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může zachovat? Jsou to oficiální stránky města Kaznějov.
Promarnili jsme šanci, mohu říci, že mě to mrzí. Diskuse se
rozvinula v podstatě až po zákazu, předtím každý čekal, co
bude. Anonym je zbraň, proti které se nelze bránit. Zastal
jsem se osob, které byly touto formou napadány. Nic víc, nic
míň. Naskakuje mi husí kůže, když se dozvídám, že z
anonymu se dá čerpat informace a zpětná vazba. Každý by si
měl za svými slovy stát a neskrývat se, to je znak slabosti.
Toto je můj osobní názor, názor člověka, který se snaží
pracovat veřejně a hájit práva a zájmy každého konkrétního
občana. Jestli se dá zařídit adresná a kultivovaná diskuse a za
jakých podmínek nevím, neznám, nechám prověřit.
Na samotný závěr jsem si ponechal milou povinnost
veřejně poděkovat několika našim spoluobčanům, kteří se
stali nositeli bronzové, stříbrné a zlaté plakety dr. Jánského p. Marešové, p. Lavičkové, p. Rychalové, p. Hájkovi, p.
Zelenkovi a p. Kynclovi. Doufám, že budu mít příležitost jim
osobně vyjádřit své uznání při setkání, které plánujeme
uspořádat na městském úřadě.
Přeji Vám všem příjemné prožití prázdnin a dovolených,
pravé letní počasí a mnoho krásných zážitků.

SLOVO STAROSTY
Ing. Petra Sýkory

Vážení spoluobčané,
stalo se již tradicí, že v úvodu každého vydání
Zpravodaje dostávám prostor k tomu, abych zhodnotil
nejaktuálnější události v Kaznějově, poděkoval jejich aktérům
nebo naopak upozornil na nedostatky a nešvary, které nás
obklopují. Věřte, že život v Kaznějově podrobně sleduji a
nejsou mi lhostejné problémy, se kterými se vy, občané, denně
setkáváte. Jejich řešení však mnohdy není v kompetenci
orgánů obce a potom nezbývá, než pouze apelovat na
příslušných institucích, což často nebývá příliš účinné.
Vždy, když píši své „slovo starosty“, si s radostí
uvědomuji, kolik dobré práce se udělalo, kolik obětavých lidí
věnovalo svůj osobní čas práci pro společnou věc. Například jistě všichni víte, že město zahrnulo pro letošní rok do svého
rozpočtu vyčištění koupaliště, mnozí z Vás se v něm možná
již v teplých jarních měsících koupali. Všimli jste si ale
obětavé práce místního sboru dobrovolných hasičů, kteří
vydatně pomáhali při čištění stěn od bahna a řas, bez nároku
na odměnu? Vím, že se na ně město vždy může plně
spolehnout a znovu jim (jako již mnohokrát dříve) děkuji. V
souvislosti s touto akcí je ale třeba poděkovat i firmě
Lasselsberger, a.s., která pro její realizaci poskytla techniku.
Že kaznějovští hasiči strávili mnoho hodin při likvidaci
následků lednové vichřice v místě i okolí již možná nikoho
nepřekvapí, ale rád bych ještě upozornil na jinou jejich akci.
V červnu reprezentovali Kaznějov na Hasičských slavnostech
v Litoměřicích, kde představili veřejnosti své, s velkým úsilím
opravené, historické hasičské auto Erena.
Pro všechny, kdo kritizují společenský život v
Kaznějově, bych chtěl vyjmenovat pár akcí, které se zde v
jarních měsících konaly. V březnu uspořádala své představení
v kině Mírně Poetická Sekce, v dubnu zorganizoval divadelní
soubor Štace celostátní soutěž a přehlídku divadla jednoho
herce. Měl jsem čest přivítat v obřadní síni divadelníky, kteří
se sjeli na tuto akci z různých koutů naší vlasti. S velkým
úspěchem se u diváků setkala premiéra představení Dámská
šatna, která se konala rovněž v dubnu. Zcela jiný druh zábavy
poskytl již 5. ročník Kaznějovského kytarového cejchu, který
proběhl v květnu na koupališti ve vodácké klubovně.
Amatérští kytaristé za podpory houslí, basy a banja vyplnili
celé odpoledne trampskými i jinými písničkami a když jsem
večer odcházel, stále ještě měli co hrát. Hudbou se rozeznělo
v červnu i místní kino, a to na koncertě, který uspořádala
Základní umělecká škola. Odezva posluchačů byla rovněž
velmi kladná.
Ač nerad, musím ale i kritizovat. Mé následující řádky
jsou určeny především uživatelům internetových stránek. Na
posledním zastupitelstvu bylo schváleno zrušení diskuse na
webových stránkách města. Již jednou v minulosti byla tato
diskuse pozastavena, důvodem byla tehdy skutečnost, že se
autor určitého příspěvku vydával za zaměstnance Měú,
později však došlo k jejímu obnovení. Nyní se v anonymních
diskusích objevují náznaky nabádání k vandalismu, násilí a
osočování konkrétních osob. Jak myslíte, že se starosta města
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informační servis
• Řešením připomínek občanů na nepřehlednou dopravní
situaci při vyjíždění u motorestu a benzínové pumpy byl
pověřen vedoucí technického odboru p. Brož. Bylo
navrženo několik řešení, se kterými majitelé okolních
nemovitostí nesouhlasili. Po dohodě s dopravním
inspektorátem bude vjezd k benzínové pumpě označen
šrafováním.

lesů hospodaří ve svých lesích odpovědně a svědomitě.
Město Kaznějov vlastní certifikát a přihlásilo se i do druhé
etapy.
• Firma Diakonia Broumov, která u nás provedla
humanitární sbírku, děkuje všem, kterým není lhostejný
osud druhých. V hospodářském dvoře bylo nashromážděno
oblečení, nádobí na tři nákladní auta. Město také přispělo
finanční částkou na odvoz.

• Městská zeleň – technický odbor města řešil v poslední
době několik žádostí o poražení stromů, které se budˇ
občanům zdají nebezpečné nebo přerostlé a občanům ničí
nemovitosti. Musíme si uvědomit, že ne všechny stromy
ohrožují životy lidí, ale pokud se vyskytne vichřice nebo
orkán, je pak nebezpečné vše, co je venku. Proto musíme
citlivě přistupovat ke každému stromu. Likvidace stromů
povolených k pokácení musí probíhat v období vegetačního
klidu a v obytné zástavbě musí být provedena odbornou
firmou. Za každý strom se vysazuje nová zeleň vhodná
svým vzrůstem do obytné zástavby. Pro zástavbu sídliště je
zpracován generel zeleně, který nás informuje o vhodných a
méně vhodných stromech do této lokality.

• Městem zakoupený štěpkovač omezí na minimum pálení
větví v bývalém letním kině. Co tedy do letního kina
můžeme odvézt? Větve o průměru 8 cm. Ostatní dřevo lze
ukládat v hospodářském dvoře. Prosíme občany, aby starý
nábytek byl pokud možno rozebrán, aby v kontejnerech
nezabral mnoho místa. Do hospodářského dvora lze také
uložit posekanou trávu. Děkujeme všem, kteří ukládají
odpad tam, kam se má a neznečišťují naše okolí.
• Technický odbor vytipoval pět stavebních pozemků, které
byly v majetku města a město je řádně nabídlo k prodeji.
Zatím byly prodány čtyři stavební parcely.

• Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci ulice Borová, na
kterou má město odsouhlasenou státní dotaci. Kritériem pro
výběr firmy byla nabídková cena. Výběrové řízení vyhrála
firma BP Stavby. Pro výběrová řízení jmenuje vždy starosta
města komisi, kterou na svém zasedání zastupitelstvo města
schvaluje.

• Město má k dispozici novou brožuru Severní Plzeňsko, ve
které má Kaznějov také svou stránku.
• Mgr. Josef Křížek vydal tyto knihy : 1995-Kaznějov 850
let,1999 Václav Němec, Kaznějovský rodák, 2000
Novinové články /1986-1996/, 2001 Zajímavosti
z Kaznějov, 2001 Tělovýchova v Kaznějov, 2002
Z Kaznějov a okolí, 2002 Domov / Václav Němec/, 2004
Rod Kondelů a Čásů, 2005 O lesích a hájenkách, 2006
K 60. výročí osvobození, 2006 Školství+Vostatek.
Kdo
má o tyto knihy zájem, může si je objednat na MěÚ.

• Poptávkové řízení na opravu fasád u domů č.p. 105 a 108 –
byly vybrány firmy -:zdravotní středisko Občanské stavby
Lité, bytový dům u nádraží firma pana Levory.
• Firma A.P.T – Sped s.r.o. požádala o pronájem pozemku
v majetku města v bývalé nemocnici. Firma zajistí vytýčení
sítí a na pozemku provede potřebné úpravy. Pronájem 20
Kč za m2 a rok.

• Rada města rozhodla o vymáhání dlužných částek
ukládaných přestupkovou komisí Města Kaznějov.
Vzhledem k tomu, že v mnoha případech se nedaří vymáhat
tyto pohledávky běžným způsobem , bude předáno jejich
zajištění exekutorovi a to i v případech, kdy se jedná o nižší
částky.

• Město poskytlo občanskému sdružení Svazu tělesně
postižených v Plasích finanční příspěvek 1000,-Kč na
činnost.
• TJ Sokol Kaznějov požádal o finanční příspěvek na činnost
volejbalových oddílů dorostenek, žen a mužů. Město
poskytlo tak jako v minulém roce 10 000,- Kč.

• Hřiště – víceúčelové hřiště, které má město v plánu
vybudovat, nelze zrealizovat bez státní dotace. Jednání o
získání státní dotace jsou zdlouhavá a výsledek jednání
nebývá vždy kladný. Ale i když zatím víceúčelové hřiště
nemáme, sportovišť je ve městě víc než dost. Dobře
fungující oddíly kopané, volejbalu, tenisu, stolního tenisu,
nohejbalu, vodáků, Asociace sportu pro všechny, kde je
navíc možno se seznámit s novými kolektivními sporty,
jistě rádi přijmou mezi sebe další zájemce o sport. Pro
zájemce, kteří nemají chuť se někde organizovat, jsou ve
městě rozmístěny stoly pro stolní tenis, skateboardová
dráha, hřiště pro kolečkové brusle,hřiště pro košíkovou a
netradiční sporty před MěÚ, hřiště na koupališti,
horolezecká stěna v Radovánku. Z tohoto výčtu je patrné,
že kdo si chce ve městě zasportovat, tak má kde i s kým a
určitě nemusí hrát „kopanou“ s odpadkovými koši.

• Taneční škola Takt požádala o finanční příspěvek na
částečnou úhradu nákladů spojených s významnými
akcemi, které v letošním roce pořádá. Město přispělo
částkou 10 000,- Kč.
• Město přispělo Sboru dobrovolných hasičů částkou 5000,Kč na dopravu do Litoměřic. Zde se konala celostátní
výstava požární techniky a naše město zde reprezentoval
náš Erena klub.
• Certifikace lesů – koncem letošního roku končí platnost
trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu Česká
republika uděleného vlastníkům a správcům lesních
majetků. K datu 30.9.2007 končí také platnost osvědčení
vydaných v letech 2002 – 2006.
První etapa prokázala, že vlastníci a správci certifikovaných

• Kaznějovská lávka se bude konat 21.7.2007 na koupališti.
Alena Špačková
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Městský úřad informuje
Rekapitulace průběhu přebírání kulturního domu do majetku města
Nabytím právní moci rozsudku vydaného Okresním soudem Plzeň-sever se de jure vrátila do majetku města Kaznějov
budova kulturního domu. Tato informace může vyvolat dojem, že celá kauza je vyřešena. Realita je však zcela jiná. Tímto
okamžikem teprve začala řada složitých jednání o fyzickém předání předmětné nemovitosti, která do současné doby nebyla
ukončena. Vzhledem k tomu, že zastupitelé i městský úřad se často setkávají s dotazy nebo kritickými připomínkami k řešení celé
situace, předkládáme veřejnosti rekapitulaci nejdůležitějších kroků, které byly dosud v této věci učiněny.
7.2. - zastupitelstvo určilo komisi k provedení fyzického
převzetí kulturního domu;

10.5. - revizní technik el. zařízení p. Šiml předal zprávu o
kontrole v KD s výsledkem: „zjištěny přístupné živé části el.
instalace, neodborně provedené propojení el. rozvodů a
znečištěná vnitřní část rozvaděčů, na základě těchto zjištění
není el. instalace zcela bezpečná užívání dle požadavků ČSN
331500“;
- na základě zprávy revizního technika byly odeslány dopisy
všem nájemníkům s výzvou k okamžitému ukončení
podnikatelské činnosti a s návrhem schůzky na Měú
k dořešení celé situace;

12.3. – zástupci města se /ohlášeni/ dostavili do KD,
dosavadní uživatel jim oznámil, že nemá klíče a požádal
z rodinných důvodů o zrušení plánované prohlídky budovy
znalcem, který byl městem pozván na 14.3.
21.3. - nový termín předání, domluvena účast právních
zástupců obou stran; ráno uživatel předmětné nemovitosti
telefonicky oznámil, že předání není připraveno, požádal o
nový termín, který písemně potvrdil;

16.5. – SRM Consult Plzeň s.r.o., znalecký ústav předal
vypracovaný znalecký posudek, závěrem celkového popisu
nemovitosti je zde konstatováno „prováděnými stavebními
úpravami nedošlo v žádném případě ke zhodnocení stavby,
ale naopak pro její zprovoznění musí být vynaloženy zvýšené
náklady“;

2.4. - další termín pro předání; ráno telefonicky oznámil
právní zástupce protistrany, že KD byl vykraden a plánované
předání se z tohoto důvodu nemůže uskutečnit;
12.4. – za účasti komise určené zastupitelstvem, starosty,
obou právních zástupců a dosavadního uživatele došlo
k prohlídce všech prostor, byl popsán stav jednotlivých
místností, zajištěna fotodokumentace a vyhotoven zápis;

25.5.- schůzka s p. Josífkem /bazar/, termín předání jím
užívaných prostor stanoven na 8.6., v současné době již
předáno;

13.4. – celou nemovitost prohlédl soudní znalec a notářka za
účelem vypracování znaleckého posudka notářského popisu
stavu věci;

25.5. – právní zástupkyně Moniky Jungové zaslala dopis se
stanoviskem, že nelze požadovat po její klientce vyklizení
nebytových prostor v KD a s vyjádřením domněnky, že
postup města je projevem jeho vůle nepronajmout uvedené
nebytové prostory právě jí;

18.4.– předány klíče /bez restaurace a rock pubu/, nájemní
smlouvy uzavřené mezi firmou FIRENZE a sl. Monikou
Jungovou na restauraci a rock pub; nájemní smlouva na bazar
provozovaný p. Josífkem předložena nebyla, stejně jako další
požadované dokumenty /např. revizní zprávy, kolaudační
rozhodnutí/;

4.6. – schůzka obou právních zástupců na Měú, protistrana
zopakovala odmítavé stanovisko své klientky k vyklizení;
20.6. – právní zástupkyně Moniky Jungové písemně odmítla
vyklizení jí užívaných prostor a vznesla požadavek úhrady
ušlého zisku za období, po které bude zajišťovat nové
prostory pro své podnikání, a zároveň i nákladů spojených se
zařízením nové provozovny v případě, že bude nucena
restauraci a rock pub vyklidit;

25.4. - zastupitelstvo rozhodlo na svém jednání písemně
informovat dosavadní nájemce restaurace a bazaru, že jsou
uživateli nebytových prostir bez právního důvodu a že
možnost dalšího pronájmu bude záviset na výsledku
odborných revizí celé nemovitosti; dosavadní nájemce rock
pubu byl na základě usnesení zastupitelstva vyzván
k ukončení
podnikatelské činnosti
v KD z důvodu
nepředložení žádných dokladů o způsobilosti jím užívaných
nebytových prostor k provozování rock pubu, termín
k vyklizení byl stanoven 15 dní od převzetí dopisu;

20.– zastupitelstvo na svém jednání rozhodlo o podání žaloby
na vyklizení prostor restaurace a rock pubu a o podání
žaloby na neoprávněné obohacení firmy FIRENZE.

Souběžně s řešením fyzického předání budovy kulturního domu jsou řešeny smluvní zástavy a zástavy z rozhodnutí
váznoucí na předmětné nemovitosti. V této oblasti došlo v poslední době ke kladnému posunu, advokátní kancelář zastupující
firmu se sídlem na Panenských ostrovech, v jejíž prospěch byla zástava učiněna, uznala na základě rozsudku o vlastnictví
kulturního domu zánik zástavního práva a požádala katastrální úřad o výmaz tohoto práva. O zrušení zástav z rozhodnutí je
jednáno.Příznivě se rovněž vyvíjí jednání s FÚ ohledně vrácení zaplacené daně z převodu nemovitostí. Byla podána žádost o
obnovu řízení , na základě které má být zrušen platební výměr a po té bude možno požádat o vratku daně.
Z uvedené rekapitulace všech jednání je patrné, že situace byla a dosud je značně složitá a nelze o ní činit rychlé a
jednoduché soudy. Snahou zastupitelstva i městského úřadu je vyřešit ji tak, aby město neutrpělo žádnou škodu a kulturní dům
mohl znovu sloužit svému účelu.
Ing. Eliška Bartásková
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Obchodní dům v Kaznějově – ano či ne?
Vážení spoluobčané,

funkcí, počtu obyvatel a spádovosti, byla rozeslána
celkem šesti obchodním společnostem. K již výše
uvedeným byla zařazena společnost TESCO, která v
médiích prezentovala záměr výstavby minimarketů v
malých městech.
K této poptávce jsme do dnešního dne obdrželi
celkem pět negativních odpovědí a dále čekáme na
vyjádření společnosti TESCO.
Případným investorům obchodního střediska se
lokalita města Kaznějov jeví jako strategicky
nezajímavá z důvodu malé spádovosti obyvatelstva a
dostatečného zastoupení obchodních společností v
okolí.
V současné době proto nezbývá než čekat na
budoucí vývoj, který by snad měl tyto řetězce přimět
orientovat se na střední, resp. malá města. V takovém
případě obnovíme naší poptávku ve snaze získat pro
město Kaznějov vhodného investora.

v souvislosti s právě probíhající výstavbou
nákupního střediska v městě Třemošná se opět začalo
hovořit o možnosti jeho výstavby v městě Kaznějově.
Chci Vás proto touto cestou informovat o průběhu
jednání, které za tímto účelem město Kaznějov
podniklo, neboť má zájem na výstavbě takového
obchodního střediska.
Již v roce 2005 byl schválen územní plán města
Kaznějova, ve kterém byly vymezeny pozemky pro
občanskou vybavenost (konkrétně pro obchodní dům)
a tyto byly týž rok nabízeny obchodním
společnostem.
Koncem roku 2005 bylo poptáno celkem pět
společností (PENNY MARKET, PLUS Discount,
SPAR Šumava, SPAR ČOS – INTERSPAR a Lidl),
ovšem bez úspěchu.
Snahy byly obnoveny letos v květnu po četných
dotazech našich občanů na tuto problematiku. Nová
poptávka vypracovaná na základě popisu města, jeho

Ing. Vendula Třísková

Spolupráce města s Policií ČR

Vzrůstající kriminalita, vandalismus a především
bezohlednost jsou problémy, s kterými se potýká
téměř každá společnost, stát, město či obec. Jsou to
navíc problémy, které na sebe „nabalují“ další
negativní jevy, jako je podezíravost, nevraživost a
nezájem k dění v našem okolí. V zásadě jde však o
jediné: o bezpečnost a příjemné soužití.
Řeknete si: „to by snad mělo být
samozřejmostí.“ Souhlasím. To by jsme však museli
žít ve vákuu či podmínkách dokonalých a tomu tak
není – bohudík – bohužel?
I proto obdržel Městský úřad Kaznějov dopis
Policie České republiky, okresní ředitelství Plzeň –
sever ze dne 12.3.2007, ve kterém jsme byli požádáni
o definování nejzásadnějších problémů v našem
městě.
V měsíci březnu se proto Rada města Kaznějova
na svém zasedání zabývala bezpečnostní situací ve
městě a z jejího jednání vyplynuly následující

požadavky na společné řešení problémů ve městě:
1/ Vandalismus na soukromém i veřejném majetku.
2/ Krádeže soukromého a veřejného majetku.
3/ Parkování vozidel na nesprávných místech.
4/ Nepřiměřená rychlost při průjezdu města po silnici
1/27 a na místních komunikacích.
5/ Přetížení a prašnost vozidel při převážení písku.
Takto definované priority formulované do
požadavků na společné řešení bezpečnosti byly
zaslány na okresní ředitelství Plzeň sever.
Doufejme tedy, že se těmto oblastem dostane
zvýšeného zájmu Policie ČR, a jejich řešení přispěje k
zvýšení bezpečnosti nejen v našem městě. Doufejme
také, že se společnost naučí být zodpovědná a bude
umět přijímat zodpovědnost za své činy a své okolí.
Alena Špačková
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KULTURA V OKOLÍ, ANEB KAM O PRÁZDNINÁCH

Muzeum a galerie severního Plzeňska
Mariánská Týnice
Regionální
muzeum
umístěné v areálu bývalého
cisterciáckého poutního místa 40
km severně od Plzně. Kostel
Zvěstování
Panny
Marie,
jednopatrová budova proboštství a
ambity s freskovou výzdobou byly
postaveny podle plánů Jana
Blažeje Santiniho v 18. století.

Výstava:

20.6 – 5.8.2007 Svět panenek

Muzeum je zde od roku 1952.
Telefon: 373 396 410
Fax:
373 397 991
e – mail: mtynice@iol.cz

Otevírací doba:
květen – září denně mimo pondělí
9:00 – 18:00 hod

Klášter Plasy
Tradiční prohlídky vzdušného a vodního systému. Pro osoby starší 10-ti
let, bez podpatků a klaustrofobie. Rezervujete si místo v 14ti člené
skupině od začátku srpna na tel. 373 322 174. Vstupné 50,- Kč.

Cisterciácký klášter v údolí řeky Střely, založený
před rokem 1146 knížetem Vladislavem II. Zničen
husity. V letech 1661-1740 barokně přestaven podle
plánů Jana Baptisty Matheye, Jana Blažeje Santiniho
a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Po roce 1826 bývalá
prelatura upravena na zámeckou rezidenci knížat
Metternichů. Fresková výzdoba Müllera, Pinka a
Kramolína. Součástí areálu je pozdně románská
královská kaple, klášterní kostel, hospodářské dvory a
hrobka rodiny Metternichů v kostele sv. Václava.
Expozice zaměřena na historii plaského lékárenství.
Unikátní barokní hygienické zařízení

11.8. - 12.8. 09:00 Tradiční pouť Na Královnu
Občanské sdružení Plaská lilie pro Vás připraví dobové tržiště v
prostorách před konventem spolu s vystoupení kejklířů a rozličných
divadel.
11.8. - 12.8. 09:00 Zámecký květ
Výstava květin místní zahrádkářské organizace v sále prelatury.

5.6. - 30.7. Výstava ZUŠ
Výstava prací dětí ze Základní umělecké školy v Plasích pod vedením
Hany Škopové v chodbě konventu. Témata: Život ve vodě, Les a ptáci,
Voda, Čas.
1.7. - 8.7. 13:50 Zpestřené prohlídky
Dětský divadelní soubor Trilobiti z Líbeznic na konci každé z
odpoledních prohlídek sehraje návštěvnické skupině přibližně
pětiminutovou pověst vážící se k plaskému klášteru.
5.7. - 19.8. 16:00 Jindřich Štreit - Vztahy
Výstava fotografiíí známého autora bude zahájena ve čtvrtek 5. 7. v 16
hodin v jižním rondelu za účasti autora. Výstavu uvádí NPÚ Plzeň,
Klášter Plasy, Ivo Kornatovský a Město Plasy.
11.8. - 12.8. 09:05 Speciální prohlídky podzemí
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Večer pro klášter Chotěšov V.

4. srpna 2007

přislíbili další významné osobnosti z řad kultury, politiky a
společenských institucí.
Mediálními partnery této akce jsou: Plzeňský deník, Katolický
týdeník, Český rozhlas Plzeň, Rádio Proglas a Rádio Šumava.
Večer pro klášter Chotěšov V. se koná za finanční podpory
Plzeňského kraje. Tuto akci rovněž podpořili: Mikroregion Radbuza a
město Plzeň. Naši spolupracovníci jsou již tradičně dobrovolníci z
Občanského sdružení Klášter Chotěšov, ze Salesiánského střediska
mládeže Plzeň a Osvětové besedy Chotěšov, letošní novimkou je
spolupráce s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR a její
jednotkou s názvem Skautská ochranná služba. Naše velké poděkování
patří všem dalším osobám i organizacím, bez kterých by úspěchu této
akce nebylo možné dosáhnout, především Obecnímu úřadu Chotěšov.
V průběhu večera budou mít návštěvníci možnost shlédnout hned
tři výstavy. IX. ročník výstavy výtvarných prací „Amatérský Chotěšov
2007“ na téma: Jak se žilo dríve, uvidí zájemci v prelatuře kláštera. Ve
velkém výstavním sále může veřejnost obdivovat výstavu keramických
kachlů paní Jiřiny Hepové a refektář konventu hostí výstavu „Adolf
Born dětem“.
Dětem také bude věnován čas od 15:15 do 18:30, kdy pro ně v
severní zahradě budou připraveny soutěže a hry.
Vstupné na všechny části programu bude jednotné: dospělí 80,Kč, důchodci a studenti 40,-Kč a děti do 15-ti let 20,-Kč. Program se
koná i za nepříznivého počasí a občerstvení, včetně pravé staročeské
zabíjačky, bude rovněž zajištěno. Výrobky terapeutických dílen Ústavu
sociální péče Stod bude možno zakoupit v prostorách nádvoří.
Prezentace automobilů firmy Auto Volf Holýšov.
Těšíme se na všechny návštěvníky, protože svou účastí přispějí a
pomohou dobré věci. Výtěžek této akce bude použit ve prospěch
kláštera a část z něho připadně na sbírku „Kup si své okno“. Jsme velmi
rádi, že se tato akce těší rok od roku stále stoupající návštěvnosti a že
naše snažení přináší sice pomalé, avšak viditelné výsledky.

Na programu této kulturní události bude vystoupení skupiny
historického šermu, které ve dvou bitvách přiblíží divákům události
třicetileté války. Equites Coronae Carolinae a další šermířská uskupení
drancování a střelbu z těžkých děl názorně předvedou. Skupina
historického tance Arvena z Plzně se nám představí během celého
programu ve třech vystoupeních: v pásmu tanců inspirovaných kulturou
středověkého Irska, v sérii středověkých tanců na hudbu rakouské
hudební skupiny „Jokulatores primae noctis“, a v nočním představení ve
spolupráci se šermířskou skupinou Dobrohost. Hudbou středověku a
renesance nás provede soubor Gutta z Plzně.
Poučení a zajímavé fotografie budeme mít možnost uslyšet a
shlédnout během dvou přednášek. Ing. Arch. Jan Soukup nám objasní
vývoj chotěšovského kláštera na pozadí dějin dalších tří západočeských
klášterů v Teplé, Plasích a v Kladrubech. S důmyslnými a tajemnými
systémy kanalizačních štol a podzemních chodeb nás seznámí pan Josef
Řehák jun. v přednášce nazvané: Historická podzemí klášterů
Plzeňského kraje.
O hudební produkci v prostorách jižní zahrady konventu se
postará několik plzeňských, převážně folkrokových hudebních skupin:
Neboysa, Kramersias a křesťanská skupina Slyšíme ryby.
Po loňském úspěchu oživených prohlídek jsme se i v letošním
roce nechali inspirovat bohatou historií kláštera. Upoutat návštěvníky a
příznivce chotěšovského kláštera by měl zcela nový scénář těchto
prohlídek. Dobrovolníci z řad plzeňské mládeže a Dramatického
kroužku Salesiánského střediska mládeže v Plzni nám zahrají několik
dobrovolných scének v místnostech a sálech konventu kláštera.
Příběh Karla Kryla, to je název autorského čtení z knihy „Akorát
že mi zabili tátu“, v přednesu pana Vojtěcha Klimta a v doprovodu
několika písní v podání pana Luďka Zmrzlíka. Možná to byl právě
klášterní kostel, ve kterém návštěvníci tuto část programu vyslechnou,
který o několik let později inspiroval pana Karla Kryla, který v
chotěšovském klášteře pobýval několik měsíců během své základní
vojenské služby, k napsání písně Anděl. Lahvičky od parfému a další
zajímavé exponáty, možno shlédnout v klášterním muzeu, které vzniklo
díky neúnavné a obětavé práci pana Jaroslava Cuřína a Jiřího
Posledního a dalších členů Občanského sdružení Klášter Chotěšov.

Občanské sdružení Chotěšovská vlna, která tuto akci opět letos
pořádá, sdružuje převážně plzeňskou mládež s cílem jejich všestranného
rozvoje a to především dobrovolnickou prospěšnou prací na obnově a
záchraně památek a historických objektů. V případě Chotěšovského
kláštera se pomoc naší skupiny mládeže datuje od roku 2000. Za tu dobu
se zde vystřídalo 120 brigádníků z řad dětí, mládeže a dospělých. Večer
pro klášter Chotěšov je kromě grantů a dotací jediným zdrojem financí
této jedinečné a velkolepé barokní památky, která je nejen dominantou
obce Chotěšov, ale která bude opět centrem a cílem tisíce turistů a
zájemců o historii z širokého okolí.
Pokud přijdete okusit kouzlo kláštera, který již po osm století
vyzařuje do širokého okolí svoji pozitivní energii, věřím, že určitě
nebudete litovat.

Závěr této akce bude patřit recitálu Hanky Kračmerové, která
hrou na altsaxofon, rozzvučí a rozzáří ztemnělý konvent chotěšovského
kláštera.
Časový program i bližší informace naleznete na adrese:
www.klasterchotesov.net.
Záštitu nad touto akcí převzali opět místopředseda senátu
Parlamentu České republiky Ing. Jiří Šneberger a náměstkyně
hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olga Kalčíková, kteří se této akce rádi
osobně zúčastní. Pro nás klíčovou osobností, která velkoryse podporuje
mnohé západočeské památky, je Ing. Arch. Jan Soukup, se kterým je
tato akce neodmyslitelně spojena a kterému patří naše velké poděkování.
Za národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni se této
akce zúčastní jeho ředitelka Mgr. Ludmila Drncová. Svou účast také

Stanislav Tomanec
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„DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“
V letošním roce 2006/2007 jsme na naší škole zahájili
1. ročník sbírkové akce nazvané „Děti pomáhají dětem“, jejíž
výtěžek byl zaslán na konto Pomozte dětem – charitativní
sbírkový projekt, který pořádá Nadace rozvoje občanské
společnosti společně s ČT. I my jsme se do tohoto projektu
zapojili. Před Vánocemi a před velikonocemi se pořádala
celodenní výstavka prací našich žáků, kde si rodiče, ale i
široká veřejnost, mohli výrobky zakoupit za symbolickou
cenu, příspěvěk je dobrovolný. Výrobky posloužily nejen jako
dárky, ale i jako předměty, které působily radost druhému.
Děti se podílely na této akci nejen pracovně
(vytvářením výrobků), ale i organizačně.
Před Vánocemi se před školou ozývaly vánoční koledy,
před Velikonocemi jarní písničky.
Přestože jsme neměli s takovou akcí žádnou zkušenost,
musím s radostí konstatovat, že výtěžek byl překvapující pro
všechny – vánoční sbírkou jsme přispěli na konto 14 000,Kč, velikonoční, přestože trvala 2 dny, přinesla 7 082,50,- Kč.

Celkem tedy zisk činí 21 082,50,- Kč.
Tato částka byla zaslána na konto sbírky Pomozte
dětem!
Letos probíhal již 9. ročník tohoto sbírkového projektu
Pomozte dětem! Bylo poskytnuto na přímou pomoc
ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 -ti let v celé
České republice.
Jelikož i tento náš 1. ročník byl úspěšný, dohodli jsme
se, že v této akci budeme i nadále pokračovat.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat VŠEM
– dětem, které výrobky zhotovily, vedení školy za vstřícnost,
paním učitelkám, ale hlavně RODIČŮM a široké veřejnosti,
díky nimž byl výtěžek tak vysoký!
Za základní školu Kaznějov
Mgr. Radka Lavičková

„V NAŠÍ ŠKOLE STRAŠÍ !“
„Sedm zakletých klíčů aneb kaznějovský poklad“ - tak
zněl název velké dobrodružné hry, kterou jsme pro děti 1.
stupně zdejší ZŠ připravili na základě smyšlené pověsti o
Ctiradovi
1. a 8. června se děti sešly v odpoledních hodinách ve
škole s batohy, spacáky a karimatkami, vybaveny nejen buřty,
ale také odvahou a hlavně velikánským očekáváním.
Po přečtení pověsti děti ve skupinkách plnily úkoly,
dokazovaly svými znalostmi, zručností a šikovností, že si za
každý splněný úkol zaslouží kouzelný klíč. Když získaly
sedm zakletých klíčů, čekal je táborák s opékáním buřtů a
klasickým zpíváním při kytaře.
Ovšem jak se začala snášet tma všude kolem nás, oči
většiny dětí byly plné obav a trochu i strachu, jak zvládnou
projít zakletou světelnou cestou v prostorách školy plnou
strašidelných sil a zlých mocností až k duchovi vládce
Ctirada, jemuž musely předat získané klíče.
I když se objevilo pár dětských slziček, nakonec
všechny děti překonaly svůj strach a klíče Ctiradovi předaly,

ten jim svým tajemným, ale velmi vlídným hlasem poděkoval
za vysvobození a předal vytoužený poklad.
Úplnou tečkou páteční noci bylo přespání ve škole,
které bylo pro všechny velkým zážitkem.
V sobotu ráno už děti čekala jen velká hromadná
rozcvička při hudbě v naší tělocvičně a předání diplomů a
pamětních listů.
Odměnou pro náš všechny, které jsme se podílely na
velkých přípravách, byly rozzářené oči dětí, milé úsměvy a
obrovská dětská radost z prožitých chvil, nadšení a také fakt,
že málokdo chtěl v sobotu odejít domů.
Těšíme se na další podobná setkání v naší škole, kde
není nutné se jen učit, ale je krásné zažít v ní i něco
neobvyklého a zajímavého.
Mgr. Edita Beranová, za všechny paní učitelky, které se
podílely na organizaci (H. Patrichiová, R Tymerová, E.
Špačková, H. Šteflová, E. Šimlová, Z. Havlenová, I.
Kozlíková, P. Kratochvílová)

Obrazem
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Od září školního roku 2007/2008 bude na kaznějovské
škole probíhat výuka odborných předmětů fyziky, chemie a
přírodopisu v nové učebně. V měsíci červnu proběhla celková
rekonstrukce zastaralé a technicky nevyhovující učebny.
Vlastní rekonstrukci včetně projektu, vybavení a realizace
provedla ve velmi krátké době tří týdnů královehradecká firma
Školab s.r.o., se kterou byla škola velice spokojena. Práce této
firmy byla na vysoké profesionální úrovni, a proto mohla být
učebna již 25.6. 2007 panem starostou a ředitelem školy
slavnostně otevřena.
Díky novému vybavení, jakým je např. digestoř, centrální
rozvod vody a elektřiny do žákovských stolů, si budou moci žáci
2. stupně při laboratorních pracích prakticky vyzkoušet některé
teoreticky získané poznatky. Třída je zároveň uzpůsobena pro
praktickou demonstraci řady pokusů, kterými se stává zejména
chemie a fyzika pro žáky atraktivnější a zajímavější. Součástí nové
učebny je také vybavení multimediální technikou (video, DVD,
PC a dataprojektor). Tyto přístroje budou využívány při metodách
e-learningového vyučování odborných předmětů a poslouží
k celkovému rozvoji ICT na škole.
Učebnu nebudou využívat pouze žáci naší školy, ale bude
také sloužit pro okresní kola chemických olympiád, které se na ZŠ
Kaznějov každoročně konají.
Rád bych tímto poděkoval zastupitelstvu města Kaznějov, v čele
s panem starostou ing. Petrem Sýkorou, které ze svého rozpočtu
celou rekonstrukci financovalo. Věřím, že tato učebna vybudovaná
díky nemalé finanční dotaci zcela jistě poslouží ke zkvalitnění
výuky odborných předmětů na škole.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAZNĚJOV,
OKRES PLZEŇ – SEVER,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
V kalendářním roce 2007 zajišťujeme na ZŠ ve spolupráci s MěÚ
Kaznějov následující akce v oblasti materiálně technického
zabezpečení
– vybudování nové učebny F – CH, akce byla dokončena
25.6.2007, celková hodnota – 500 000 Kč;
– rekonstrukce splachovačů WC (4. etapa) – 80 000 Kč;
– inovace počítačů v učebně informatiky – 20 000 Kč;
– výměna podlahové krytiny v učebnách – 50 000 Kč;
– malování učeben – 50 000 Kč
– výměna oken za plastová (2. etapa) – 1 000 000 Kč;
– oprava rozvodů vody – 50 000 Kč;
– zavedení elektronického vrátného pro ŠD – 26 000 Kč;
– výměna školního rozhlasu 25 000 Kč;
– bezdrátový rozvod počítačové sítě – 300 000 Kč;
– nákup pomůcek pro vyučování – 100 000 Kč;
– modernizace školní jídelny – dle norem EU – 800 000 Kč;
Je nutno této příležitosti využít k poděkování MěÚ
Kaznějov za nadstandartní přístup k naší ZŠ. Díky pochopení
všech součástí MěÚ je naše ZŠ zařazena mezi nejmoderněji
vybavené školy v okrese
Jiří Henžlík
ředitel ZŠ Kaznějov

Mgr. Tomáš Korelus
učitel chemie
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Trocha historie nikoho nezabije

Jaroslav Patejdl
kaznějovský rodák, příslušník
partyzánské brigády Jana Žižky

ministerstva vnitra. Absolvoval roční školu kriminální
techniky a taktiky. Po přeřazení na kriminální ústřednu v
Praze absolvoval dvouletou školu ukončenou maturitou.
Po zařazení do funkce náčelníka odboru Západočeského
kraje vystudoval dálkově šest semestrů právnické fakulty
v Praze. Po výstavbě krim. učiliště v Praze byl jeden rok
náčelníkem celostátní krim. školy. Po decentralizaci se
vrátil opět do výkonu funkce náčelníka odboru kriminální
ústředny v Plzni. Z těchto údajů vyplývá, že činnost J.
Patejdla po II. světové válce byla převážně odborná v
oblasti hospodářské kriminality. J. Patejdl žije nedaleko v
České Bříze.
V partyzánské brigádě Jana Žižky byl také totálně
nasazený V. Tenk, jehož rodina žila v Kaznějově. Jeho
otec měl v nájmu hospodu a řeznictví u Beránků ( náves
čp.8).

Narodil se 14. dubna 1923 v Kaznějově, Špagátová
ulice, v rodině domkáře. Absolvoval obecnou školu v
Kaznějově a měšťanskou školu v Horní Bříze.
Vyučil se soustružníkem ve Škodových závodech v
Plzni. V roce 1940, po vyučení, byl totálně nasazen do
Škodových závodů v Dubnici na Váhem (Slovensko). Z
této továrny odešlo později přes sto mladých Čechů a
Moravanů do doliny kolem Uhrovce, kteří pak spolu s
občany této oblasti vytvořili základy pro vznikající
partyzánské bojové celky. Tady se stal J. Patejdl
příslušníkem partyzánské brigády Jana Žižky, jejímž
velitelem byl Teodor Pola.
Za svou činnost v partyzánské brigádě Jana Žižky
byl J. Patejdl vyznamenán řadou medailí, např. Za
chrabrost, kterou mu předal
při výkonu vojenské
základní služby generál Ludvík Svoboda, Řádem
vítězství, Řádem SNP, Řádem maršála Žukova aj.
Po návratu domů začal pracovat v rámci

Poznámka:
Vše bude podrobněji uvedeno v knížce „Osobnosti v
historii naší obce“, kterou připravujeme spolu s ing.
Františkem Hofmanem a ing. Václavem Bőhmem.
Mgr. Josef Křížek

Tragédie kantora Antonína
Kankrlíka

vrátil do školy a žalostně vyl. V učitelově rodině to
vyvolalo zděšení. Zvlášť když už byl večer a učitel se
nevracel. Příslušníci rodiny pak sledovali psa, který je
dovedl až na místo neštěstí. Učitel ležel na pokraji lesa
zakrvácený, bez života. Všechny pokusy o záchranu byly
marné.
V samotné vsi vyvolala tato tragédie velké zděšení.
Druhý den byl přiveden policejní pes a začalo
vyšetřování. Stopy se žádné nenašly a vyšetřování
skončilo bez úspěchu.
Vypráví se, že rány byly dvě. Snad ta druhá byla teprve
smrtelná. Neznámý pachatel prý střelil do mlází,
domnívaje se, že se tam hnula zvěř. Snad prý, když viděl,
že střelil člověka, zahladil druhou ranou svůj omyl.
Někteří majitelé honitby byli vyslýcháni, kde který
osudnou hodinu byl. Ale dokázat se nic nedalo a
lehkomyslně obvinit nevinného také ne. Mohl to být
pytlák, který pak z místa činu utekl. Ani msta
nepřicházela v úvahu, protože učitel byl v celé obci
oblíben.
Antonín Kankrlík je pochován na hřbitově v Dolní
Bělé a při cestě z Mrtníka do Lomničky, na místě
popisované události, stojí památný křížek.

Od roku 1880 byla v Plachtíně (Preitenštejn) česká
škola, která byla vydržována majitelkou sklárny A.
Ru"cklovou. Sklárna byla zrušena v roce 1895 a s ní i
česká škola. Na české škole učil vlastenecký učitel
Antonín Kankrklík, který pak působil od roku 1899 v
Mrtníku jako první mrtnický učitel. Vyučování v Mrtníku
bylo zahájeno v roce 1899 v čp. 1 u Beránků. V roce 1900
bylo zahájeno vyučování v nové škole, která byla
slavnostně otevřena 30. prosince 1900 a správcem nové
školy se stal právě učitel A. Kankrklík. Na jednu školu,
jednu třídu a jednoho učitele to bylo tehdy opravdu
mnoho. Děti se v této vesnické jednotřídce hodně naučily
a učitel Kankrklík byl duší pokrokového a společenského
života v obci.
O tragickém osudu učitele Antonína Kankrklíka se
vyprávělo následovně:
V osudný den (21. nebo 22. červenec 1911) uslyšeli
někteří mrtničtí občané výstřel a po něm druhý. Pracovali
ještě na poli a nevěnovali tomu velkou pozornost, protože
rána z pušky nebyla v ten čas nic neobvyklého . Jiní
vyprávějí, že rány z pušky byly přece jen podezřelé,
protože byl slyšet lidský výkřik.
Učitel byl v lese se psem, který se po výstřelech

Podle vzpomínek Josefa Paška z Mrtníka připravil
Mgr. Josef Křížek
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Přehled investičních akcí
Největší investiční akcí letošního roku je
výstavba bytového domu v ulici Javorové. Celkový
rozpočet stavby je 18 187,0 tis. Kč, přičemž v roce
2007 bude prostavěno 13 369,0 tis. Kč. V domě bude
celkem 18 bytů následujících velikostí:
9 x byt 2+1
3 x byt 2+k.k.
3 x byt 1+1
3 x byt 1+k.k.
Jednotlivé byty budou standardně vybaveny
(kuchyňská linka, sporák, podlahové krytiny,
koupelna).
Současná rozestavěnost odpovídá časovému
harmonogramu, hrubá stavba je dokončena a nyní se
pracuje na vnitřních rozvodech – odpady, voda,
elektřina, topení, telefon. Vzhledem k postupu prací
věřím, že konečný termín realizace bude dodržen
(únor 2008).
Výstavba je financována z prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení a z vlastních zdrojů města
Kaznějov, z čehož vyplývají určitá specifika nakládání
s novými byty - v prvé řadě zůstanou trvale
nájemními byty a nájemní smlouvy budou uzavírány
na dobu určitou s možností opakovaného prodloužení.
Kromě toho příjemce dotace – tedy město – musí při
jejich přidělování dodržet podmínky stanovené
poskytovatelem dotace:
1) žadatel nesmí být vlastníkem žádné nemovitosti
určené k bydlení a ani nesmí být v jeho prospěch
zřízeno věcné břemeno k užívání nemovitosti,
2) žadatel patří do skupiny příjmově vymezených
osob (posuzováno k průměrné mzdě dosahované v

národním hospodářství).
Další podmínky stanovilo zastupitelstvo města:
1) žadatel předloží výpis z rejstříku trestů,
2) žadatel předloží potvrzení o bezdlužnosti k
obecnímu nebo městskému úřadu podle trvalého
pobytu,
3) žadatel předloží potvrzení, že nebyl projednáván v
komisi pro přestupky.
Žadatelé splňující všechny výše uvedené
podmínky postoupí do losování. Podrobné informace
týkající se této problematiky poskytne na Měú p.
Matúšková.
Vzhledem k tomu, že již uplynulo první pololetí,
jsou realizovány nebo připravovány k realizaci i
některé další investice a některé větší akce již byly
dokončeny. V jarních měsících proběhly opravy
komunikací Pod Továrnou, Ke Staré mašině, K
Cementárně, K Cihelně, Smrková a vjezdová část
ulice U Pumpy, na budově Měú proběhla další etapa
výměny oken, zahájena byla oprava fasády u budovy
zdravotnického střediska. V červenci a srpnu bude
provedena celková rekonstrukce ulice Borová. Do
začátku topné sezony se vymění 2 kotle v kotelně na
sídlišti a na podzimní měsíce je plánovaná oprava
fasády na č.p. 108 – bytový dům v Nádražní ulici.
Doufám, že všechny, ať už hotové nebo dosud
připravované, investiční akce pomohou zlepšit život
nás všech, občanů Kaznějova.

Ing. Petr Sýkora
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Okénko Kaznějovských spolků

Hasičské slavnosti Litoměřice 2007
Hasičské slavnosti pořádané jedenkrát za tři roky
na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, které se
uskutečnily v letošním roce ve dnech 15. až 16.
června 2007 pod záštitou ministra vnitra Ivana
Langera, starosty SH ČMS Karla Richtera a starosty
města Litoměřic Ladislava Chlupáče, navštívil i sbor
dobrovolných hasičů města Kaznějova. SDH
Kaznějov ve svém historickém „ERENA klubu“
opravuje a opatruje vozidlo PRAGA RN z roku 1951.
S tímto vozidlem jsme se za finanční a
propagační podpory města Kaznějova zúčastnili
letošních slavností. Po tvrdé přejímce našeho
historického vozidla bylo z více než 200
vystavovatelů vybráno 40 strojů a stříkaček, které se
zúčastnily spanilé jízdy na Litoměřickém náměstí.
SDH Kaznějov s PRAGOU RN se této jízdy účastnily
a družstvo „ERENA klubu“ pochodovalo před
tribunou s ministrem vnitra s krásným nápisem „SDH
KAZNĚJOV Plzeň – sever“. Naše PRAGA RN byla
hodnocena jako jeden z nejzachovalejších veteránů
své doby.
SDH Kaznějov zakoupil vozidlo PRAGA RN
26.3.2004. Od této doby probíhala rekonstrukce
vozidla. Před odjezdem do Litoměřic měla PRAGA
RN po opravě motoru najeto asi 20 km. 14.6. – 17.6
2007 ujela PRAGA RN 400 km bez jediné závady.
Dovolte mi tímto, abych poděkoval všem členům
SDH Kaznějov, kteří se podíleli na opravě a přípravě
vozidla na tuto cestu do Litoměřic a zastupitelům
města za finanční podporu při pořádání této akce.
Zůstává poslední nedořešený bod – garážování tohoto
veterána, který bude oficiálně zařazen do katalogu
PRAGA.

ŠTEFL Milan starosta SDH Kaznějov
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Závod horských kol v Kaznějově již šestým rokem.Koncem července
vyvrcholí na okruhu kolem koupaliště pohár horských kol.
Stalo se již tradicí, že se do Kaznějova na
přelomu prázdnin, stěhuje jeden ze závodů horských
kol regionálního poháru. Letos, po změně hlavního
partnera, přesně pod názvem Plzeňská amatérská liga
horských kol - BECKER cup 2007. Pohárový závod, s
názvem "Kaznějovské okruhy", pořadatelsky zajišťuje
místní cyklistický oddíl SK Kaznějov. Každým rokem
se stane závodní okruh v lesích kolem koupaliště
soubojem cyklistů ze širokého okolí. Někteří přední
čeští reprezentanti si zde kvalitně potrénují jak na
národní, tak světové podniky. Za zmínku stojí účast
jmen jako Spěšný, Eberl, Huříková či exmistr světa
Lukeš.
Nejen pořádání této sportovní události je
činností amatérského oddílu z Kaznějova. Cyklisté se
účastní mnoha závodů v Plzeňském kraji, výjimkou
ovšem nejsou i starty na vzdálenějších závodech po
ČR. Sezóna je nyní v plném proudu a závodníci si již
připisují řadu úspěchů. Čtrnáctiletý Jaroslav Kotas
zdárně vede Becker Cup v kategorii starších žáků.
Z nynějších čtyř závodů tři vyhrál a jednou získal
bronz. „Vedle Jardy se postavili na stupně vítězů i
další mladí závodníci našeho týmu“ , nastiňuje

úspěchy předseda klubu Petr Matějček. Seniorská část
týmu se účastní řady známých závodů. Zejména
amatérského poháru na silnici konaného na území
Šumavy – ŠUAC. „V loňském roce jsme obsadili
v klasifikaci družstev třetí příčku“, vzpomíná na
nedávný úspěch svého týmu předseda. „Máme také
zastoupení v lize nejvyšší, jednadvacetiletý Martin
Uher přivezl z Mistrovství Plzeňského kraje stříbro ze
silničního závodu jednotlivců a nedávno se zúčastnil
Mezinárodního etapového závodu Lidice 2007, kde
startovala téměř kompletní česká špička“, dodává
Matějček. Neopomenuté jsou další závody, také i
v terénu.
Pro letošní rok jsme připravili novinky a
pravidelnou aktualizaci našich webových stránek.
Sledujte s chutí www.skkaznejov.wz.cz. Na stejném
webu jsou i podrobnější informace o týmu SK
Kaznějov a závodě horských kol, který do města
zavítá 29.července.

Cyklistický oddíl Kaznějov

Týmové foto
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B e c k e r c u p 2007

Plzeňská amatérská liga horských kol

Rozpis závodů PAL 2007
neděle 6.5. - Úterý - Úterské dršky 07
sobota 12.5. - Plzeň Košutka - Porsche Plzeň Fabia cup
neděle 20.5. - Nečtiny - Velká cena Kokos teamu
sobota 2.6. - Kralovice - O putovní pohár města Kralovic
neděle 10.6. - Stříbro - Draci na Ronšperku
sobota 23.6. - Plzeň Homolka - Velká cena Plzně
sobota 14.7. - Klabava - Kozelkův memoriál

neděle 29.7. - Kaznějov - Kaznějovské okruhy - finále PAL
Novinkou letošního ročníku je první losovaná cena v tombole, věnovaná firmou Porsche Plzeň: zdarma zapůjčení
nového modelu Škoda Fabia s plnou nádrží na víkend. Do slosování postoupí každý, kdo se v letošním roce
postaví na start minimálně šesti závodů P.A.L

Srdečně Vás tímto tveme na finále závodů Plzeňské amatérské ligy, která se koná v
neděli 29. 07. 2007 v Kaznějově tradičně v areálu koupaliště.
Přijeďte se zúčastnit našich závodů, zazávodit si nebo jen podpořit startující závodníky!
Podrobnosti a propozice na www.pal-mtb.net a www.skkaznejov.cemos.cz, nebo přímo v prodejně CEMOS Kaznějov
! Upozorňujeme, že v den konání závodu bude omezen vjezd automobilů do areálu koupaliště !
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Informace o prodeji známek na odvoz odpadu pro rok 2007
(ceny jsou pololetní)
Svoz zajišťuje a ceny stanovuje firma - BECKER Bohemia s.r.o. Kralovice, tel.373396158
Pravidelný vývoz:
■ 1x týdně …..............................................................950,-Kč
■ 1x za 14 dní (liché pátky)...................................... 520,.Kč
■ kombinovaný vývoz (liché pátky, v létě 1x za 14 dní,
v zimě každý týden)................................................. 815,-Kč
■ 1x měsíčně (1. lichý a 1. pátek v měsíci)................270,-Kč

Prodej známek :
pouze hotově – na městském úřadě kancelář č. 9
Známky jsou v prodeji od června 2007 do konce července
2007

Nepravidelný vývoz:
■ známka jednorázová..................................................58,-Kč
■ pytle 90 litrů..............................................................45,-Kč

Informace na tel: 373 332 115
V Kaznějově dne 1.6.2007

Upozornění
Městský úřad Kaznějov vyzývá všechny občany, kteří neplní povinnosti ukládání komunálního
odpadu dle obecně závazné vyhlášky města Kaznějov č. 3/2004 tím, že nehradí odvoz odpadu
a nejsou současně ani ve smluvním vztahu s městem, aby se urychleně dostavili na Městský úřad
Kaznějov.
Porušení povinností dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky při nakládání s odpady bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
V Kaznějově dne 15.06.2007
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Počet výtisků:
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Připravili:

Město Kaznějov ve spolupráci s ZŠ Kaznějov, SDH Kaznějov, Cyklistický oddíl Kaznějov, Mgr. Josefem Křížkem a Stanislavem
Tomancem
Ing. Eliška Bartásková, Ing. Vendula Třísková, Alena Špačková
Město Kaznějov
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