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SLOVO STAROSTY
Ing. Petra Sýkory

Vážení spoluobčané,
při čtení minulého Zpravodaje jste si mohli
všimnout určitých změn v našem časopise. Je zde dáno
více prostoru kaznějovským spolkům, zaměstnancům
městského úřadu a příležitostným autorům ostatních
článků. Tyto změny se dotkly i úvodního článku „Slovo
starosty“. Dříve jsem se v něm věnoval hlavně popisu a
vývoji investiční činnosti a v závěru různým
společenským akcím . Samozřejmě, že se nejvíce cítím
zodpovědný za tvorbu a plnění rozpočtu a budu Vás na
toto téma také aktivně informovat, hlavně při ukončení
hospodářského roku a po schválení rozpočtu města na
příští období, případně dle potřeby.
Nyní obsahem úvodního článku bude postoj a názor
starosty města na určitý problém, který Vás, občany, tíží,
na který se mne často ptáte.
Při každodenním běhu života, při cestě do práce a
z práce, při nákupech, hlavně v obchodních centrech, na
nádražích, v podchodech, na lavičkách a v parcích vidíme
a potkáváme bezdomovce, vybavené veškerým svým
majetkem v igelitové tašce. U některých vyvolávají
soucit, u některých opovržení, někteří jsou lhostejní. Ve
velkých městech, kde tito lidé jsou anonymní a nikdo je
nezná, se nad tímto problémem, bohužel, nepozastavíme a
bereme to s určitou samozřejmostí, prostě takový je život
a vývoj ve společnosti , ať se nám to líbí či nikoliv. Co
člověk, to osud, a mnozí z nich se do této složité životní
situace dostali ne jenom vlastní vinou. Každý z nás má
většinou snahu takovému člověku pomoci, zvláště, když
se objeví v malé obci, kde bydlel a žil.
V poslední době jsme se mohli i v Kaznějově
s takovýmto občanem setkat. Mohu říci, že jsme se mu
vždy snažili pomoci a naráželi jsme pouze na jeho
nezájem. Měl byt, neplatil nájem, nabídla se mu práce
(úklid po obci a pomocné práce), nepracoval, byl mu
zprostředkován kontakt s Městskou charitou v Plzni,
nedodržoval zde domovní řád, pomocí charity mu byly
vyřízeny i
sociální dávky, bylo mu zatěžko je
vyzvedávat. Začal budit až pohoršení svým chováním a
nedodržováním základní hygieny atd.
Byli jsme ve spojení s Policicí ČR, s orgány hygieny,
s Městskou charitou v Plzni. Není legislativa, která by
podobné případy řešila, kdyby byla, nebyli by
bezdomovci.
Přesto všechno jsme se snažili nějak mu pomoci a
situaci vyřešit. U spoluobčanů již vyvolával spíše
opovržení (dle telefonátů). Člověk, který ho dovezl do
Kaznějova, mu moc nepomohl. Nemá zde žádné zázemí,
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příbuzné apod., město nemá žádnou možnost, jak se o něj
postarat.
Teprve po dlouhém přemlouvání a vysvětlování se
podařilo ho přesvědčit, aby se vrátil zpět do Plzně.
Městský úřad mu zaplatil jízdenku a jeden zaměstnanec
ho doprovodil.
Charita je připravena pomoci každému, kdo pomoc
hledá a sám dobrovolně překročí její práh. Přeji tomuto
pánovi, aby tento krok udělal a měl určitý příjem, mohl se
čistě obléci, dodržovat základní hygienu a případně začal
i pracovat. To vše však musí udělat sám.
Moc dobře se mi o tomto tématu nepsalo.
Hodně zdraví, hezký podzim a příště nashledanou.
Ing. Petr Sýkora
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informační servis
●

●

Obchodní dům – firma SPAR Šumava s.r.o. projevila zájem
o naši nabídku výstavby obchodního domu, ale při
specifikaci místa a podmínek od tohoto zájmu ustoupila.
Byly
uzavřeny
smlouvy
o
dílo
s firmou
MENEINDUSTRY s.r.o. na vypracování studie stavby
„ Stavební obvod pod Luční ulicí“ , na vypracování
projektové dokumentace stavby
„ Rekonstrukce
komunikace
Na Důl“,
na vypracování projektové
dokumentace stavby „ Rekonstrukce komunikace Ke
Škále“.

●

Město v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami
upravilo nájemné v nebytových prostorách od 1.7.2007 o
míru inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem za
předchozí rok.

●

Dopravní obslužnost – odbor dopravy Krajského úřadu
Plzeňského kraje zaslal návrh na příspěvek města na
dopravní obslužnost. Dle rozpisu finančních částek na
město připadá finanční částka 123 520,-Kč. Zastupitelstvo
města s tímto souhlasí a doporučuje vylepšení večerních
autobusových spojů z Plzně do Kaznějova. / odjezd z Plzně
mezi 20,30hod. – 21,00 hod./. Zastupitelstvo dále pak
požaduje, aby i v budoucnu nebyly prováděny žádné změny
v osobní vlakové dopravě.

●

●

●

●

●

Město se podílelo částkou 5000,-Kč na pořádání akce
Kaznějovská lávka, která byla pořádána na koupališti .

●

Proběhlo výběrové řízení na opravu ulic K Mistráku,
K Olejně a K Zámku. Zakázku vyhrála firma BP STAVY.

●

Dvě stavební parcely pro výstavbu rodinného domku jsou
k dispozici zájemcům v lokalitě u bytového domu
„Zámku“. Pět stavebních parcel v Habeši již bylo prodáno .

●

Zcela nový kabátek dostala fasáda objektu zdravotního
střediska, č. p. 105, která se nyní pyšní sytými odstíny žluté
barvy, natřenými okny a vyčištěnými okapy. Spolu s touto
akcí byl vybudován příjezd pro dětské kočákry u vchodu z
ulice Na Komárově.

●

Ředitelka mateřské školy U továrny požádala o pokácení
starých a nebezpečných topolů na zahradě mateřské školy.
Pokácení provedou v rámci cvičení profesionální hasiči
z Plas.

●

K dalšímu kácení 3 topolů a 2 bříz dojde v sídlišti v ulici
Školní a Drahotínské, kde kořeny stromů ničí přilehlé
nemovitosti a chodníky. Kácení iniciovali nejen obyvatelé
sousedních nemovitostí, ale i město, neboť stromy jsou
přestárlé a nebezpečné. Zároveň s tím dojde k náhradní
výsadbě pěti kultivovaných stromů, vhodných pro městskou
zástavbu.

●

Informace o kulturním domě
městu byla vrácena daň z převodu nemovitostí ve výši
470 000,- Kč
byl proplacen exekuční příkaz na přikázání jiné pohledávky
vydaný Finančním úřadem v Plzni na částku 50 000.-Kč,
která byla městu určena k úhradě rozsudkem Okr. soudu
Plzeň – sever
náklady řízení ve výši 31 983,25 Kč určené k úhradě rovněž
v rozsudku byly uhraženy ve prospěch VZP a OZP , které
mají pohledávky za firmou FIRENZE
byla podána žaloba na firmu FIRENZE pro bezdůvodné
obohacení / ve výši nájemného/
byla podána žaloba na vyklizení nebytových prostor
neoprávněně užívaných (restaurace, Roc - pub)
rušení zástav váznoucích na budově KD se prodlužuje
z důvodu odvolání, která ve všech případech zcela
bezdůvodně podává firma FIRENZE

Zvýšení nájemného od 1.1.2008 - podle vyhlášky č. 107/06
Sb., dojde ke zvýšení nájemného v bytech v majetku města
za 1m2 o 29,3%, tj. ze 14,44 Kč na 18,68 Kč/m2.
Zastupitelstvo města na svém jednání odsouhlasilo kupní
smlouvy o prodeji obytných domů na Kaolince. Tyto domy
kupuje od města firma Lasselsberger.
Pro zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě budou
instalovány na státní silnici 1/27 dva světelné ukazatele
rychlosti a kamery.
Tenisový klub Kaznějov požádal o příspěvek ne tenisovou
školu mládeže, kterou pořádá již od roku 2005. Město
přispělo na tuto činnost 10 000,-Kč.

-

-

●

●

Kynologický klub Kaznějov pořádal pro širokou veřejnost
k výročí svého založení oslavy s ukázkami své činnosti .
Město poskytlo příspěvek 1500,-Kč na oslavu .
Cyklistický oddíl SK Kaznějov požádal o
finanční
příspěvek na pořádání finálového závodu Plzeňské
amatérské ligy 2007 a na svoji činnost . Město přispělo
částkou 5000,-Kč.

Kaznějovský zpravodaj
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Rekonstrukce
místní
komunikace

B

orová, proč zrovna ta Borovka? Inu v každé části města
Kaznějova se najde ulice, která je ve špatném technickém stavu, a která
zaslouží rekonstrukci. Představitelé města o těchto komunikacích ví, a
proto jsou projekčně zpracovány a připraveny k realizaci. Jednou z
takových byla i Borová ulice, která byla dlouhodobě ve zcela
nevyhovujícím technickém stavu a byla zařazena mezi prioritní.

O

všem peníze je to, co hraje velkou roli, a u infrastruktury
zejména. Proto, byla – li městu Kaznějovu přidělena dotace na opravu
dopravní infrastruktury ve výši 4 miliónů korun českých, zúžil se výběr
rekonstruovaných ulic ne ty, které se do dané částky „vejdou“.

R

ovnou přiznám, byla to Borová ulice, neboť rozpočty
ostatních zamýšlených rekonstrukcí, jsou buď výrazně nižší (a to je
výjimka, zde lze pomýšlet pouze na ulici Strmou), a nebo (mnohem
častěji) jsou nehorázně drahé (např. II. etapa Drahotínské, Úzká, Pod
Vrchem, apod.).

O

na Borovka byla tedy rekonstruována z pěněz státního
rozpočtu, přičemž město financovalo povinnou spoluúčast ve výši 10 %
ceny, která za dílo dosahovala 3 199 347,- Kč. K rekonstrukci došlo v
měsíci srpnu a v záři byla stavba kolaudována.

V

rámci nevyčerpaných peněz požádalo město Kaznějov o
jejich použití na akce: oprava částí místních komunikací K Mistráku a K
Olejně, ketré byly opět vytipovány vzhledem k výši zbylých financí a
majetkovým vztahům k pozemkům pod těmito komunikacemi.

Á

hurá. Kaznějov se tak opět posune v oblasti rekonstrukcí a
oprav místní dopravní infrastruktury o krok dál a přispěje tak k lepšímu
vzhledu obce.
Vendula Třísková

LESY KOLEM KAZNĚJOVA

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

V posledních letech dostávají lesy kolem Kaznějova
pěkně „ zabrat „. Naše zelené plíce, kterých je právě
v Kaznějově tak třeba, ničí vichřice, orkán, krupobití a
v posledním roce kůrovec. Tam kde bylo počítáno
s vytěžením jen malé části lesa a s okamžitou výsadbou
nových sazenic, je dnes obrovská holina. Vysoké, krásné
smrky směrem k Puchýři, k Oboře a k Nebřezinám jsou
nenávratně pryč. Kůrovec udělal své. Nám, kteří jsme znali
les jako své staré boty není do smíchu. Lesní cesty po kterých
jsme mohli jít se zavázanýma očima nejsou znatelné a i
domorodec se zeptá : „ Kde to jsem?“
Majitel lesa Lesy České republiky musel přikročit
k radikálnímu řezu – těžbě, aby zabránil dalšímu šíření
kůrovce. Okolo zdravých částí lesa jsou umístěny lapače na
kůrovce. Doufejme, že holiny budou brzy zalesněny a až děti
našich dětí se dočkají vzrostlého lesa.

Bylo 3.září 2007, když kaznějovská základní škola
přivítala svých 36 prvňáčků. V lavicích seděli ve slavnostním
oblečení, plni očekávání, možná trošičku s obavami a někteří i
se slzičkami na tvářích.
V doprovodu rodičů strávili ve škole první společné
chvíle.
Žáky i rodiče kromě jejich třídních učitelek p.
Špačkové a p. Šteflové přivítal nejen ředitel základní školy
pan Jiří Henžlík, ale i starosta města Kaznějov, Ing. Petr
Sýkora.
Ve svých lavicích byli prvňáčkové vyfotografováni na
upomínkový list. Všichni obdrželi uvítací diplom, sladkosti a
papírovou medaili prvňáčka.
Přejme jim tímto, ať se jejich běh školními léty, na
jehož startu se právě ocitli, stane radostným, naplněný
poznáním, opravdovým přátelstvím a úspěchem.

Alena Špačková

ZŠ Kaznějov

Kaznějovský zpravodaj
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Město Kaznějov

v datech
a číslech
Z vývoje obce Kaznějova:









vznik obce je datován do pol. 12 století (1145)
v letech 1819 – 1821 objeveno v Kaznějově ložisko kamenného uhlí
v roce 1822 přichází do obce podnikatel J. D. Starck,
ten v roce 1833 zakládá v obci chemické závody na výrobu olea, neboli kyseliny sírové
v roce 1860 je započata stavba silnice z Plzně, přes Kaznějov do Plas a Kralovic
16. října 1872 přijíždí do Kaznějova po plzeňsko – březenské dráze první lokomotiva
v roce 1875 je v Kaznějově založena dvoutřídní škola
v roce 1903 jsou u Kaznějova otevřeny kaolinové doly
(zdroj: kronika obce Kaznějova, kniha první)

Stavební dějiny Kaznějova:









Berní rula z roku 1654 zaznamenala k tomu datu v Kaznějově 9 usedlostí;
o 183 let později, tj, roku 1837 uvádí tzv. stabilní katastr po obvodu úzké návsi (dnešní Stará
Náves) okolo dvanácti větších usedlostí s obytnými domy (většinou dřevěných srubových
konstrukcí). Zajímavostí stabilního katastru je také zachycení dvou rybníků. Tím prvním je
rybník, který se nacházel ve středu obce (dnešní park u hasičské zbrojnice), druhý, rozlohou
větší rybník, přiléhal k intravilánu z východu (šlo o tzv. Panský rybník, který byl situován po
pravé straně při cestě na Habeš, v místech dnešních luk pod „Škálou“);
pozoruhodným dokladem pozdně – středověkého stavitelství v Kaznějově byla ve stejném
čase polygonální stodola, která stála ve dvoře č. p. 7 na západní straně návsi. Takový typ
stodol byl v oblasti severního Plzeňska rozšířen především na Plassku, přičemž lze
předpokládat, že jejich počet byl před rokem 1837 vyšší;
za zmínku jistě stojí i dvě památky. Tou první je kaplička sv. Jana Nepomuckého dostavěná
roku 1894 a druhou je zděná, polokruhem zaklenutá brána s konvex – konkávně vyklenutým
závěrem z 1. poloviny 19. století (č. p. 14);
dalšími pozoruhodnými stavbami po stránce stavebně – technické, ale i architektonické jsou:
dům č. p. 105 (lékařský dům), vila č. p. 78 (naproti lékařskému domu) či domy č. p. 278 a 279
v ulici Pod Továrnou;
(zdroj: textová část územního plánu města Kaznějova)

Demografický vývoj Kaznějova:










Kaznějovský zpravodaj

v roce 1850 žilo v Kaznějově asi 275 obyvatel
po sčítání obyvatel v roce 1930 je uváděno 1708 obyvatel
údaj k 31. 12. 1942 hovoří o 2112 obyvatelích
v roce 1946 klesl počet obyvatel k 1700
v pořadí druhé sčítání lidu z roku 1950 uvádí počet obyvatel 1953 (618 domácností, 333
obytných domů a 589 bytů)
v roce 1968 je dle matriky města Kaznějova v obci 2637 obyvatel (1300 mužů a 1337 žen)
v roce 1970 je to 2567 obyvatel z toho 1280 mužů a 1287 žen
o deset let později, tj v roce 1980 je to již 3302 obyvatel (1629 mužů a 1673 žen)
v roce 1990 klesá počet obyvatel na 3234 (1603 mužů a 1631 žen)
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a v posledních deseti letech je vývoj následující:
rok
počet obyvatel celkem
z toho mužů
žen
1997
3056
1501
1555
1998
3062
1504
1558
1999
3030
1495
1535
2000
3034
1481
1553
2001
3020
1467
1553
2002
3051
1478
1573
2003
3048
1480
1568
2004
3055
1486
1569
2005
3063
1486
1577
2006
3035
1476
1559
2007 – data zatím nejsou k dispozici, ale jak to pozoruji kolem a kolem, bude vývoj kladný :-)

Demografický vývoj v Kaznějově let 1850 - 2006
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rok

Katastr města Kaznějova:
Velikost katastru města je 1 227,805 ha a s katastrem sousedí obce: Nebřeziny, Obora u Kaznějova, Horní Bříza, Trnová u
Plzně, Krašovice u Plzně, Mrtník, Plasy, Rybnice u Kaznějova.

Druhy půd v k. ú. Kaznějov vyjádřené v % (dle ÚPD)

Druhy půd vyjádřené v ha:
– orná půda
– zahrady
– trvalé travní porosty
– lesní půda
– vodní plochy
– zastavěné plochy
– ostatní plochy

11,86%

145,6
36,04
68,18
710,14
2,01
36,51
229,31

18,68%

2,94%
5,55%

2,97%

Orná půda
Zahrady
Trvalé trávní
porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

57,84%

Kaznějovský zpravodaj
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Rozpočet města Kaznějova
Zastupitelstvo
města
Kaznějov
projednalo na svém 6. zasedání plnění
rozpočtu k 31.8.2007 a na jeho základě
schválilo úpravu rozpočtu zohledňující
dosavadní vývoj hospodaření.
PŘÍJMY
Z přehledu je patrné, že příjmy se
vyvíjely příznivě a je předpoklad, že
zejména ve třídě 1 tj. příjmy daňové, budou
v ročním horizontu překročeny. V ostatních
třídách by nemělo dojít k žádnému
výraznějšímu propadu rozpočtovaných
položek a v důsledku toho zastupitelstvo
schválilo zvýšení celkových příjmů o 1
191,4 tis. Kč.
VÝDAJE
Při posuzování hospodaření v oblasti
výdajů je třeba vzít v úvahu, že některé
investiční akce nebo velké opravy dosud
probíhají a jejich financování se v plnění
rozpočtu projeví teprve v následujících
měsících. Jedná se zejména o právě
zahajovanou opravu fasády na bytovém
domě č.p. 108 v ulici Nádražní, výměnu
oken v bytovém domě č.p. 312 v ulici U
Viaduktu nebo přeložku elektřiny na sídlišti
v ulici Drahotínské.
Výběrovým řízením se podařilo
dosáhnout úspory při rekonstrukci ulice
Borové, která byla financována ze státní
dotace
s 10 % podílem vlastních
prostředků. Na základě jednání a nové
žádosti byla městu ministerstvem financí
odsouhlasena možnost použít nedočerpanou
částku dotace do konce roku 2007 na opravy
dalších ulic. Vzhledem k výši takto
vzniklých disponibilních prostředků byly
radou města vybrány k opravě ulice K
Olejně a s ní související část ulice K Zámku
a ulice K Mistráku. Realizace této akce bude
proběhne v měsíci říjnu.
V současné době je již rovněž patrné, že
některé plánované výdaje se v letošním roce
neuskuteční.Týká se to především akce
„víceúčelové hřiště“, na kterou se dosud
nepodařilo vyjednat přislíbenou dotaci.
Rovněž plánovaná finanční spoluúčast s
ŘSD na odvodnění silnice I/27 nebude
proplacena, protože investor /ŘSD/ z
časových důvodů tuto akci již letos nezahájí.
Všechny, zde uváděné změny
plánovaných výdajů včetně několika dalších
drobnějších, byly projednány finančním
výborem a schváleny v rámci úpravy
rozpočtu zastupitelstvem města. Vývoj
příjmů i výdajů za 8 měsíců dává
předpoklad, že město Kaznějov ukončí své
hospodaření k 31.12. 2007 přebytkem, který
se stane významným zdrojem financování
potřeb města v příštím roce.
Kaznějovský zpravodaj

Příjmy
I. Daňové
1. z fyz. os. ze závislé činnosti
2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.
3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.
4. z příjmů práv. osob
5. z práv. osob - město
6. z přidané hodnoty
7. z nemovitostí
8. správní poplatky
9. poplatky ze psů
10. poplatky z místa
11.poplatky za znečištění ovzduší
12. pop živ. prostř.,skládkovné
13.odnětí zemědělské půdy
14. odnětí lesní půdy
15. výtěžek z provozování loterií(VHP)
16. místní poplatek VHP
II. Nedaňové příjmy
-příjmy z vlastní činnosti
1. kino (vstupné)
2. knihovna
3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva
5. příjmy z pečovatelské služby
- příjmy z pronájmu majetku
1.z pronájmu BH
2. z pronájmu DPS
3. pronájem pozemků
4. pronájem ost. nemovitostí
5. příjmy ze zdravotnictví
6. úroky a dividendy
7. nájem kotelna
-přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
1. ostatní příjmy MěÚ
2.přijaté pojistné náhrady
3. ost. př. -el. energie koupaliště
4. z úhrad z dobývacího prostoru
5. z komunálních odpadů
III. Kapitálové příjmy
1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ost. nemovitostí
IV. Přijaté dotace
1. neinvestiční dotace ze SR
2. neinvestiční dotace od obcí
3. úřad práce
4. pečovatelská služba
5. dotace-lesy
6.dotace 18 BJ
7.dotace knihovna
8. dotace hasiči
9. dotace ul. Borová (3.054,-)
Příjmy celkem
Zůstatek k 1.1.2007
Zůstatek sociálního fondu
Příděl do soc. fondu z BÚ
Finanční prostředky celkem

Rozpočet 2007 K 31.8.2007
22 780,50
17698,96
4 500,00
4618,79
1 000,00
808,99
250,00
205,91
5 000,00
4177,66
1 738,00
1738
8 000,00
4927,9
1 700,00
563,82
125,00
196,13
73,00
70,25
10,00
7,1
4,50
20,1
0,00
0
15,00
12,95
115,00
146,64
150,00
90
100,00
114,72
8 968,00
5300,26
255,00
150,25
150,00
79,68
10,00
13,56
8,00
8,56
67,00
38,51
20,00
9,94
6 600,00
3749,34
3 000,00
1663,42
300,00
140,8
10,00
23,56
300,00
269,51
600,00
392,48
100,00
111,52
2 290,00
1148,05
3,00
1
2 110,00
1399,67
50,00
4,41
0,00
16,78
10,00
10,1
1 500,00
884,72
550,00
483,66
2 890,00
1803,86
890,00
686,36
2 000,00
1117,5
15 144,70
8845,33
844,70
563,18
760,00
853,86
200,00
95,57
0,00
0
0,00
0
9 340,00
5852,95
0,00
0
0,00
0
4 000,00
1479,77
49 783,20
8 101,30
15,90
70,00
57 970,40

33648,41
8101,3
15,9
70
41835,61

%
77,7
102,6
80,9
82,4
83,6
100
61,6
33,2
156,9
96,2
71
446,7
0
86,3
127,5
196,13
114,7
59,1
58,9
53,1
135,6
107
57,5
49,7
56,8
55,5
46,9
235,6
89,8
65,4
111,5
50,1
33,3
66,3
8,8
0
101
59
87,9
62,4
77,1
55,9
58,4
66,7
112,4
47,8
0
0
62,7
0
0
37
67,6

Fryčová, Bartásková
říjen 2007
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Město Kaznějov
Výdaje
I. Lesnictví
II. Doprava
1. údržba komunikací
2. komunikace Pod továrnou
3. oprava komunikací
4. rekonstrukce ul. Borová
III. Vodní hospodářství
1. údržba vod. a kanalizace
2. koupaliště
3. odvodnění I/27 spoluúčast s ŘSD
IV. Školství
1. ZŠ
2. MŠ sídliště
3. MŠ u továrny
V. Kultura
1. Štace
2. kino
3. knihovna
4. propagace města
5. SPOZ
6.ostatní
VI. Zdravotnictví
VII. Bydlení, komunální služby
1. BH
2. DPS
3. veřejné osvětlení
4. hřbitov
5. sběr a svoz komun. odpadů
6. budova MěÚ
7. úklid obce
8. výkup pozemků
9. projekty
10. hřiště
11. hospodářský dvůr
12. výstavba 18 BJ
13. výměna kotlů
14. fasáda čp.108
15. fasáda čp. 105
16. přeložka el. sídliště
17. kulturní dům
VIII. Sociální
1. Klub důchodců
2. pečovatelská služba
IX. Zásahová jednotka SDH
X. Tělovýchova a zájmová činnost
1. příspěvek na činnost
XI. Veřejná správa a služby
1. zastupitelstvo
2. činnost místní správy
- daň z příjmů práv. osob
- pojištění majetku
- příděl do sociálního fondu
3. zaměstnanci
4. úroky z úvěru
Rezerva
Výdaje celkem
Splátky úvěru

Kaznějovský zpravodaj

Rozpočet 2007 K 31.8.2007
150,00
50,08
7 281,00
3724,12
50,00
33,6
1 450,00
1215,3
650,00
933,2
5 131,00
1542,02
455,00
34,6
80,00
11,86
250,00
22,74
125,00
0
8 050,00
5692,42
6 400,00
4542,42
850,00
650
800,00
500
1 224,00
777,24
117,00
117,69
550,00
320,6
445,00
274,43
50,00
10,5
30,00
16,28
32,00
37,74
650,00
324,38
30 063,90
12605,9
2 500,00
1667,29
300,00
142,09
900,00
716,3
20,00
3,55
1 600,00
1228,74
1 200,00
852,68
1 900,00
757,34
500,00
0
540,00
116,48
2 336,90
0
650,00
304,3
13 369,00
6067,15
2 000,00
35,7
1 000,00
0
1 000,00
625,58
168,00
0
80,00
88,7
335,00
146,28
35,00
30,7
300,00
115,58
440,00
212,56
200,00
121
200,00
121
7 857,00
4845,21
850,00
421,61
2 800,00
1233,13
1 738,00
1738,1
200,00
35,25
70,00
70
1 930,00
1166,34
269,00
180,78
600,50
12640,04
57702,4
28677,71
398,00
264,14

říjen 2007

33,4
51,1
67,2
83,8
143,6
30,1
7,6
14,8
9,1
0
70,7
71
76,5
62,5
63,5
100,6
58,3
61,7
21
54,3
117,9
49,9
41,9
66,7
47,4
79
17,8
76,8
71,1
39,9
0
21,57
0
46,8
45,4
1,8
0
62,6
0
110,9
43,7
86
38,5
48,5
60,5
60,5
61,7
49,6
44
100
17,6
100
60,4
67,2
49,7
66,4
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KULTURA V OKOLÍ, ANEB KAM, JE-LI VENKU SYCHRAVO
Museum a galerie severního Plzeňska
Mariánská Týnice

město
Třemošná

OTEVÍRACÍ DOBA: ŘÍJEN – denně mimo
pondělí 9 00 – 17 00 hod

23. 10. - 15. 11. 2007 VÝSTAVA OBRAZŮ Doc. PhDr.
BOHUMIL SEDLÁČEK

LISTOPAD – BŘEZEN pondělí až pátek
9 00 – 15 00 hod

místo konání: Třemošná – Výstavní síň Václava Brožíka

29. 11. - 20. 12. 2007 VÝSTAVA TVOŘIVOSTI Z
DOMÁCÍCH I PROFESIONÁLNÍCH ATELIÉRŮ

KONTAKT: tel: 373 396 410; E – mail:
mtynice@iol.cz

místo konání: Třemošná – Výstavní síň Václava Brožíka

VÝSTAVA 25. 9. - 28. 10. 2007 Bohuslav Valenta
(žák Emila Filly) – výběr z díla
Klášter Plasy

město
Plzeň
OTVÍRACÍ DOBA:
ŘÍJEN pouze soboty, neděle a svátky v
době od 9 00 – 15 00 hod

18. 10 – 15. 11. 2007 JAZZ BEZ HRANIC
Mezinárodní festival v Plzni, Rokycanech a Klatovech

více na www.jazzbezhranic.com
12. 12. 2007 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
Největší hromadné zpívání koled v Čechách – tradiční akce
plzeńského adventa na náměstí Republiky

Čtvrtek 1. 11. 2007 od 17 00 hod ZAKONČENÍ SEZÓNY –
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Tradiční zakončení sezóny ve zdejším klášteře – lampionový
průvod vyjde od rybníka přes most do konventu, kde si pro jeho
účastníky připravili děti a kantoři místní ZUŠ několik vystoupení

TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY NA NÁMĚSTÍ
REPUBLIKY
11. – 12. 10. 2007 HAVELSKÝ TRH
8. - 9. 11. 2007 MARTINSKÝ TRH
10. - 23. 12. 2007 VÁNOČNÍ TRH

Sobota 15. 12. 2007 od 17 00 hod ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční adventní koncert Richarda Sporky a jeho hostů v sále
prelatury.

Výstava "Zapomenuté dědictví - německá literatura a vlastivěda ze západních Čech"
představuje regionální část německé kultury v českých zemích, teritoriálně vymezené
územím dnešního Plzeňského kraje. Přináší nový pohled na zajímavý vývoj obrazu Čech
od 18. do 20. století především v dílech několika německy mluvících osobností, které
věnovaly části západních Čech, osídlené německým obyvatelstvem, svá literární díla,
vlastivědnou, národopisnou a historickou práci. Region, který výstava představuje v
exponátech z institucí Plzeňského kraje, zahrnuje oblast, označovanou jako tzv. jižní
Egerland a severozápadní část Böhmerwaldu. Zdejší vlastivědná a historická práce byla
převážně dílem učitelů, kteří působili v různých kulturních a osvětových spolcích. Jim
vděčí historiografie a vlastivěda, zahrnující též etnografii a jazykovědu, za své regionální
základy.
Výstava je první soubornou prezentací dvou proudů zapomenuté německé kultury,
které se prolínají – Heimatkunde a Heimatdichtung - jejichž společným základem je
region Šumavy a Českého lesa. Se zahájením výstavy je spojeno také čtení českého
spisovatele Jaroslava Rudiše, autora knihy "Grandhotel", oslavované kritiky.
K této literární výstavě CeBB prezentuje v říjnu zajímavý doprovodný program s dalším
čtením a prezentací knihy: autorské čtení z knihy "Sbírka klíčů" s Klárou Hůrkovou se
koná ve středu, 24. října v 18.00 hodin, kniha "Dějiny německy psané literatury v
Čechách v letech 1900 až 1939" bude představena v neděli, 21. října v 15.00 hodin.
Kaznějovský zpravodaj

říjen 2007
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Trocha historie nikoho nezabije!!!
Z HISTORIE KAZNĚJOVSKÝCH HOSPOD /RESTAURACÍ/
Z postav hostinských mám v paměti pana Josefa
Zierhuta z kantýny u chemického závodu, kde se dobře vařilo
a pochoutkou byly chutné karbanátky. Po panu Zierhutovi
vedla kantýnu paní Wellsnerová. Po válce tu působil jako
restauratér pan Straka a někteří si vzpomenou i na vedoucího
této restaurace, pana Jaroslava Vaise, který byl také známým
cyklistickým závodníkem.
Pan Hanzlíček měl hospodu naproti Špagátové ulici,
kde točil dobré plaské pivo. Na stěně vedle výčepního pultu
měl obrázek chlapce, který čůrá do vody, s textem: „Nepijte
nikdy vodu!“ Scházeli se tu důchodci na odpolední mariáš a
večer odborníci na licitovaný mariáš a jiné hry. Hosté tu
mohli dostat ke svačině nebo večeři vynikající tlačenku.
Z hospody „U Beránků“ si pamatuji nájemce pana
Vojtěcha Tenka, který provozoval hospodu a přes chodbu měl
prodejnu masa. Před hospodou hrával občas potulný muzikant
na „pilu“.
Hostinec „U Boháčků“ /dříve „U Plechatých“/ byl ve
velké budově, kde v přízemí byla hostinská místnost, pak
„pokojík“, který sloužil jako šatna /při bálech/ a jako
maskérna /při divadelních představeních/. Byl tu také vchod
do prodejny masa. V patře byl sál s jevištěm /cvičili tu
členové TJ Sokol/ a obytné pokoje. Po smrti pana Boháčka
vedly dál restauraci jeho manželka a dcera Eliška. Po nich se
tu pak vystřídalo několik nájemců. Z nich byl asi
nejúspěšnější pan Kopa, kterému dělal účetního pan učitel
Nágr. Byly to denně hojně navštěvovaná restaurace, kde se
scházeli místní občané na dobré pivo, na kus řeči, na dobrou
večeři. Když se sešla dobrá parta, hrál se maráš a také se často
zpívalo.
U budovy bývalého obecního úřadu byla hospoda „U
Dostálů“ a později „U Čechů“. Při hospodě byla také prodejna
masa. Prodávalo se tu také maso z tzv. Nuceného výseku.
Také tu mívala zkoušky závodní dechová kapela.
U železničního přejezdu nás upoutá budova, kde je v
současné době umístěno místní kino a prodejna potravin /paní
Čásová/. Před lety prošla budova generální opravou a
přestavbou. V této budově bývala restaurace pana Františka
Rotta /“U Rottů“/. Při restauraci byl také sklad spojený s
prodejem uhlí, vápna a cementu. Byla tu i mostní váha. Na
sále cvičili členové DTJ. Pan Rott v roce 1936 hostinec prodal
a novou koncesi k provozování restaurace obdržel Adolf
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Teichman, lesmistr v Plasích. Krátkou dobu tu působil jako
hostinský pan Josef Landsinger a po něm pak Josef Holub
/přezdívka „Dětina“/. Sklep byl po většinu roku pod vodou,
ve které plavaly sudy s pivem. Restaurace se skládala z
hostinské místnosti a přilehlého pokojíku, kde byla hrací
skříň. Za hlavním vchodem byly dveře „lítačky“, za nimi
vpravo vstup do restaurace, vlevo vstup do kuchyně a bytu
pana hostinského. Na chodbě byla malá lednička, za ní pak
prostor, kde sedávala paní Josefa Kučerová /“Kučerka“/ a
prodávala tu při filmových představeních nebo při tanečních
zábavách cukrářské zboží. Vzadu byl malý kumbálek, kde se
prodávaly lístky do kina nebo na taneční zábavy. Na konci
byly vstupní dveře do sálu, vlevo byl byt staré paní Rottové.
Po roce 1945 se Holubovi odstěhovali do Lubence, kde
rovněž provozovali pohostinství. Po panu Holubovi vedla
restauraci paní Cecilie Rottová. Posledním vedoucím
restaurace byl pan Emil Kracík.
Proti bývalé hospodě „U Rottů“, přes silnici, bývala
hospoda „U Vaňků“. Hospoda byla jednou velkou místností s
dlouhým stolem u oken a pak dva či tři stoly uvnitř místnosti,
z nichž jeden byl kulatý. U výčepního pultu byla na zdi
zvětšená fotografie železničního mostu u Nebřezin /“Velký
most“/ asi z roku 1904, když probíhala jeho oprava. Denně k
večeru se tu scházelo několik důchodců na partičku mariáše, v
neděli už brzo po poledni. Pan Vaněk byl vyšší a robustnější
postavy. V puse měl stále doutník. Když jsme chodili pro pivo
k nedělnímu obědu, stál za výčepním pultem, v puse nezbytný
doutník a při odkašlávání chválil své pivo slovy – to je
pivíčko jako křen. Pan Vaněk prodával také uhlí a některé
druhy stavebních hmot. Pod hostincem, u cesty k nádraží, měl
pan Vaněk mostní váhu.
Na Kaolince byl nájemcem závodní kantýny pan Šiml.
Kantýna byla v dřevěné budově, před ní bylo několik letitých
stromů /snad kaštanů/ a mezi nimi dřevěné lavice a stoly.
Když bylo pěkné počasí, chodili sem někteří kaznějovští
občané na hezkou procházku, pěkné posezení a dobré pivo.
Pan Šiml jezdil také s malou lokomotivou po úzkokolejné
dražce, po které vozil vagonety naložené kaolinem na nádraží
do Kaznějova a z nádraží na Kaolinku prázdné soupravy nebo
soupravy naložené uhlím.

říjen 2007

Připravil Mgr. Josef Křížek
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Okénko Kaznějovských spolků
Kynologický klub Kaznějov oslavil 3. výročí své existence
V sobotu 18. 8. 2007 bylo na cvičišti KK živo.
Kynologický klub zde pořádal akci ke svému třetímu výročí
ve velkém stylu. Návštěvníci mohli sledovat již před
zahájením moderní techniku hasičského sboru Kaznějov,
přehlídku nejnovějších vozů ŠKODA od firmy Auto Štádler,
letečtí modeláři předváděli akrobatické lety svých modelů a
Aeroklub Plasy připravil pro diváky atraktivní podívanou –
seskok tří parašutistů na cíl.
Potom již měli slovo cvičení psi. Nejprve příslušníci
Celní správy Plzeň ukázali pozorným divákům jak jejich psi
dokáží hledat ukrytý pervitin, heroin či marihuanu. Za
bezchybné výkony sklízeli psi i jejich vodiči častý potlesk. Na
slavnostní akci se připravil také spřátelený Kynologický klub
z Plas. Vrcholem jejich vystoupení bylo zadržení pachatele.
Kaznějovští kynologové se na vystoupení svědomitě
připravili. Předvedli to, co se za tři roky práce naučili oni i
jejich miláčci. A nebylo toho málo. Především zvládnutí
základních povelů a zdolávání překážek bylo diváky často
aplaudováno.
Hojný počet diváků včetně dětí prožil ono sobotní
odpoledne v příjemném prostředí výborně připraveného
cvičiště a využil také bohatého občerstvení, které zajišťovalo
SDH Kaznějov.
Součástí oslav byla 19. 8. 2007 návštěva LT U smrku.
Organizátoři tohoto tábora nás opět oslovili a my pozvání rádí
přijali. S nimi naše vystoupení sledovali děti a vedoucí z
hornobřízského tábora.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli
svým vystoupením či prezentací techniky ke zdaru akce.
Poděkování patří také Městskému úřadu Kaznějov, firmě
Doipex pana Václava Dolejše a velkoobchodu pana Ing.
Rostislava Šebka za sponzorskou podporu.
Rolf Lesch
předseda kynologického klubu v Kaznějově

Z činnosti odboru České asociace
Sport pro všechny pohyb Kaznějov
Minulý školní rok byl pro náš odbor velice úspěšný. Naši
cvičenci se zúčastnili rozmanitých sportovních činností od turnaje
v přehazované žákyň po turnajem v brännballu.
V okresním závodě Plzeň – sever v plavání se na stupních
vítězů objevily žákyně Kateřina Endersová a Aneta Rajičová.
V atletice se družstvo složené z Ivy Petrovičové, Anerty Rajičové a
Veroniky Široké umístilo na třetím místě.
Největšího úspěchu dosáhly žákyně v soutěži zdatnosti
v přírodě „Medvědí stezkou“, kde se
2 členné hlídky Jana
Galliková - Andrea Kožíšková a Michaela Schröpferová – Nikola
Hrebenárová probojovaly přes okresní a krajské kolo až do kola
republikového, které probíhalo v Malém Ratmírově u Jindřichova
Hradce.
Kaznějovský zpravodaj
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Do republikového finále, ale tentokrát v poměrně
málo rozšířeném sportu brännball se probojovalo
družstvo juniorů pod vedením Petra Šlajera. Uskuteční
v září 2007 v Pasohlávkách na jižní Moravě.
Držíme všem malým i velkým sportovcům palce a
současně vás všechny zveme do tělocvičny i do přírody .
Za cvičitelský sbor Hana Kundrátová a Lenka Divišová

Rozvrh pravidelných hodin v tělocvičně ZŠ Kaznějov

Po

15.30-16.30
17.30-18.30
20.00-21.15

Ut

16.00 - 17,00 Rodiče a děti cvičitelka Veronika Lukášová
17,00 - 18,30 žáci a dorost PETR Šlajer
18.30 -19.45 zdravotni TV Hana Kundrátová

nejmladší žactvo - Záturová, Šturmová
mladši žáci - Petr Šlajer
muži - Josef Švamberk

Čtvrtek
17.00 -18.30 žákyně od 2. do 9 třídy - cvičitelky Lenka a Pavla
Divišovy
20.00-21.15 SPV muži kosikova - Josef Švamberk
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Divadelní soubor Štace
RUŠNÁ SEZÓNA VE
ŠTACI
Letošní divadelní sezóna našeho souboru
byla opravdu rušná a bohatá. Ostatně posuďte
sami.
Uvedli jsme pohádku K. J. Erbena „Pták
Ohnivák a liška Ryška“, kterou upravili mladí
členové našeho souboru Olina Pašková a Petr
Soukup, kteří spolu s Pavlem Kovaříkem
absolvovali režijní školu, pořádanou Svazem
českých divadelních ochotníků v Brandýse nad
Labem.
Petr Soukup také pohádku úspěšně
režíroval. Uvedli jsme ji nejen pro děti, ale i pro
dospělé diváky.
Vrcholem byla naše účast na přehlídce
souborů, hrajících pro děti “Radnický dráček“
v Radnicích, kde získala Alena Svobodová cenu
za ztvárnění postavy zlé královny.
Dále jsme se zúčastnili krajské soutěže
monologů a dialogů „O pohárek svazu českých
divadelních ochotníků“ v Horšovském Týně.
V kategorii monologů vystoupil Tonda Adámek
a Pavel Kovařík, v kategorii dialog Maris
Šmidová a Petr Soukup.
Premiéru a reprízu měla hra Arnošta
Goldflama „Dámská Šatna“, která se setkala
s vřelým ohlasem nejen u diváků, ale i odborné
poroty na „Žlutickém divadelním létě ve
Žluticích, kde dostala cenu za scénografii Maris
Šmidová a Alena Svobodová, která obdržela
ještě cenu za herecký výkon. Alena „Dámskou
šatnu“ rovněž režírovala.
Velkým přínosem byly výkony mladých
hereček Aničky Frázové a Soni Zelenkové, které
při svém debutu příjemně překvapily. Chválit
výkon zkušené herečky Maris Šmidové by bylo
nošením dříví do lesa.

Kaznějovský zpravodaj

„Dámskou šatnu“ jsme ještě v srpnu uvedli na „Divadelním létě“
v Kadani v krásném přírodním divadle.
V našem divadelním klubu Šutr již poněkolikáté vystoupila skupina
nesoucí název MPS
(Mírně poetická sekce), vedená Petrem Soukupem. Je to parta mladých
lidí, kteří vystupují s autorským pořadem scének a písniček s aktuální
tématikou. Jejich vystoupení byla vyprodána a setkala se s bouřlivým
přijetím diváků, které tvoří z velké části jejich vrstevníci.
Zvláštní kapitolu chci věnovat národní soutěži „Divadlo jednoho
herce“, která se už potřetí uskutečnila u nás v Kaznějově a získala si velkou
oblibu u soutěžících i odborné poroty. V našem divadle se sešli vítězové
oblastních kol z celých Čech, aby v této náročné divadelní disciplíně
změřili své síly.
Ostatně o tom, jaká byla v Šutru atmosféra jsme si mohli přečíst
v prestižním dvouměsíčníku pro divadlo „Amatérská scéna“ č. 4/2007.
Z článku cituji úvod: „V Kaznějově poosmé a zřejmě nikoli naposledy,
neboť národní přehlídku divadla jednoho herce kaznějovští přivinuli již na
hruď a ve svém klubu Šutr vytvářejí záviděníhodné zázemí, takže přehlídka
se prostě nemohla nevydařit.“ Závěr článku: „… A tak dodejme již jen to,
že ve městě, kde žezlo třímá zpěvné ptactvo (starosta Sýkora, místostrostka
Špačková) je této přehlídce dobře, zvláště když místní potentáti umí i hezky
zacvrlikat. Uvítací proslov Ing. Sýkory na městském úřadě, kdyby byl
přihlášen do soutěže, mohl ozdobit budoucí Jiráskův Hronov. Tak snad
příště.“ To je konec citátu a já myslím, že k tomu mohu ještě přidat také
poděkování našeho souboru představitelům města a sponzorům za jejich
velkou podporu a pochopení.
Nakonec bych chtěl divadelní veřejnost informovat o tom, co
chystáme v příští sezóně, na kterou jsme se připravovali v krásné přírodě u
Mladotic, kam jezdíme každý rok relaxovat a hledat inspiraci a nové síly.
Připravujeme frašku se zpěvy F. G. Lorky „Čarokrásná ševcová“,
která měla premiéru už v roce 1985 a uvedena byla jedenadvacetkrát.
Chceme ji uvést v nové úpravě a omlazeném obsazení s vlastními
muzikanty.
Naše hudebníky chceme také využít v nově připravovaném
komponovaném večeru.
V prosinci opět představíme oblíbený Živý Betlém.
„Dámská šatna“ bude mít ještě jednu reprízu v Kaznějově v říjnu a
v listopadu ji uvedeme na populární „Manětínské oponě.“
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem našim divákům a
příznivcům a pozvat je za dalšími příjemnými zážitky do našeho divadla.
Antonín Adámek
Divadelní soubor Štace

říjen 2007
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Páni z WAAG -ů
Mnozí z Vás jistě znají pana Václava Nováka, člověka zapáleného pro historii blízkého okolí, člena klubu historiků. I já
mám tu možnost se s ním potkávat, a mohu potvrdit, že jeho nadšení, znalosti a způsob jejich podání je obdivující. Proto, když
přinesl na MěÚ v Kaznějově následující žádost, neváhali jsme a zařadili jsme ji do zářijového zpravodaje.
Žádost je v podstatě prosbou o poskytnutí hledaných informací, které by dopomohly nastínit situaci kolem člověka jménem
Franz WAAG, o němž je zmínka v publikaci „125 let chem. závodu“. Konkrétně na str. 52 – 53 se příše: „hned na počátku
okupace došlo ke změnám ve vedení závodu, ředitelem se stává nacista Franz WAAG, který se snažil s funkcionáři NSDAP ...“
Kdo byl tento člověk, jak to vlastně bylo? To jsou otázky, na které hledá pan Novák odpověď, jakékoliv svědectví či odkaz.
Pro ilustraci je zde dále zveřejněno několik historických dokumentů, které obsahují jméno WAAG (i zde se nabízí otázka
spojitosti těchto osob).

Válečná podobenka „Karl WAAG“ z 18. prosince 1917

Část pohlednice, která byla poslána z Pöls 24. 3. 1930 na a
dresu Franz Waag

Kontaktní adresa:
Václav Novák
Poštovní 390
331 51 Kaznějov
Tel: 739 303 867
Kaznějovský zpravodaj
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Kino Kaznějov

říjen 2007

.

Úterý
9. října
v 17 a ve 20 hodin
Čtvrtek

Harry Potter a Fénixův řád

Doručená přístupnost: přístupný
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho
nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost. Ba co hůř, ministr kouzel Kornelius Popletal
opět jmenoval nového učitele obrany proti černé magii.
Rodinný film. Délka 138 minut.
Vstupné: 60,- Kč

Piráti z Karibiku - Na konci světa

11. října

Doporučená přístupnost: mládeži přístupný

v 17 a ve 20 hodin
Je zpět nejslavnější pirát světa Jack Sparrow a další hrdinové netrpělivě očekávané dobrodružné komedie.
Období pirátů se blíží ke svému konci, ale dosud nebyla vyřešena konečná rozepře. Will Turner se plaví na daleký východ, aby našel magické mapy, které mu
pomohou najít skříňku Davyho Jonese a zachránit svého přítele Jacka Sparrowa. Jacka zachrání,
USA, dobrodružný film. Délka 168 minut.
Vstupné 60,- Kč

Úterý
16. října
v 17 a ve 20 hodin
Úterý
23. října
v 17 a ve 20 hodin

Čtvrtek
25. října
v 17 a ve 20 hodin
Úterý
30. října
v 17 a ve 20 hodin

Spider-Man 3

Doporučená přístupnost: přístupný
Startuje nové dobrodružství pavoučího muže, tentokrát musí Spider-Man přemoci temnotu sám v sobě.
Ve filmu Spider-Man™ 3, založeném na legendárních sériích Marvel Comics, se Peterovi Parkerovi konečně podařilo najít rovnováhu mezi jeho oddaností vůči
M.J. a jeho povinnostmi superhrdiny. Ale na obzoru se chystá bouřka. Když se jeho oblek náhle změní na černočerný a vzrostou jeho schopnosti, také to přemění
Petra, vynese to na povrch temnou, pomstychtivou stránku jeho osobnosti, nad kterou se pokouší získat kontrolu.
Americký dobrodružný/akční film. Délka 140 minut.
Vstupné: 60,- Kč

Edith Piaf

Doručená přístupnost: od 15 let
Přivítejte nesmrtelnou osobnost... Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první
velikosti.
Život Edith Piaf (vlastním jménem Edith Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Její magický hlas, vášeň a přátelství s hvězdami své doby (Marlene
Dietrich, Jean Cocteau, Yves Montand...) jí od dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého světa. Žila vždy naplno a "ničeho nelitovala..." .
Drama . Česká republika, Francie, Velká Británie Délka 140 minut .
Vstupné: 60,- Kč

Simpsonovi ve filmu

Doporučená přístupnost: přístupný

Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude
tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života
Animovaná komedie. Délka 88 minut.
Vstupné: 60,- Kč

Hostel Part II

Doporučená přístupnost: : od 18 let
Další filmový masakr pro milovníky opravdových hororů! Režisér Eli Roth se vrací do českých kin
Najdou dívky to, co hledají? Nebo se staly obětí klamu, následkem kterého se z nich stanou pouhé loutky v rukou úchylných a privilegovaných lidí z celého světa,
kteří na stejné místo cestují potají za účelem ukojení svých příšerných potřeb a tužeb?
Americký horor. Délka 100 minut.
Vstupné: 60,- Kč.

Kaznějovský zpravodaj
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Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Počet fotografií:

16 (od roku 1991)
300
16
15

Připravili:

Město Kaznějov ve spolupráci s ZŠ Kaznějov, KK Kaznějov, Sport pro všechny pohyb Kaznějov, Divadelním souborem Štace,
Mgr. Josefem Křížkem
Ing. Eliška Bartásková, Ing. Vendula Třísková, Alena Špačková
Město Kaznějov

Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne:

8. 10. 2007
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