: plzen@indexnoslus.cz
www.indexnoslus.cz

Pomocné práce při výrobě šátečků a croasantů
Vhodné i pro aktivní důchodce, maminky na mateřské, studenty atd.,
zkrátka pro všechny
Termín práce: nástup možný ihned, Plzeň
Pracovní doba: 2 - 3 směnný provoz
6 – 14h, 10 – 18h. 14 - 22h.

Pomocné práce při parkových úpravách
Vhodné i pro aktivní důchodce, maminky na
mateřské, studenty atd., zkrátka pro všechny
Termín práce: nástup možný ihned
dlouhodobá brigáda
Náplň práce: pomoc při úpravách parku, hrabání
trávy a listí….

Možnost volby směn dle Vašich možností
Pracovní doba: 7.00 – 16.00
Požadujeme: věk nad 16 let, potravinářský průkaz,
spolehlivost, pečlivost

Požadujeme: věk nad 16 let, spolehlivost

65,-Kč/hod.

60,-Kč/hod.

INDEX NOSLUŠ, Americká 20, 301 38 Plzeň
Tel.: 377 224 552, 777 587 008
Email: plzen@indexnoslus.cz
www.indexnoslus.cz
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Kultura

Ročník:
16 (od roku 1991)
Počet výtisků:
350
Počet stran:
16
Připravili: Město Kaznějov ve spolupráci s ZŠ a MŠ Kaznějov, Novákem Jindřichem, Novákem Václavem
Redakční rada:
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Tisk:
Město Kaznějov
V Kaznějově dne: 2. 4. 2008
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