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1. Slovo starosty
V březnovém Zpravodaji jsem se zmiňoval, jak je ta letošní zima dlouhá a že mně nebaví.
Nyní bych mohl napsat, že tropická vedra už by mohla pominout a že všeho moc škodí, pokud není
někdo někde u vody nebo na koupališti.
Dovolte mi, vážení
spoluobčané, abych Vás seznámil s
plněním rozpočtu města. Byla
dokončena oprava omítek a natření
fasády kina. Vodárenská a
kanalizační a.s. provedla povrchové
úpravy a asfaltování v ulici Ke
Koupališti, kde v roce 2005
provedla výměnu vodovodního
řadu. Rekonstrukce ulice Horní je
hotova a bylo požádáno o
kolaudaci. Na koupališti byly
instalovány dětské houpačky.
Houpačkami a jinými hracími prvky bylo doplněno hřiště u městského úřadu a u tenisových kurtů.
Skateboardové hřiště bylo obohaceno novými prvky určenými k tomuto sportu. U tohoto hřiště byla
instalována tabule s provozním řádem. O jeho dodržování žádám všechny, kteří hřiště využívají.
Důvodem je jejich bezpečnost. Probíhá rekonstrukce současných pískovišť tak, aby odpovídaly
normám EU. Nezapomeneme ani na malé pískoviště mezi prvním a druhým věžákem, které bylo
dohodnuté, bohužel termín dodání je dlouhý. Rád
bych připomenul, abychom k tomuto vybavení byli
ohleduplní. Jedna houpačka musela již být
demontována a převezena do opravy.
Přes prázdniny nás čeká největší investiční
akce tohoto roku a tou je rekonstrukce ulice
Drahotínská od komunikace Školní ke křižovatce s
komunikací Rybnická. Věřím, že omezení provozu
a ztížené podmínky všichni pochopí, především
pak obyvatelé sídliště. Za to jim předem děkuji.
Citlivě zde bude zacházeno i se stávající zelení.
Rekonstrukce by měla skončit v měsíci září. Pak
budeme moci konstatovat, že sídliště bylo celkově opravené. Výběrové řízení na dodavatele stavby
již proběhlo. Bude ji provádět firma BP STAVBY.
V září započneme s celkovou opravou ulice Špagátovka. Nyní proběhne výběrové řízení na
tuto akci. Vodárenská a kanalizační a.s. zde zajistí výměnu vodovodního řadu.
V podzimních měsících provede firma VAK a.s. výměnu vodovodního řadu a prodlouží
kanalizační řad v ulici Ke Staré mašině. Tato akce probíhá ve spolupráci s městem. To uzavřelo s
firmou smlouvu o sdružení finančních prostředků.
O prázdninách bude v mateřské škole na sídlišti provedena výměna oken u dvou pavilonů.
Dále bude provedena částečná výměna oken i v základní škole a v mateřské škole Pod Továrnou a
na budově městského úřadu. Okna budou vyměněna také u bytového domu čp. 34, tzv. Zámek.
Od Fondu rozvoje bydlení jsme dostali příslib dotace na výstavbu nájemních městských bytů.
V červenci proběhne výběrové řízení na firmu, která by stavbu prováděla. Výsledek výběrového
řízení a plán čerpání finančních prostředků zašleme na Fond rozvoje bydlení. Až po definitivním
přiznání dotace začneme stavět. Nyní zasíláme Fondu rozvoje bydlení stavební povolení a část
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projektu. Nová bytovka by měla stát na sídlišti u ulice Javorová, jak jsem se již minule zmiňoval.
Věřím, že dotační politika bude zachována.
Na žádost občanů bude instalována čekárna autobusové zastávky na komunikaci v blízkosti
č.p. 207, tzv. Parlament.
V dohledné době začne rekonstrukce bytového domu čp. 108 v ulici U Nádraží. Nejdříve zde
proběhne výměna střešní krytiny a následně rekonstrukce kanalizace a sociálního zařízení.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že rozpočet města se průběžně plní. Byly zadány projekty na
komunikaci Strmá, Pod Vrchem, část komunikace K Doubravě, parkoviště u č.p. 105 (zdravotní
středisko). Věřím, že i směrovky, které usnadní orientaci v naší obci, budou včas instalovány.
Průběžně se provádí úklid města a sekání trávy. Snažíme se s tímto problémem vyrovnat.
Děkuji všem občanům, kteří nám s touto činností pomáhají a posekají a uklidí trávu alespoň v okolí
své nemovitosti.
Krajský úřad Plzeňského kraje provádí rekonstrukci silnice Mrtnická. Všichni uživatelé si
přejí, aby už byla hotová.
V poslední době proběhlo několik společenských akcí. Na městském úřadu „Vítání občánků“.
Tato akce musela proběhnout na třikrát pro velký počet nově narozených občánků a to je dobře. K
této příležitosti připravily učitelky z mateřské školy Pod Továrnou s dětmi kulturní program.
Na hřišti u hřbitova se konala okrsková soutěž družstev dobrovolných hasičů. Byla to pěkná
podívaná na soutěžící družstva z celého okresu při dobrém občerstvení a náladě za vydařeného
počasí. Organizaci soutěže měli na starosti naši hasiči. Hasiči měli na svědomí i vystoupení hudební
skupiny Expres před hasičárnou. Tato akce měla velký ohlas. Ráno, když jsem šel pro denní tisk,
bylo všude vzorně uklizeno.
Kynologický klub pod vedením p. Lesche a p. Šafra připravil veřejnou ukázku a propagaci
výcviku psů.
V klubovně vodáků na koupališti se konal Kytarový cejch. Omládl jsem o 35 let do dob, kdy
jsem jezdil na tramp. Kytary, banjo, basa a zpěv zněly po celý večer a déle. Příště půjdu zas.
Samozřejmě, že se konaly a konají i jiné akce. Za všechny Vám děkuji.
Příjemné prožití letních prázdnin a dovolených, pěkné počasí a málo starostí Vám všem přeji
a někdy příště na shledanou.
Ing. Petr Sýkora
starosta

2. Informační servis
• Město přispělo na činnost Taneční školy Takt 10 000,- Kč. Taneční škola reprezentuje
Kaznějov na mistrovství republiky a pořádá soutěž O májový pohár. Taneční škola má
několik družstev dětí .
• Město poskytlo dar v hodnotě 500,-Kč na Majáles.
• Nově vzniklému klubu kynologů město přispělo na činnost, 1000,-Kč.
• Město poskytlo oddílu volejbalistů na činnost 10 000,- Kč. Oddíl má družstva žáků.
• Město poskytlo Svazu tělesně postižených Plasy, ve které je i několik našich občanů
1000,- Kč na činnost.
• V místní knihovně je v provozu počítač, který je připojen k internetu. Občané mají
přístup k internetu zdarma.
• Mateřská škola sídliště má povolenu výjimku v počtu dětí na třídu do 28 ve všech
třídách mateřské školy a MŠ továrna výjimku v jedné třídě, z čehož je patrné, že se začalo
v Kaznějově rodit více dětí.
• Provoz o prázdninách v mateřských školách bude v červenci na sídlišti a v srpnu na
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továrně. Rodiče mohli své děti přihlásit do 29.5.2006 v mateřských školách a bylo nutno
stanovit pravidla, za jakých podmínek se děti mohou přihlásit. Nový školský zákon
nedovoluje překročit stanovenou kapacitu školy ani o prázdninách, což bylo dříve možné.
• Město podalo připomínky ke zlepšení dopravy na lince Plzeň – Kralovice -posílení
novými spoji ve večerních hodinách oběma směry, posílení o sobotách a nedělích, posílení
ranních spojů a prodloužení integrované dopravy z hornobřízské křižovatky do Kaznějova.
• Byla uzavřena smlouva s Mene Industry na studii křižovatky u nádraží a odvodnění
silnice I/27 a dopravního značení.
• Byla uzavřena smlouva s p. Rusňákem na zpracování projektu na rekonstrukci č.p. 108
v Úzké ulici.
• Byla uzavřena smlouva o dílo s p. Huclem na úpravu projektu výstavby 18 bytových
jednotek na sídlišti.
• Pískoviště na sídlišti vedle MŠ je opraveno a zmenšeno. Dále se povrch upraví
bestem.
• Na základě poptávkového řízení na opravu střechy v č.p. 108 opravu provede fa.
Pašek.
• Prostranství kolem kontejnerů na tříděný odpad u nádraží bude upraveno bestem.

3. Komplexní odpadové hospodářství
Máme-li o něčem říci, že je to komplexní, měla by tato věc býti celistvá, celková či úplná. V
oblasti komplexního odpadového hospodářství města Kaznějov lze říci, že je tento požadavek
splněn beze zbytku.
Dokladem tohoto tvrzení je fakt, že kromě pravidelného svozu netříděného komunálního
odpadu v různých časových intervalech a třídících nádob na recyklovatelný odpad lze ve městě
využít i jiné formy likvidace odpadu. Možností se nabízí hned několik a je tedy třeba připomenout,
které to jsou a co nabízejí.
Většinu odpadů, kromě komunálního, lze uložit do hospodářského dvora, který v současné
době disponuje čtyřmi velkoobjemovými kontejnery. Tyto kontejnery jsou určeny na odpad
přírodní, který zahrnuje zbytky ze zahrad, travní porost, větve či listí a dále pro odpad běžný jako
jsou sutiny (v přiměřené míře), starý nábytek, matrace, koberce apod. I přes to, že do těchto
kontejnerů nelze ukládat odpad nebezpečný, je možné jej uložit v hospodářském dvoře na místech k
tomu vyhrazených. Jedná se zejména o autobaterie, pneumatiky, eternitovou krytinu, lednice a jinou
elektroniku. Likvidaci nebezpečného odpadu poté provádí firma Eliot.
Ve městě jsou dále umístěny další dva kontejnery, a to u hřbitova (určen pro odpad
hřbitovní) a na koupališti, který slouží k hromadění odpadu z košů a bufetu.
Nutno ještě poznamenat, že od 1. května 2006 jsou služby hospodářského dvora občanům
poskytovány zcela zdarma! Městský úřad Kaznějov tímto vstřícným krokem apeluje na své občany,
aby oni byli těmi vstřícnými a uvědomělými, kteří svojí činností nebudou znečišťovat okolí svého
města a přírodu vůbec. Zároveň je tento krok díkem těm občanům, kteří služby hospodářského
dvora využívají pravidelně.
Otvírací doba hospodářského dvora:
úterý a čtvrtek 14 – 17 hod
sobota 8 – 11 hod
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4. Kultura v Kaznějově
I když město nevlastní kulturní dům, který by měl být centrem kulturního dění, ve městě
panuje čilý kulturní ruch. Možná, že si obyvatelé Kaznějova ani neuvědomují, ale to co považujeme
u nás již několik let za samozřejmost, v obdobných městech nemají. Je však pravdou, že taneční
zábavy a diskotéky je možno zatím pořádat jen venku. Již snad tradiční je zábava před požární
zbrojnicí, pořádaná místními hasiči, na které hraje skupina Expres. Mrzí nás, že již tradiční jarní
zábavu pořádanou městem, jsme nemohli uskutečnit. Možná, že vznikne nová tradice „Kaznějovská
pouť „.
Stálá divadelní scéna Šutr, ve které má své zázemí divadelní soubor Štace, poskytuje různým
divadelním společnostem své prostory. Divadla pro děti zde hrají profesionální herci z Plzně,
Karlových Varů, Mostu, Brna.., 1 - 2x měsíčně. Na tato představení jezdí i děti z okolních vesnic.
Divadelní soubor Štace má zde své pravidelné premiéry a pro velký zájem i několik repríz. Rovněž
soubor Po-Etická sekce připravuje pravidelně svá vystoupení, která jsou vtipná, veselá a dokáží své
posluchače zaujmout. Své zázemí má Po-Etická sekce a hudební skupina Meclony Band v kině,
které jako jedno z mála kin v okolí je v provozu a i zde lze shlédnout nové filmové trháky.
O Kytarový cejch, který bývá na koupališti a jehož pátý ročník letos úspěšně proběhl, bývá
stále větší zájem(článek o průběhu Kytarového cejchu je na jiném místě Zpravodaje).
Dům dětí a mládeže Radovánek Kaznějov rovněž přispívá velkou měrou ke kulturnímu
životu ve městě. Pořádání výstav hlavně z vlastnoručně vyrobené keramiky ocení každý návštěvník.
Bohatou kulturní činnost má také Kaznějovský klub důchodců. Každoročně v tělocvičně základní
školy předvede svůj nově nacvičený program taneční škola Takt. Pěvecký kroužek Korálek
Mateřské školy na sídlišti reprezentuje město na oblastní přehlídce souborů. Další zpívání a tanečky
pro dospělé bývají v hostinci U řezníka, v Modrém hroznu a v hostinci na fotbalovém hřišti. Při
svých schůzích zahrádkáři pořádají přednášky spojené s promítáním.
Co říci závěrem? Kdo chce, zábavu v Kaznějově si určitě najde.
Alena Špačková

5. Hřiště před městským úřadem
V letošním rozpočtu města myslelo zastupitelstvo města i na děti a mládež, která se nechce
organizovat v žádném sportovním oddíle,ale chce svůj volný čas trávit sportem .Proto vybavilo
hřiště před městským úřadem dalšími prvky na skateboard a kolečkové brusle. S mládeží, která toto
hřiště využívá, jsme konzultovali co by se jim nejvíce líbilo. Hřiště má svá pravidla, která budou na
hřišti vyvěšena. Tato pravidla je třeba dodržovat. Prosíme proto rodiče, aby své děti upozornili na
tato pravidla a vedli je k tomu, aby se jimi řídily. Vybavení helmou, chrániči rukou, kolen a loktů je
samozřejmostí.
Ani na naše nejmenší občánky v rozpočtu nebylo zapomenuto a nové průlezky, skluzavky ,
pískoviště a houpačky jsou již několik týdnů v provozu. Nejvíce nás však mrzí, že odpadkové koše
v blízkosti hřišť a plácků zejí prázdnotou a okolí ? Hanba se podívat! Avšak nemůžeme všechno
svádět na děti , protože zde nacházíme odpadky, které zaručeně zahodili dospělí. Zaměstnanci
z hospodářského dvora, kteří odpadky každý týden sváží, se snaží kolem uklidit, ale to nestačí.
Snažme se pro naše děti vytvořit to nejkrásnější prostředí. A aby bylo, to záleží na nás všech.
Alena Špačková
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strana 6

6. Odpoledne plné psího štěkotu
Na sobotu 20.5.2006 připadlo 1. výročí založení klubu kynologů v Kaznějově. A toto výročí
pojali členové klubu velkoryse. Program začal ve 14 hodin na hřišti za hřbitovem ukázkou výcviku
psů. Bylo viditelné,že majitelé psů i psi to s výcvikem myslí opravdu a bylo se na co dívat. Laik,
který s tímto výcvikem nepřišel nikdy do styku, byl opravdu překvapen co psi dokáží. Jak výborně
reagují na pokyny svých pánů, jak dokáží zdolávat překážky. V průběhu odpoledne také provedla
celní správa ukázku výcviku psů, kteří vyhledávají drogy a výbušniny. Poučná byla také přednáška
o nebezpečí drog. Na závěr odpoledne byli psi přezkoušeni ze základního minima a ovladatelnosti.
Bylo krásné pozorovat, jak se snaží „ páníčci „ i psi. V průběhu odpoledne si návštěvníci cvičiště
mohli prohlédnou výstavu obrazů, která byla zaměřena na zajímavé pohledy na Kaznějov a západní
Čechy. Obrazy maloval p. Václav Šafr. Druhá část výstavy nás seznamovala se sečnými a palnými
zbraněmi ze 13. a 15. století.
O občerstvení se vzorně starali hasiči.
Poděkování patří p. R. Leschovi a p. Šafrovi, kteří tento klub založili a organizačně dobře
odpoledne zvládli. Jsme rádi , že ve městě začal tento klub pracovat a z psích miláčků budou
opravdoví přátelé člověka.
Alena Špačková

7. Informace PRODEJ TEPLA s. r. o.
Na Roudné 46, 301 65 Plzeň
Vážení odběratelé,
v poslední době se po sídlišti v Kaznějově rozšiřují nepodložené informace o vysoké ceně za
dodávku tepla tj. cen za 1 Gj a s tím i snaha některých odběratelů o odpojení z centrální kotelny.
Cena tepla se skládá z proměnlivých a stálých nákladů.
Proměnlivé náklady jsou náklady na nákup paliva (zemního plynu), elektrické energie, technologické
vody a poplatků za znečišťování ovzduší. Proměnlivé náklady tvoří více než 60% (63,26%) z celkových
nákladů na provoz kotelny a ceny těchto vstupů nemůže provozovatel zdroje bohužel ovlivnit.
Stálé náklady jsou náklady nutné k zajištění provozu kotelny v souladu s energetickým zákonem,
zákonem o hospodaření s energií, s platnými zákony a předpisy o bezpečnosti provozu nízkotlaké plynové
kotelny, zákony a předpisy o ochraně ovzduší. Tyto náklady mají od roku 2002 sestupnou tendenci.
Ve spolupráci s MÚ Kaznějov byly provedeny v maximální míře rekonstrukce kotelny, rozvodů tepla
a osazení domovních předávacích stanic tepla (DPS). Investice v celkovém nákladu 16.083.130,70 Kč byly
dokončeny v roce 2003. Účelem bylo zajistit co nejkvalitnější a nejekonomičtější provoz.
Rozhodující položkou pro porovnání nákladů na dodávku tepla však není cena za 1 Gj, ale náklad na
1 m2 vytápěné plochy, tj. náklady v Kč za rok na vytápění bytu (např. o ploše 60 m2), které uhradí konečný
spotřebitel. Pro porovnání Vám předkládáme tabulku několika lokalit s různými cenami za 1 Gj tepla,
náklady na 1 m2 vytápěné plochy a bytu o ploše 60 m2, které uhradil konečný spotřebitel v roce 2005. Z ní
je patrné, že cena za 1 Gj není pro konečného spotřebitele rozhodující.
Cena za 1 Gj je kalkulována k 1.1. nadcházejícího roku a vychází z předpokládaných nákladů
vstupních energií (ZP, el.energie, technologická voda) a ostatních nákladů tj. opravy, revize, služby, provozní
a správní režie. Po skončení roku se provede vyúčtování.. Cenu za 1 Gj určuje poměr skutečného množství
vyrobené a prodané tepelné energie a skutečně vynaložených nákladů. Po provedeném vyúčtování od
dodavatele tepelné energie jednotlivým odběratelům je povinností každého odběratele provést rozúčtování na
každou bytovou jednotku samostatně.
V roce 2006 jsou ceny za dodávku vstupních energií opět vyšší, tj. plyn cca o 42% oproti r.2005 a
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elektrické energie cca o 10%. Předpoklad nárůstu cen vstupních energií, jak bylo prezentováno v médiích, je
každý rok cca o 20% u zemního plynu a cca o 10% u elektrické energie.
Snahou dodavatele tepelné energie je hledat alternativní zdroje paliva, které by zmírnily cenový
nárůst stávajících vstupních energií zejména zemního plynu. Jednou
z možných kombinací je vytápění zemní plyn + řepkový olej. V tuto chvíli hledáme možnosti výrobců
a dodávek řepkového oleje.
Řepkový olej se dá vyrábět z domácích zdrojů a jeho cena by neměla být závislá na cenovém vývoji
ropy a zemního plynu na světových trzích. Tento druh budoucího paliva se již začíná prosazovat i v zemích
Evropské unie., např. v Rakousku, Velké Británii atd.
Celkové náklady na teplo může ovlivnit každý odběratel sám a to způsobem vlastní spotřeby tepla
pro vytápění a ohřev vody. Domy, které mají zateplené obvodové pláště, vyměněná okna a osazeny
termoregulační ventily, mají podstatně nižší náklady na
1 m2 vytápěné plochy než domy, ve kterých toto provedeno není. Dodavatel tepla Vám umožňuje
odebrat si takové množství tepla, které potřebujete a jeho množství si zvolíte sami.
Díky provedeným rekonstrukcím došlo ke snížení energetické náročnosti tepelného zdroje včetně
rozvodů, klesá i objem spotřeby plynu a tím i vyrobených Gj.
Teplo je na centrální kotelně vyrobeno z plynu, který je účtován ve velkoodběratelských cenách ( 8,88
Kč/m3), v ceně tepla je plyn zatížen 5% DPH stejně jako ostatní náklady.
Při provozu domovních kotelen (SVJ) je plyn dodáván za maloodběratelské ceny
( 10,46 Kč/m3) i ostatní náklady jsou při vlastním provozování zatíženy 19% DPH.
Pro porovnání uvádíme přehled rozhodujících ukazatelů vývoje spotřeby zemního plynu, prodané
tepelné energie a celkových stálých nákladů od roku 2002 – 2005.
Spotřeba plynu na kotelně Kaznějov :
Rok
2003
2004
2005

2002
=
=
=

=
936 650 m3
1 014 793 m3
976 684 m3
968 757 m3

Prodané teplo v Gj na kotelně Kaznějov :
Rok
2003
2004
2005

2002
=
=
=

=

26 591,19 Gj
26 223,10 Gj
25 980,00 Gj
25 440,01 Gj

Stálé náklady celkem na kotelně Kaznějov :
Rok
2003
2004
2005

2002
=
=
=

=
4 202 380,42 Kč
3 821 659,80 Kč
3 811 199,85 Kč
3 743 027,49 Kč

Pro porovnání uvádíme cenové náklady okolních vytápěných lokalit (na 1 bytovou jednotku o 60m2)
vytápěné plochy vč. Dodávky TUV v Kč:
CK - centrální kotelna
DK - domovní kotelna
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Porovnání cen tepla na 1 m2 vytápěné plochy - rok 2005

Plynové kotelny

vytápěná plocha náklady celkem teplo pro vytápění

CK= centrální kot. DK = domovní kot.

Kč

m2

(70 %) Gj

náklady na vytápě ní

teplo pro TUV

náklady na ohře v TUV

Kč/m2

(30 %) Gj

Kč/m2

teplo celkem cena tepla
Gj

Kč/Gj

náklady na vytápění vč. TUV

nák lady na vytápě ní a ohřev TUV

Kč/m2

bytu o ploše 60m2 v Kč

Kaznějov 466 - 467

CK

1 101,78

334 667,45

557,20

212,63

238,80

91,13

796,00

420,44

303,75

18 225,10

Kaznějov 464 - 465

CK

1 097,00

354 851,36

590,80

226,43

253,20

97,04

844,00

420,44

323,47

19 408,46

Kaznějov - kotelna průměr

CK

32 622,96

10 695 910,84

17 808,00

229,51

7 632,00

98,36

25 440,00

420,44

327,86

19 671,87

Horní Bříza - Ves

CK

62 529,70

14 740 142,40

30 356,00

178,26

9 786,00

57,47

40 142,00

367,20

235,73

14 143,82

Horní Bříza, Družstevní 544 CK

874,92

173 568,35

472,70

198,38

472,70

367,19

Horní Bříza, Jedlová 548-9

CK

1 980,60

548 207,21

1 493,00

276,79

Horní Bříza - továrna

CK

11 007,30

5 684 623,20

13 126,00

437,88

Třemošná kotelna 1 - 6

CK

není známa

7 945 815,36

14 295,00

2 355,00

78,56

5 089,00

1 769,79

309,76

15 481,00

367,20

516,44

30 986,47

19 384,00

409,92

nelze vypočítat

nelze vypočítat

Nýřany II

CK

26 417,74

7 721 775,08

13 965,00

204,61

5 985,00

87,69

19 950,00

387,06

292,30

17 537,70

Nýřany III

CK

23 600,70

7 941 088,23

13 248,90

235,53

5 678,10

100,94

18 927,00

419,56

336,48

20 188,61

Kralovice

CK

Bechyně

CK

61 639,00

15 992 519,78

21 308,00

181,62

9 132,00

77,84

30 440,00

525,38

259,45

15 567,27

Plzeň, Tylova 14

DK

402,47

107 815,00

292,00

267,88

292,00

369,23

Plzeň, Rybářská 3

DK

458,71

152 355,32

251,04

232,50

162,59

99,64

413,63

368,34

332,14

19 928,32

290,00

8. Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve dnech 2. a 3.6.2006 v Kaznějově
Název strany

Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Okrsek 4 Celkem

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana
lidová

14

13

17

20

64

149

212

98

116

575

Strana zdravého rozumu

3

8

4

3

18

Koalice pro Českou republiku

0

2

1

0

3

Strana zelených

22

25

31

29

107

Komunistická strana Čech a Moravy

39

69

66

62

236

Občanská demokratická strana

144

105

92

130

471

3

2

0

1

6

15

10

5

6

36

Pravý Blok– strana za ODVOLATELNOST politiků,
NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie,
SPRAVEDLIVOU justici,
REFERENDA a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET

0

1

2

3

6

Balbínova poetická strana

1

0

2

1

4

Národní strana

0

1

0

0

1

Právo a Spravedlnost –
ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě

0

3

3

1

7

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

0

2

1

1

4

4 VIZE –
1.Daňový systém na jednom listu formátu A4.
2. Regulace inovace + Vysoká kvalita=Kratší pracovní
týden.
3. Rodinný dům pro každého snadněji.
4. Reklama, která informuje,ano,reklama, která
ovlivňuje,ne.
-www.4vize.cz

0

0

0

0

0

NEZÁVISLÍ

0

7

1

5

13

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný)

4

3

0

6

13

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a
Slezska)

0

0

1

0

1

Česká strana sociálně demokratická

Unie svobody – Demokratická unie
SNK Evropští demokraté

Počty voličů
okrsek 1

okrsek 2

okrsek 3

okrsek 4

celkem

Počet zapsaných voličů

575

765

519

592

2451

Počet vydaných obálek

396

463

324

384

1567

Počet odevzdaných obálek

396

463

324

384

1567

Počet platných hlasů

394

463

324

384

1565

68,52

60,52

62,42

64,86

63,85

% voličů
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9. Základní škola
Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 206/2007 vychází z naší školy 51 žáků, z toho 25 dívek. Z 9. tříd vychází 49
žáků, 2 z nižších ročníků. Z 5. třídy do gymnázia odchází 1 žákyně.
Vybrat správně střední školu je důležité životní rozhodnutí, proto každoročně organizujeme
pro žáky 8. tříd návštěvu Úřadu práce Plzeň-sever. V 9. třídě pak napomáhá rozhodování žáků i
třídní schůzka pro rodiče a žáky doplněná setkáním se zástupci ÚP a středních škol, beseda
s pracovníky ÚP ve třídách a návštěvy zástupců jednotlivých škol ve vyučování. Žáci využívají též
dny otevřených dveří, které organizují jednotlivé střední školy. Přehled o školách, do kterých byli
žáci přijati, udává následující tabulka. Nejsou v ní uvedeni 2 žáci, kteří nebyli přijati v prvním kole
přijímacího řízení a čekají na výsledky dalších kol.

Škola

Obor

počet

Gymnázium L.Píka
SOŠ a SOU obchodní Plzeň

gymnázium
prodavačka smíšeného zboží
obchodně podnikatelská činnost
obchodní akademie
agropodnikání
mechanik - elektronik

1
1
1
3
2
1

kuchař
číšník, servírka
automechanik
provoz služeb
autotronik
silniční doprava – diagnostika mot.vozidel
mechanizace a služby - ekologie
elektrotechnika
obráběč kovů
mechanik –seřizovač
modelář
mechatronik
cukrář pro výrobu
stavebnictví – dopravní stavitelství
pedagogické lyceum – TV
knihovnické a informační systémy a služby
sociální péče – pečovatelská činnost
sociální péče – sociálněsprávní činnost
truhlář
ochrana osob a majetku
lesnictví
keramik
elektrotechnická výroba
zdravotnické lyceum
zdravotnický asistent
kadeřník
gymnázium osmileté

3
1
4
2
1
3
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

SOŠ Plasy
SOU elektrotechnické Plzeň
Hotelová škola
Plzeň, U Borského parku
SOU zemědělské Kralovice
SPŠ dopravní Plzeň
SPŠ elektrotechnická Plzeň
SPŠ strojnická, Plzeň

SOU potravinářské Plzeň
SPŠ stavební Plzeň
SOŠ profesora Švejcara Plzeň

SOU Oselce
SSOŠ ochrany osob a majetku
SLŠ Žlutice
SOU Horní Bříza
SZŠ Plzeň
ISŠ živnostenská Plzeň
Gymnázium Plasy
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Zápis do prvních tříd
Do prvních tříd ZŠ Kaznějov bylo zapsáno 53 žáků, zákonní zástupci 12 z nich požádali
o odklad školní docházky. Ředitel školy žádostem vyhověl, a tak 1. 9. 2006 nastoupí do 1. tříd 41
žáků.

Akce základní školy
V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili řady soutěží vědomostních i sportovních. Mezi
ně např. patřily olympiády z matematiky, českého a anglického jazyka, zeměpisu, biologie, fyziky i
chemie. Nejlepším výsledkem bylo obsazení 3. místa v okresním kole a postup do krajského kola
žákyně 9. třídy Markéty Krýslové v chemické olympiádě.
Školní výuka je doplňována činností kroužků. V tomto školním roce to byly míčové hry,
sportovní hry, volejbal, zdravotní plavání, počítače, taneční kroužky, konverzace v anglickém
jazyce logopedie a individuální logopedická péče.
Uskutečnily se i nejrůznější sportovní turnaje a žáci postoupili do okresních kol. Starší žáci
obsadili 3. místo v okresním kole hokejbalu, okresním kole házené a v malé kopané. Starší žákyně
obsadily 3. místo v okresním kole házené, mladší žáci tento přebor vyhráli. V okresním kole
aerobiku se v kategorii starších žákyň umístila na 4. místě Michaela Schröpferová.
Taneční kroužky dosáhly na soutěžích pěkných výsledků. Naposledy v regionální soutěži
DANCE CUP v Ústí nad Labem obsadily 2. a 3. místo.
V lednu proběhl lyžařský kurz pro žáky 7. tříd v Železné Rudě. Výuka na druhém stupni byla
zpestřena řadou dalších akcí. Mezi ně patří například exkurze na horu Říp spojená s vědomostní
soutěží pro 6. a 7. třídy, exkurze do Mariánské Týnice zaměřená na samostatné získávání informací
o regionu pro 7. třídy, návštěva výukového pořadu Jeden svět v Západočeském muzeu v Plzni
doplněná projekcí a besedou. Žáci 7. a 8. tříd navštívili čističku odpadních vod v Kaznějově, žáci 9.
tříd Plzeňský pivovar a laboratoře Lékařské fakulty v Plzni.
Pro žáky 2. stupně byl uspořádán zájezd na představení DJKT „Zpívání v dešti“. Naši žáci se
pravidelně zúčastňují poznávacího zájezdu do Anglie. Tradicí naší školy se staly i celoškolní
výtvarné soutěže, jejichž výsledky po celý rok zpříjemňují a zkrášlují školní prostředí.
Plzeňská škola bojových umění Narama připravila seznámení se svou činností, děti viděly
ukázky rozcvičky, tréninku i zápasu. Dobrovolníci si na vlastní kůži zkusili zápasit s mistryní světa
v kikcboxu Martinou Jindrovou, která je žákyní 9.A naší školy. Titul mistryně světa získala již
třikrát, letos byla vyhlášena nejlepší sportovkyní města Plzně za rok 2005 ve své věkové kategorii.

Výchovně-vzdělávací zájezd Jihozápadní Anglie
Stejně jako v minulých dvou letech, tak i letos se ZŠ Kaznějov,Manětín, Plasy a 21.ZŠ Plzeň
zúčastnily týdenního pobytu ve Velké Británii.Jelikož si mnozí žáci již teď zamilovali tuto krásnou
zemi a navštěvují ji s námi pravidelně, proto je program vždy trochu jiný, aby i oni mohli pokaždé
objevovat něco nového.
Naše letošní květnová výprava byla směřována na jihozápad Anglie a do Walesu. První
zastávka probíhala v městečku Avebury, známém především svým kamenným kruhem. Je sice méně
známý než Stonehenge, ale průměrem je největší ne britských ostrovech.“White horse“ byl již
druhá kresba v krajině, vzniklá vyrytím do křídového podkladu, kterou jsme viděli. Hned poblíž
této zvláštnosti nebylo možné přehlédnout Silbury Hill, největší hrobku v Evropě, vybudovanou
zhruba před 5000 lety. Vyvrcholením prvního dne bylo samozřejmě předávání dětí do rodin
v městečku Frome. Všichni nedočkavě vyhlíželi, kdo se na těch pár dní stane jejich novými rodiči.
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Obavy malých čekatelů se však záhy rozplynuly, protože přijíždějící „náhradní“ rodiče působili
velice mile a přátelsky.
Následujícího dne nás čekala návštěva historického městečka Wells, které je známé
především svou úchvatnou katedrálou. Hodně jsme očekávali od města s nejstarším klášterem
Glastonbury, opředeného mnoha pověstmi. Údajně je zde pohřben král Artuš se svou chotí
Guineverou a ve studni je uložen Svatý
Grál.I přes vydatný deštík se naše
očekávání naplnila a den byl ukončen
relaxací u moře v městečku Westonsuper-Mare.
Během pobytu v rodinách udělají české
děti vždycky náramně dobrý dojem.
Chovají se velice slušně, kamarádsky a
nezřídka slýcháme „Czech students-the
best students“.
Cílem dalšího dne byly nejstarší
anglické lázně vybudované Římany ve
městě Bath.Po malé kolizi se stohlavým
stádem krav ženoucích se po silnici,
jsme pokračovali po impozantním mostě přes záliv největší britské řeky Severn do „brány Walesu“
městečka Chepstow se svým stejnojmenným středověkým hradem.Neméně zajímavá zastávka byla
u zbytků bývalého významného opatství Tintern Abbey. Příjemným překvapením byla neplánovaná
návštěva kouzelného, romantického
zámečku Castell Coch, v jehož
prostorách se každý z nás musel cítit
jakoby se ocitl uprostřed pohádky o
Popelce či Šípkové Růžence. Třešničkou
na dortu pak byl největší hrad Walesu –
Caerphilly, postavený ve 13. století pro
hraběte z Gloucesteru.Snad žádný
z kluků nenechal bez povšimnutí plně
funkční repliky středověkých zbraní,
rozmístěných v areálu tohoto obra mezi
hrady.
Poslední ráno bylo ve znamení
velkého balení a loučení. Jen výjimečně
zůstalo některé oko suché. I oko
anglického gentlemana uronilo slzu při loučení s miláčky, jakými jsou čeští školáčci. Vše hezké
však někdy skončí a před námi byl přece ještě dlouho očekávaný Londýn.
Pan průvodce Melichar zde opět projevil své pedagogické schopnosti, když pomocí vhodně
zvolených otázek vytvořil pro děti soutěž v londýnských muzeích, a tím všechny nenásilně přiměl
k tomu, aby si poctivě prošli přírodovědné i vědeckotechnické muzeum.Vítězové pak měli radost ze
získaných cen, a ani ostatní nepřišli zkrátka, protože jim bylo vráceno 13 liber za vstupy.Mohli tak
ještě utratit zbylé peníze na tržišti v Covent Garden.No, a když dojdou peníze, je nejvyšší čas vrátit
se domů.Teď se už můžeme těšit na další společné dobrodružství a doufat, že se vše podaří
přinejmenším tak jako letos.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala panu starostovi Sýkorovi a zastupitelstvu
Městského úřadu Kaznějov za poskytnutí příspěvku dětem , které se tohoto zájezdu zúčastnily.
Mgr. Radka Lavičková
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10. POHYB Kaznějov pro všechny
Pod tímto názvem působí již 9 let organizace, jejíž náplní činnosti je umožnění sportovního
vyžití pro všechny občany. Občany, kteří mají zájem i odpovědnost sami za sebe a své děti. Starají
se preventivně i následně o své zdraví, tělesnou kondici a psychické uvolnění.
V Kaznějově tato organizace působí již 50 let, i když dříve pod jiným názvem Základní a
rekreační tělesná výchova sdružená v Tělovýchovné Jednotě Lachema.
Pod vedením školených cvičitelů cvičí všechny složky věkových kategorií v tělocvičně
Základní školy v Kaznějově.
Každoročně velký zájem přitahují hodiny paní Veroniky Lukášové určené pro rodiče a děti.
Zde se poprvé 3letí caparti seznámí s prostorami tělocvičny a zvědavě si osahají prvopočátky
sportovního života. Ve věku 5 – 7 let děti pokračují o stupínek výš, do oddílu nejmladšího žactva
paní učitelky Pavly Záturové.
Dívky školního věku navštěvují hodiny všeobecné gymnastiky cvičitelek sester Lenky a Pavly
Divišových. Jejich loňská účast na republikovém Festivalu sportu v Olomouci 2005 ukázala kvalitu
cvičitelek a šikovnost a disciplinu děvčat.
Chlapci pod vedením Aleše Hájka a nových mladých cvičitelů Petra Šlajera a Martina
Schropfera se zaměřují na nové sporty, míčové hry. V soutěži Medvědí stezky postoupili až do
republikového kola.
Dospělí mohou navštěvovat specializované zdravotní cvičení a muži se již tradičně věnují
basketbalu a míčovým hrám.
Pro všechny sportovce a veřejnost Kaznějova uspořádal odbor v sobotu 19. dubna 2006
turistickou jarní vycházku pro pěší i cyklisty pod názvem K Žizkovu dubu. 10 km dlouhá vycházka
se vydařila díky krásné trase mezi lesy a rybníčky, slunečnému počasí i závěrečnému opékání buřtů
a rozdávání pamětních diplomů. Účastníci výletu – děti, cyklisti, kočárky, dospělí a psi – všichni
byli velmi spokojeni.
Cvičební rok 2005-2006 skončil. Už dnes se těšíme na zahájení nového.
Přijďte mezi nás – jsme tu pro všechny.
Hana Kundrátová
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11. Kaznějovský kytarový cejch

Již popáté se sešli v sobotu 13. května muzikanti a jejich příznivci v klubovně vodáckého
spolku na koupališti. Ani letos nebyla o účinkující nouze. Zúčastnili se stálí účinkující jako Jaroslav
Jindra, Karel Hnilička, Luboš Palma, Roman Galjanič, Ruda Pucholt, Honza Stibůrek, Jirka
Hochman a Zdeněk Kovařík starší a mladší. Kromě nich si diváci poslechli spoustu nových
hudebníků. Rozhodně zaujali bratři Šlehoferovi, Miloslav Král a další, kteří se po oficiálním
vystoupení jednotlivých kytaristů připojili při společném hraní, které se protáhlo až do pozdních
nočních hodin.
Tato akce si nachází stále další příznivce všech věkových skupin. Letos jsme mohli přivítat i
čestného hosta – zakladatele první kaznějovské trampské osady pana Fráze. Také nás potěšila
přítomnost pana starosty Petra Sýkory.
Všichni účinkující hráli opravdu s chutí a každé vystoupení bylo oceněno potleskem. Ve
večerních hodinách pak celá akce dostala nádech jam session, kde si hudebníci zahráli společně a
diváci si s nimi zazpívali. Děkujeme všem kytaristům za vystoupení a divákům za účast a těšíme se
na další příjemné setkání v roce 2007.
Jindřiška Uhlířová a Zdeněk Kovařík starší
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12. Z historie Kaznějova
Zápis sepsaný na první schůzi národního výboru v Kaznějově, která se konala dne 7. května
1945, v místnostech obecního úřadu.
Program:
Ustavení národního výboru.
Přítomní byli:
Zeman Josef, Karlovec Josef, Müller Rudolf, Urban Václav, Zelenka Josef, Nový Antonín,
Juha Jaroslav, Koukolík Václav, Hanzlíček Václav, Rabas Vojtěch, Šmídl Václav, Kopecký
František, Štefl Rudolf, Fiedler Jaroslav, Herejt Bohumil, Vébr Antonín, Vágner Antonín.
Z přítomných členů navrženi do předsednictva národního výboru byli následující soudruzi:
předseda Rabas Vojtěch
první místopředseda Zeman Josef
druhý místopředseda Urban Václav
zapisovatel Juha Jaroslav
Členové výboru:
Karlovec Josef, Müller Rudolf, Zelenka Josef, Nový Antonín, Koukolík Václav, Hanzlíček
Václav, Šmídl Václav, Kopecký František, Štefl Rudolf, Fiedler Jaroslav.
Soudruh předseda Rabas skládá předsedovi Okr. N. V. soudruhu Herejtovi slib, který stvrzuje
svým podpisem.
O 10. hodině dopolední zahajuje s předseda Rabas schůzi N. V. právě ustaveného a
povstáním uctíváme památku našich zastřelených a dosud snad trpících soudruhů. Následuje slib
všech zvolených členů N. V. svému předsedovi. Všichni rádi a nadšeně slibují a svůj slib potvrzují
podpisem a tisknou ruku svému předsedovi.
Přistoupeno pak k dalšímu jednání:
Soudruh předseda žádá o podání zpráv ve věci zajištěných osob. Soudruh Zeman uvádí, že
zajištěny byly osoby národnosti německé ve zdejší obci, němečtí uprchlíci ve zdejší školní budově a
osoby z cizích vesnic k nám dovezené. Též některé osoby národnosti české, však podezřelé, byly
zajištěny. Soudruh předseda o věci promlouvá a uvádí, jakým způsobem a na jakém podkladě může
být zajištění provedeno. Zajištění může být provedeno jen na písemné udání, které musí býti
potvrzeno osobou žalobu vznášející. K tomu připomíná s. Zeman, že osoby národnosti české, které
jsou zajištěny, byly zajištěny na přání obyvatel. Též vojíni německé armády jsou zajištěni ve zdejší
školní budově. Stravování německých občanů ve vazbě děje se na účet obce, stravování německých
uprchlíků z jiných zásob. Vyvařuje se v závodní kuchyni lučební továrny v Kaznějově. Dále
hlášeno, že u zajištěného Vil. Kroce, nachází se větší množství látek a dámských šatů, které byly
určeny pro říši. Ku zajištění těchto věcí byli určeni s. Karlovec Josef a s. Koukolík Václav. Na
zdejším nádraží zůstal jeden vagón zboží z německého transportu. Jest tam různé prádlo a šatstvo.
Toto bude vyzvednuto a uskladněno a něco z toho bude použito s dohodou s vojenským velitelem
por. Baxou k ošacení ruských zajatců, kteří jsou ve zdejší obci.
O páté hodině odpolední pokračováno ve schůzi.
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Soudruh Vágner udává směrnice, které používá plzeňský N. V. v případech majetkových
zajištěných osob. Upozorňuje na okolnosti a práva N. V., respektive jeho předsedy a soudruha
předsedu upozorňuje, že bude zodpovídat za činnost N. V. Dále usneseno, že bude provedena
prohlídka bytů zajištěných osob. Prohlídku provedou členi N. V spolu se členy závodního výboru
v přítomnosti četnictva. Prohlídka jest za účelem potravin, které podléhají lehce zkáze.
Soudruh předseda žádá o přesné zajištění věcí, které byly zabaveny na rozkaz velitele vj.
/vojenské jednotky/ a touto prací pověřen s. Zeman. Dále upozorňuje s. předseda, že v době
nejkratší musí býti zajištění uprchlíci propuštěni a to z důvodů otázky stravovací. Ohledně tohoto
získáme informace u Okr. N. V. v Kralovicích. Toto obstará s. Vágner.
S. Herejt navrhuje předběžné vyšetření zajištěného Josefa Streubela. Usneseno, že výslech
proveden bude zítra, t. j. 8. května 1945. K tomu zvoleni soudruzi Rabas Vojtěch, Juha Jaroslav a
Šmídl Václav jako přísedící. Mimo to bude požádán p. Dr. Ducháček, okresní soudce z Manětína,
aby výslech provedl. Dnes hlášeno, že ve zdejší školní budově zemřel zajištěný lesmistr Teichmann
z Plas. Usneseno zaříditi ohledání mrtvoly a zařízení pohřbu pohřebním ústavem V. Pecha
z Kaznějova. Jiného jednání nebylo a s. předseda končí schůzi o 7. hodině večerní s provoláním
k další práci zdar!
Zapsal Jaroslav Juha
Poznámka:
Napsáno podle originálu z knihy protokolů obecního úřadu v Kaznějově, která je uložena u
Okresního archivu v Plasích. Byl zachován tehdejší slovosled a gramatika.
Mgr. Josef Křížek

Zdražení piva
Od 1. dubna 1912 došlo ke zdražení piva v hostinci p. Rotta (dnes č.p. 104 - kino a č.p. 555 –
prodejna u Čásů) a to z 24 haléřů na 26 haléřů za l litr.
Tehdy – v tomto hostinci – měly společenskou místnost různé spolky : Strana sociálně
demokratická, Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), Divadelní ochotnický spolek Kollár, Potravní
společenstvo VPŘED a Svaz dělnictva lučebního průmyslu. Všechny tyto spolky se rozhodly
"bojkotovat" tento hostinec pod dobu než zde bude
pivo opět za starou cenu.
Další spolková činnost probíhala v bytech členů
– u Karla Pokorného a Františka Hanzlíčka čp. 37.
Dne 28. dubna se konala schůze v přírodě a to v
"obecním lese" . Své prostory nabídlo i Konzumní
Družstvo.
Akce všech spolků probíhaly nerušeně na jiných
místech. Cvičení DTJ probíhalo za příznivého počasí
v přírodě. Přesto DTJ uspořádala 15. července velké
veřejné cvičení v Kaznějově za účasti okolních jednot.
Za porušení "bojkotu" byli provinivší se členové vylučováni. Spor vyvrcholil v prosinci, kdy
na sále hostince "U Rottů" vystupovala cestující divadelní společnost. Toto představení bylo hojně
navštíveno. Proto dochází k jednání s p. Rottem a již 19. ledna 1913 se spolky vrací zpět.
Tak skončil "bojkot" trvající tři čtvrtiny roku.
Klub historiků Kaznějov
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13. Oslava ke Dni matek
Těšíme se na shledanou. Těmito slovy jsme zakončili oslavu ke Dni matek.
A co předcházelo? Téměř celý týden pečlivých a horečnatých příprav.
Děti se zápalem vyráběly pozvánky a dárečky pro maminky, malovaly kulisy a další doplňky
k pohádkám. Paní učitelky vymýšlely obsah vystoupení.
Den oslavy se blíží !
Při generálce bylo hodně zmatků: herci zapomenutí v hledišti, rekvizity zapomenuté ve
školce. Chvíli se nám dařilo, chvíli zase ne. Někteří jsme měli i trochu strach, jak všechno dopadne.
Ve čtvrtek odpoledne již čekalo na své návštěvníky divadlo ŠUTR vyzdobené zdařilými
portréty všech maminek. Maminky se na nás z obrázků krásně a povzbudivě usmívaly. Doufali
jsme, že se budou usmívat i při představení.
A povedlo se ! Opravdu, úsměv maminkám i
ostatním hostům na tváři vydržel po celou
dobu besídky.
Po zazvonění zvonečku se holčičky a
kluci měnili na stromečky, broučky,
mravence a další pohádkové postavy. Tančili
taneček cvrčků, mravenců, prasátek i
medvídků. Při dramatizaci pohádek jsme
zažili spoustu smíchu a legrace, vůbec
nevadilo, že jsme něco popletli nebo
zapomněli.
Po závěrečné písničce dostaly
maminky dárečky a sladkou pusu od svých
malých tanečníků a herců.
Děkujeme všem za podporu a účast. Dík patří také členům souboru Štace, kteří nám umožnili
strávit příjemnou hodinku ve svém divadle.
Za děti a učitelky MŠ Kaznějov u továrny

Alena Kočová

14. Kynologický klub Kaznějova v akci
Přesně před rokem jsme vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informovali založení
kynologického klubu v Kaznějově. Od té doby se naše činnost rozběhla naplno. Co nového se v naší
práci stalo:27.8.2005 se uskutečnila zakládající schůze Kynologického klubu Kaznějov. Současně
jsme požádali Ministerstvo vnitra ČR o řádnou registraci. Ta byla 10.3. tohoto roku kladně vyřízena
a naše činnost se začala dále rozvíjet na právním základě. Máme celkem 18 členů. Vedle běžného
praktického výcviku psů, který probíhá pravidelně každou sobotu od 10.00 hod na hřišti u hřbitova,
jsme předvedli naše umění dne 4.3.2006 v rámci slavnostního předávání zrekonstruované TATRY
místním hasičům. Předvedli jsme základní povely, zdolávání překážek a zadržování pachatele. Naše
prezentace byla veřejností dobře přijata a hodnocena a byla pro nás povzbuzením do další práce.
25.3.2006 se konala valná hromada KKK, na které byl zvolen výbor ve složení:
Rolf Lesch – předseda
Václav Šafr – místopředseda, hl. výcvikář
Vojtěch Koča
Jaroslav Vavřík – členové
Valentina Bílá
20.5.2006, v den 1. výročí založení KK, jsme se pochlubili s výsledky své práce ve svém
Kaznějovský zpravodaj č. 2/2006

strana 21

výcvikovém středisku a předvedli jsme vše, co jsme se naučili. Součástí akce bylo i přezkoušení psů
ze základního minima, tj. poslušnost, zdolávání překážek atd. Nejlepších výsledků v tomto dosáhla
fenka ZOLY (německý ovčák) majitele pana Švarce z Hradecka. Diváci dále viděli ukázku výcviku
služebních psů Celní správy Plzně a mohli si prohlédnout výstavu historických zbraní a jiných
dokumentů o historii Kaznějova s odborným výkladem p. V. Šafra. Na úspěchu tohoto pestrého
odpoledne se aktivně podíleli příslušníci Hasičského sboru Kaznějov, za což jim patří poděkování.
Poděkování si zaslouží i pan Václav Dolejš z firmy DOIPEX, který věnoval věcné dary pro
vítěze soutěží. Akci přihlíželo cca 120 diváků včetně dětí. Škoda jen toho, že nebylo teplejší počasí.
Slavnostnímu rázu celého odpoledne přispěla i účast místostarostky města paní Aleny Špačkové,
která provedla zahájení a předala ceny.
V závěru chci vyzvat všechny zájemce o činnost v našem klubu. Uvítáme každého, kdo má rád
„domácí mazlíčky“ a kdo od nich vyžaduje základní poslušnost. Kontaktovat nás můžete každou
sobotu přímo na cvičišti a nebo na telefonech: p. Lesch – 373 332 227 a 724 127 560
Nejbližší akcí KKK bude 8.7.2006 turistický pochod. (Akce bude plakátována)
Rolf Lesch, předseda KKK

15. Vážené řidičky a řidiči, kolegiální upozornění:
od 1. 1. 2007 vstoupí v platnost nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
kterém se zavádí nový institut "regresní náhrady".
ČSSZ bude po řidiči, který zavinil dopravní nehodu, vymáhat náklady za nemocenskou všech
osob, které při nehodě byly zraněny (kromě nákladů na nemocenskou viníka nehody) - zaviněná
dopravní nehoda je klasifikována jako událost, která vznikla v důsledku protiprávního jednání
fyzické či právnické osoby. Kromě vymáhání nemocenské uplatní ČSSZ vůči řidiči i pokutu do
výše 20.000 Kč.
K tomu už dnes může ČSSZ po viníkovi nehody vymáhat náklady na léčbu zraněných osob.
Zaviněná dopravní nehoda se tak pro viníka stane velmi mastnou záležitostí.
S varováním "Opatrnosti není nikdy dost" a přáním "Hodně šťastných kilometrů"
JN.
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D I V A D L O J. K. T Y L A P L Z E Ň
nabízí předplatné pro rok 2006/07,
Představení jsou vždy v neděli od 16 hodin. Divadlo zajišťuje
bezplatný svoz.
Program:
22.10.06 – operetní koncert – S operetou kolem světa - Komorní divadlo
12.11.06 – taneční muzikál – Edith -vrabčák z předměstí – Komorní divadlo
28.1.07 – opera – Figarova svatba (zde
divadlo

může dojít ke změně MANON LESCOT)

-Velké

11.3.07 – opereta – Mam´zelle Nitouche – komorní divadlo
1.4.07 - činohra – Obsluhoval jsem anglického krále -Komorní divadlo
13.5.07– opera – Rusalka – Velké divadlo
17.6.07– činohra – Královna Margot – Velké divadlo
Prodej od 4. září 2006. Cena 798 – 1148 korun (7 představení včetně svozu).
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 377 220 027 nebo mobil 720340570 –
divadlo
373332163 nebo 373332115 – Městský úřad

Divadlo J.K. TYLA nabízí
PROHLÍDKY HISTORICKÉ BUDOVY VELKÉHO DIVADLA
17.7.- 13.8.2006 PO-NE 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 HODIN
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