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Slovo starosty
Vážení občané,
12.2.
letošního
roku
schválilo
Zastupitelstvo města Kaznějov na svém
19. jednání rozpočet na rok 2014.V
platnost tak vstoupil dokument, podle
kterého se bude řídit, a již řídí,
hospodaření města v oblasti provozní i
investiční. A hned v úvodu musím říci, že
úkoly, které nám stanoví, nejsou malé,
jejich splnění by však mělo přispět k
dalšímu zlepšení života v našem městě.
Rád bych Vám proto přiblížil alespoň
některé z nich.
Nejnákladnější a i stavebně nejnáročnější
bude celková rekonstrukce komunikace
Prokopovka. Celkem je na ni v rozpočtu
vyčleněno 7,2 mil. Kč, tato částka zahrnuje
i propojení kanalizace od MŠ u továrny s
kanalizací v ulici Prokopovka. V současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Další velkou investicí je výstavba víceúčelového hřiště, které bude sice umístěno v areálu školy, ale bude sloužit i
široké veřejnosti. V rozpočtu je na něj vyčleněno 2,6 mil. Kč, ale podařilo se na něj získat v grantovém řízení
Oranžové hřiště dotaci od Nadace ČEZ ve výši 700,0 tis. Kč. I na tuto akci probíhá výběrové řízení.
V minulosti byl několikrát občany kritizován stav chodníku navazujícího na ulici Slepá a chodníku uvnitř sídliště u
bytových domů č.p. 390-395-409. V letošním roce tedy proběhne celkovým nákladem1 140,0 tis. Kč jejich oprava
zahrnující i obnovu zeleně. V rozpočtu minulého roku jsme měli připravené finance na výkup pozemků pod
komunikací
K Cementárně, nedošlo však k němu z důvodu chystané stavby plynové přípojky k objektům Zemědělského
zásobování, která probíhá až nyní. Po jejím dokončení budou obnovena jednání o odkupu pozemků s jejich majitelem
– firmou R-LES - a následně by měla být provedena obnova povrchu této komunikace. Rovněž bude v této lokalitě
vybudována vodovodní přípojka ke zdejším nemovitostem
Na údržbu hřbitova je vyčleněno 460,0 tis. Kč, tato částka zahrnuje opravu obvodové zdi, lavičky, běžnou údržbu.
Průběžně bude obnovován a rozšiřován mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů po celém městě. Zvláštní
pozornost bude věnována areálu koupaliště. Nejenže budou vyměněny některé lavičky a stoly, ale budou sem
nainstalovány nové dětské herní prvky. Mnozí z Vás si pak možná všimli, že nádrž byla částečně vypuštěná. Hlavním
důvodem k tomu bylo umožnění průzkumu technického stavu obvodových stěn a hráze, na základě kterého bude
připraven projekt jejich opravy. K té by pak mělo dojít v závislosti na finančních možnostech v některém z dalších
rozpočtových období, věřím však že co nejdříve, protože si tato klidová část Kaznějova investici zaslouží.
Určitě jste si všichni všimli, že kácením byla zahájena obnova aleje V Lukách (k podchodu u nádraží), následovat
bude výsadba nových stromů (dubů). Práce provádí firma Spěváček, Čermná, Sušice, která v poptávkovém řízení
nabídla provedení všech prací za cenu 315,5 tis. Kč.
V loňském roce se nám podařilo získat dotaci od SFŽP na pořízení zametacího stroje (v současné době je již běžně
vidět na našich místních komunikacích) a dotaci ze zdrojů Plzeňského kraje na vybudování kamerového systému. Na
tento úspěch v dotačních řízeních bychom rádi navázali a po získání dotace od Nadace ČEZ uvažujeme ještě (pokud
bude vypsán příslušný dotační titul) o podání žádosti o další finanční podporu výstavby víceúčelového hřiště z
prostředků kraje a do 21.4. chceme ve spolupráci s Policií ČR podat žádost o dotaci na rozšíření již zmiňovanéh
kamerového systému.
Ze schváleného rozpočtu jsem vyzdvihl jen některé z našich plánů pro tento rok, podrobněji se s jeho zněním můžete
seznámit na dalších stránkách zpravodaje, případně můžete navštívit některé z jednání zastupitelstva, kde je
pravidelně vyhodnocováno jeho plnění a případně jsou přijímána aktuální rozpočtová opatření.
S pozdravem
Ing. Petr Sýkora, starosta
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Schválený rozpočet 2014
oddíl, paragraf

Schválený rozpočet – příjmy

I. Daňové

30046

1111

z fyz. os. ze závislé činnosti

1112

IV. Školství

11165

5600

10.31.

ZŠ

9000

daň z příjmů OSVČ

500

10.36

MŠ sídliště

1450

1113

daň z př.FO z kapitálových výnosů

550

1121

z příjmů práv. osob

5300

22.12.

4.příspěvek ZUŠ

1122

z práv. osob - město

1500

22.12.

V. Kultura

1211

z přidané hodnoty

13000

22.12.

. Štace

115

1511

daň z nemovitých věcí

3100

22.12.

. kino

200

1361

správní poplatky

40

22.12.

knihovna

480

1341

poplatky ze psů

72

22.19

ostatní kultura

177

1343

poplatky za užívání veřejného prostranství

5

22.21

SPOZ

1332

poplatky za znečištění ovzduší

4

1335

odnětí lesní půdy

125

23.21.

provoz zdravotního střediska

1351

výtěžek z provozování loterií

240

23.10.

VII. Bydlení, komunální služby

10

23.39.

1. BH

1355 odvod z VHP
II. Nedaňové příjmy
-příjmy z vlastní činnosti

MŠ u továrny

690
25
1047

75

VI. Zdravotnictví

10436,5

650
650
14500
4000

2. DPS

150

31.13

3. veřejné osvětlení, rozhlas

300
1400

33.13.

1. kino (vstupné)

5

31.11.

4. hřbitov

33.14.

2. knihovna

10

31.11.

5. sběr a svoz komun. odpadů

2000

36.32.

3. hřbitovní poplatky

12

32.31.

6.péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

2660

10.31.

4. těžba dřeva

98

7.budova Měú

1030

43.51.

5. příjmy z pečovatelské služby

25

33.11.

8.hospodářský dvůr

1040

7716,5

33.13.

9.nová technika – sekačka

450

4010

33.14.

10.výkup pozemků

430

290

33.19.

11..daň z převodu nemovitostí

54

33.99.

12..kulturní dům

100

kotelna

600

VIII. Sociální

365

- příjmy z pronájmu majetku

460

36.12.

1.z pronájmu BH

43.57.

2. z pronájmu DPS

61.71.

3. pronájem pozemků

36.13

4. pronájem ost. nemovitostí

350

35.11.

5. pronájmy ve zdravotnickém středisku

450

23.10.

6. pronájem vodovodu

9,8

23.21.

7. pronájem kanalizace

87,7

36.12.

2. pečovatelská služba

320

36.39.

8. pronájem kotelny

2400

43.57.

IX.Bezpečnost

300

63.10.

9. úroky a dividendy

50

36.31.

MKDS

300

23.39.

10. koupaliště

15

36.32.

X. Zásahová jednotka SDH

500

2570

37.22.

činnost jednotky, hasičská zbrojnice

500

50

37.45.

XI. Tělovýchova a zájmová činnost

3715

- ostatní nedaňové příjmy

35.11.

30

1. Klub důchodců

61.71.

1. ostatní příjmy MěÚ

21.19.

2. z úhrad z dobývacího prostoru

2000

36.39.

1. příspěvek na činnost

37.22.

3. z komunálních odpadů

400

36.39.

2.dětská hřiště

37.25.

4.EKO-KOM platby za separ.odpad

120

36.39.

3.víceúčelové hřiště

45

450
640
2600

III. Kapitálové příjmy

911,5

36.39.

4. příspěvky občan.sdružením

25

36.39.

1. z prodeje pozemků

261,5

36.39.

XII. Veřejná správa a služby

9214,2

61.71.

2. z prodeje ostatních nemovitostí

650

36.39.

1. zastupitelstvo

1050

1163,3

36.34

2. činnost místní správy

3000

3. zaměstnanci

2150

IV. Přijaté dotace
4112 1. neinvestiční dotace ze SR
4121 2. neinvestiční dotace od obcí
4116 3. dotace na pečovatelskou službu
V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů
4134

příděl soc. fondu

4139

převody z vlastních fondů

25

34.29

4.. příspěvek DSO 1/27

115

43.51.

5. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko

190
90

Příjmy celkem
oddíl, paragraf

1023,3

53.11

100

Rozpočtové výdaje

52427,5

splátky úvěru Lipová

495,2

10.vratka dotací
90

34.21

26

34.12

10187,3

34.29

2. oprava MK K Cementárně

22.12.

3.rekonstrukce ul. Prokopovka

22.12.

4. projekt Stará náves

22.19
22.21

2300
21,2

880
800

61.12.

7160

61.71.

50

61.71.

chodníky

1140

61.71.

příspěvek na dopravní obslužnost

157,3

63.10.

III. Vodní hospodářství

668

63.20

23.21.

kanalizace

300

63.30.

23.10.

vodovodní přípojka k Cementárně vč. projektu

241

63.99

23.39.

koupaliště

127

64.02

Duben 2014

3. daň z příjmů práv. osob

190

34.19.

správa v lesním hospodářství

22.12.

220

116

pěstební činnost

1. běžná údržba komunikací

pojištění

55.12.

10.36

II. Doprava

243

42747,3

10.31.

22.12.

16

6.služby peněžních ústavů
15. příděl do sociálního fondu

Schválený rozpočet –výdaje

I. Lesnictví

24
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Informační servis
•

Město zveřejnilo záměr pronájmu nebytových
prostor, které byly dosud používány jako
veterinární ordinace veterinární ordinace v č.p.
39. přihlásili se dva zájemci. Rada města rozhodla
o uzavření smlouvy o pronájmu s MVDr. Halkou
Vlčákovou, která nabídla rozšíření služeb po
stránce odborné i rozšíření ordinačních hodin.

•

Rada města souhlasí se žádostí Mgr. Petra
Rypjaka o pronájem části nebytových prostor v
lékařském domě č.p. 105 za účelem provozování
masérských služeb.

•

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí cesty a
aleje k nádraží / k podchodu / bylo vyhlášeno
poptávkové řízení na kácení a výsadbu aleje.
Nejlepší cenovou nabídku na kácení a následnou
výsadbu
nových
dřevin
podala
firma
Spěváček,Čermná. Rada města schválila uzavření
smlouva s touto firmou.

•

•

•

V souvislosti s připravovanou opravou chodníku
na sídlišti navazujícího na ulici Slepá je třeba
vykácet topoly, které svými kořeny zasahují do
chodníku i asfaltové plochy pro stánkaře. Kořeny
chodník a plochu silně poškozují. Za topoly bude
vysazena jiná vhodná zeleň.
Ředitelka DDM Radovánek požádala město o
finanční podporu při pořádání Předvelikonočního
jarmarku 6. dubna na náměstí. Předložila finanční
rozvahu. Město souhlasí s pořádáním jarmarku i s
programem a celou akci podpoří částkou 9
000,-Kč. Rada města také stanovila podmínky, za
jakých lze akci uskutečnit.
Společenské organizace požádaly o finanční
příspěvek město na svou specifickou činnost.
Zastupitelé s podporou společenských organizací
počítají i pro tento rok v rozpočtu města.
Tenisový klub 10 000,- Kč, ASPV Pohyb

Duben 2014

Kaznějov 10 000,-Kč, Český svaz včelařů 5
000,-Kč, Kynologický klub Kaznějov 10 000,-Kč,
Svaz tělesně postižených Plasy 1 000,- Kč.
•

Nájemkyně nebytových prostor v č.p. 39 /
prodejna / požádala o souhlas město se změnou
způsobu vytápění. Technický odbor prověřil stav
komínů a zjistil , že je nutná stavební úprava, aby
bylo možno prostory vytápět dřevem. Rada města
souhlasí s úpravami a řádnou revizí komínu před
zahájením používání.

•

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ulice
Prokopovka je třeba uzavřít Smlouvy o právu
provést stavbu s majiteli pozemků na nichž je část
komunikace. Zastupitelstvo města souhlasí s
těmito smlouvami.

•

Město Kaznějov dostalo nabídku zúčastnit se
dražby lesních pozemků patřících firmě Kimos v
celkové výměře 59 692 m2. Jsou to pozemky,
které sousedí s lesními pozemky v majetku města.
Zastupitelstvo pověřilo starostu města k dalšímu
jednání o ceně a prodeji těchto pozemků.

•

Protože se doposud nepřihlásil žádný kupec na
byt č.329/4 ulice Střední, byla uzavřena výhradní
dohoda s realitní kanceláří MaM reality holding
a.s., která bude nabízet byt po dobu 6 měsíců.

•

V květnu bude pořádat majitel lunaparků, pan
Zahradník, na sídlišti pouť. Rada města
s
pořádáním souhlasí a stanovila časové omezení
provozu.

•

Mateřské školy Kaznějov pořádají různá divadelní
představení místním kině pro děti. Rodiče, kteří
nemají dítě umístěné v MŠ , mohou také
divadelní představení navštívit se svým dítětem.
Přehled divadel je na internetových stránkách MŠ
sídliště.
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Centrální zásobování teplem - sídliště Kaznějov
Vytápění sídliště v Kaznějově je zajištěno z centrální kotelny, kterou provozuje společnost Prodej tepla s.r.o.
Za celou dobu našeho působení se nám v součinnosti s městem Kaznějov podařilo vybudovat moderní blokovou
kotelnu, která splňuje kritéria pro zajištění operativní, efektivní ekologické a hospodárné dodávky tepla.
Jedná se o plynovou kotelnu s monitorovaným provozem a občasným dozorem, která dodává teplo předizolovaným
bezkanálovým rozvodem do jednotlivých odběrných míst, ve kterých jsou umístěny domovní předávací stanice, kde je
teplo změřeno a rozděleno dle momentální potřeby objektu pro vytápění nebo pro ohřev teplé vody.
Jedná se tedy o provoz s minimálními ztrátami a s kompletně měřenou dodávkou tepelné energie do jednotlivých
odběrných míst, která jsou regulována přímou spotřebou odběratelů.
Veškerá technická opatření byla provedena pro zajištění co nejhospodárnějšího provozu.
Náklady na provoz celé tepelné soustavy tzn. konečnou cenu tepla tvoří dnes ze 68% vstupní energie tj. zemní plyn a
elektrická energie. Veškeré další náklady na údržbu, revize, servis, obsluhu představují 32% nákladů na provoz.
Vzhledem k tomu, že naše společnost provozuje ještě další kotelny, sdružujeme všechny odběry energií. Zemní plyn
nakujeme na německé burze a el. energii od renomovaného dodavatele za individuálně sjednanou cenu. Tím
dosahujeme těch nejpříznivějších cen na trhu. Další podstatnou část úspory tvoří rozdíl v DPH která je pro nákup
vstupních energií, oprav a služeb 21% a pro dodávky tepla 15% z celkových nákladů. Celkové náklady na provoz
klesly v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 o 616 951,36 Kč, to je o 45,28 Kč za 1 Gj tepla, celkové náklady na 1
m2 vytápěné plochy bytů kleslo o 17,- Kč na 389,11 Kč za 1 m2 vč. dodávky teplé vody. Cena 1 Gj tepla vyúčtovaná
za rok byla 502,72 Kč / 1 Gj bez DPH, tj. 578,13 Kč / 1 Gj vč. 15% DPH.
V rámci vyhledávání dalších úspor a po kompletní finanční analýze, jsme doporučili městu Kaznějov, které je
vlastníkem kotelny vč. rozvodů tepla a domovních předávacích stanic, aby přijalo nabídku ČEZ Energo, s.r.o. na
umístění kogenerační jednotky. Jedná se o zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které si do pronajatých
prostor na kotelně umístil a provozuje jej ČEZ Energo, s.r.o. Výkon kogenerační jednotky je rovnoměrný a omezený
možnostmi přenosové soustavy el. energie v místě připojení. Nelze proto nahradit celou kotelnu kogeneračními
jednotkami, které by kompletně zajistily i dodávku tepla, protože el. energii lze dodávat do sítě v limitovaném
množství a kogenerační jednotka není schopná regulovat dodávky tepla dle momentálních potřeb odběratelů.
ČEZ Energo, s.r.o. zde (zatím ve zkušebním provozu) vyrábí elektřinu, kterou dodává do sítě ČEZu a teplo, které
nemůže využít a prodává jej jako vedlejší produkt naší společnosti za cenu o cca 7% nižší než jsou naše pořizovací
náklady.
Dosažené úspory využijeme k vyrovnání nárůstu nákladů na nákup zemního plynu po devalvaci naší měny ČNB
v závěru roku 2013. Očekáváme ale i snížení nákladů na vstupní energie, které přinese snížení celkových nákladů na
provoz kotelny a tedy i ceny tepla.
Václav Lipper, jednatel firmy Prodej tepla, s.r.o.

140 let poštovního úřadu v Kaznějově
1874 – 2014
Dne 8. dubna 2014 uplyne 140 let od založení C.K. Poštovního úřadu v Kazňove- tak pouze malá připomínka.
První poštovní služba byla zavedena v Plasích dne 15. srpna 1848 a do jejího doručovacího obvodu patřil také
Kazňov, proto veškerá korespondence adresovaná do Kazňova byla nejprve doručena do Plas, zde orazítkována a do
Kazňova byla zásilka doručena poštovním poslem – buď pěším nebo jízdním. Tato situace trvala celých 26 let až do
otevření c.k. poštovního úřadu v Kazňove dne 8. dubna 1874.
Üřad byl umístěn v budově čp. 37 při tzv. "Staré cestě" ( býv.hostinec U Lukášů) – prvním c.k. poštmistrem byl p.
Vachmann (1874-1894). Asi v r. 1900 na žádost c.k. pošmistra Aloise Krauttengela ( sloužil 1894-1905) obecnímu
úřadu byl vyhledán byt v domě čp.9 u Fr. Nováčka a sem byl poštovní úřad přestěhován, neboť tu byly noclehy pro
posly a stáje pro koně. V r. 1910 byl poštovní úřad přestěhován, do budovy čp. 43 " Ve staré cihelně", odkud se po
velice krátkém působení stěhuje do čp. 35 (majitel firma J.D.Starck), která 10.3.1912 oznamuje obecnímu úřadu, že
nemá námitek k tomuto přemístění poštovního úřadu, ale s podmínkou, že obec uhradí vzniklé náklady. Obec uhradila
náklady na opravu a poštovní úřad se dne 22. dubna 1912 stěhuje do čp. 35. Poštmistr Kousal Adolf( slouží 1905 –
1916) , za opravu svého bytu zaplatil 400,-kč. V r. 1912 žádá c.k. poštovní úřad obec a opravu cesty od císařské
silnice k poštovnímu úřadu. Zde v čp. 35 pošt. úřad působil až do r. 1986, kdy se stěhuje do budovy čp. 41 ( dříve
obecní úřad) a v r. 1994 se stěhuje do nové rekonstruované budovy čp. 424 na sídlišti, kde sídlí dodnes. Od svého
založení v r. 1874 až do 29. května 1999 využívala také vlakové pošty na trati Plzeň – Březno. (byla zrušena
29.5.1999). Doručovacím obvodem v r. 1922 byly obce Dobříč, J arov, Koryta, Obora, Rybnice a domovská obec
Kaznějov. Kaznějovští poštmistři: Vachmann M. Krautstengel Alois, Kousal Adolf, Rada Matěj, Hurecký Jan,
Cafourek František, Lapský Karel, Lapská Jiřina, Mullerová Milena, Vorlíková Iva, Boudová Barbora, Urbanová
Milena , Monika sadílková a Jana Šuldová.
Zaměstnanců u přepážek a doručovatelů se zde vystřídalo mnoho.
Co říci závěrem ? Já osobně bych si přá l, aby byla taková, jaká byla v devadesátých letech.
Novák Václav
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Informace o Mistrovství ČR v deskových hrách
Hlavní pořadatel:Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha6
Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji: DDM Radovánek
Žijeme v informační společnosti, kde množství informací způsobuje, že je stále těžší se v nich orientovat. Je to obtížné
pro dospělé i vzdělané jedince a o to obtížnější je to pro děti a mládež. Ve společnosti doznívají důsledky ekonomické
krize minulých tří let. Tyto skutečnosti nejsilněji působí v oblasti sociálníNaše zkušenosti ukazují, že tato oblast není
dostatečně ošetřena. V zájmovém vzdělávání, ať chceme či nikoliv, se musíme zabývat sociální problematikou dětí a
mládeže vzhledem k tomu, že se s ní při práci přímo setkáváme. Je více případů ohrožených rodin a více ohrožených
dětí, se kterými se setkáváme. Jde nám především o to, aby zájmové aktivity byly co nejméně narušovány negativními
vlivy, které působí na děti v rodinách nebo ve společnosti, máme zájem podpořit duševní stabilitu dětí, jejich
přirozenou odolnost a zdravou ničím nenarušenou zvídavost, rozvoj schopností, dovedností a návyků. K tomu nám
velice dobře napomáhají společenské a deskové hry. Chceme zapojit do soutěží i rodinné týmy v rámci jednotlivých
oblastí a propojit i podporu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí s dětmi z klasických rodin. Ve
spolupráci se SVČ a DDM v Plzeňském kraji, se školami a dalšími subjekty jako jsou Dětský diagnostický ústav,
dětské domovy a jiné organizace, hodláme zapojit v rámci integrace i děti, které jsou nějakým způsobem
znevýhodněné.
V projektech zaměřených na rozvoj kompetencí podporujeme talentované, nadané a na druhou stranu handicapované
děti, žáky a studenty. Moderní deskové hry jsou nástrojem přátelství, integrace, využití volného času s možností
vzdělávání a rozvoje.
Co nabízí moderní deskové a společenské hry dětem v SVČ a DDM?
Každá hra rozvíjí nějaký druh schopností, ať jsou to dovednosti dedukční, postřehové, vědomostní či strategické.
Některé hry rozvíjí tyto schopnosti více, jiné méně, proto hraje důležitou roli důraz na to, co chceme, aby si
dítě osvojilo a tím rozvíjelo v tomto směru svoji osobnost.
Moderní společenské a deskové hry přináší dětem nejen zábavu, ale i poučení. Napsali jsme a uskutečnili mnoho
projektů, ve kterých nám jde o nové formy práce s prvky individuálního přístupu jak k nadaným a talentovaným, tak
k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Průprava a
procvičování je zajištěna zájmovou formou v rámci pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti v SVČ a DDM. Při
hodinách výuky v ZÚ a jiných aktivitách, mají děti možnost seznámit se s celou řadou známých i neznámých her.
Zahrají si hry na postřeh, šikovnost, logiku, strategii i týmovou spolupráci. Schůzka trvá 1 - 2 hodiny. Hry vybíráme
úměrně věku.
Cílem našich projektů je zapojit co nejvíce účastníků. Projekt, který byl podán do dotačního titulu z Fondu hejtmana
v roce 2013, byl velkou podporou dětí, žáků a studentů v Plzeňském kraji, s ohledem na rozvoj moderních
společenských a deskových her v rámci podpory škol a školských zařízení, rodiny a sociální oblasti v zájmovém
vzdělávání. Došlo k propojení okresů napříč Plzeňským krajem, zapojením do soutěží ve společenských a deskových
hrách, jako preventivní most s aktivním využitím volného času. Tento cíl byl naplněn a mnoho dětí z Plzeňského kraje
se nám podařilo zapojit do hraní. Věřím, že v příštím roce se nám povede zapojit další školy a školská zařízení, o
čemž svědčí zájem, který projevili další ředitelé škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.V Plzeňském kraji
probíhaly od června po prosinec předškolní, školní a oblastní kola. Finálem her v Plzeňském kraji se stalo kolo
krajské, které se konalo za laskavé podpory 10. Základní školy v Plzni, a ze kterého postoupili Ti nejlepší do
Mistrovství České republiky v deskových hrách.
Do Mistrovství ČR v moderních deskových a společenských hrách v Praze, které se konalo dne 7. 12. 2013, byli
nominováni za Plzeňský kraj:
ve hře Rummikub – Hana Herboltová, Michal Mazuch, Božena Šroubková a Marta Vavříková.
ve hře Brainbox – Radek Cibulka, Michal Mazuch, Václav Herbolt, Eva Hanzlíčková, Zuzana Hanzlíčková.
V MČR získali tato umístění.
Rummikub
Kategorie: žáci 2000 – 2013:Hana Herboltová reprezentovala Plzeň – jih, Blovice, skončila na 9. místě
Kategorie: dospělí 1900 – 1996:Marta Vavříková reprezentovala Plzeň – sever, Kaznějov, skončila na 9. místě
Brainbox
Kategorie: 2000 – 2004:Radek Cibulka reprezentoval Plzeň, stal se mistrem ČR a získal 1. místo a zlato pro Plzeňský
kraj, Zuzana Hanzlíčková reprezentovala Plzeň – sever a skončila na 8. místě
Kategorie: 2005 – 2013:Václav Herbolt reprezentoval Plzeň – jih, Blovice a získal 2. místo a stříbrnou medaili.Eva
Hanzlíčková reprezentovala Plzeň – sever, Kaznějov a získala 3. místo s bronzovou medailí.
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Velice nám při organizaci a zajištění všech postupových kol pomohla Základní škola v Kaznějově.Děkuji paní
ředitelce Mgr. Haně Patrichiové, že nám umožnila vstup do prostorů školy a pomohla zajistit organizaci soutěže.
Také bych chtěla poděkovat rodičům dětí, kteří svoje děti pomohli připravit do soutěže. Jsou to především manželé
Jana a Jan Hanzlíčkovi.Jejich děvčata vyhrávají ve všech kolech soutěží a již třetím rokem reprezentovali
v Mistrovství České republiky sebe, svoji školu, Kaznějov i Plzeňský kraj.
Chtěla bych touto cestou poděkovat KÚ Plzeňského kraje za podporu, panu hejtmanovi Milanu Chovancovi a radě
Plzeňského kraje za dotační příspěvek, základním školám, které se zapojily, SVČ a DDM v Plzeňském kraji za účast i
zapojení do projektu.
Bc. Eva Tischlerová, ředitelka DDM RADOVÁNEK

Rok 2013 v Českém zahrádkářském svazu Kaznějov.
V květnu byl uskutečněn jarní zájezd na zámek Hluboká a lovecký zámeček Ohrada. Hlavním
programemzahrádkářů je moštování ovoce a tak před zahájením sezony jsou prováděny opravy a úklid moštárny. I
když úroda jablek v roce 2013 nebyla vysoká, bylo vymoštováno 4790 kg. Sobotní moštování zahájeno 28.9. a
skončeno 8.11.
Cílem podzimního zájezdu bylo Tachovsko, kde jsme si prohlédli architektonický skvost národní kulturní památku
Jízdárnu Světce. Jízdárnu nechal vystavět kníže Windischgratz, dokončena byla v roce 1862.
Nezapomenutelným zážitkem bylo vyprávění historie a ukázka tehdejších technických vymožeností, průvodce pana
Voltra, který do nás vnesl hodně nových poznatků a také dobré nálady. Spokojeni jsme si jeli prohlédnout Tachov a
zámek Bor u Tachova. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli a nakoupili rostliny v zahradnictví Písař v Plzni.
Po získání zahrad do soukromého vlastnictví ukončilo členství v ČZS 35 členů zahrádkářské kolonie. Stav členů k
31.12.2013 je 39. Rok ukončen výroční členskou schůzí, kde bylo podáváno malé občerstvení a na závěr promítáno
DVD z podzimního zájezdu.
Jarní zájezd je naplánován na 24.5. 2014 s tímto programem. Sezimovo Ústí- Benešova vila, Tábor- organizovaná
prohlídka historického města a okolí Tábora. Plakáty budou vyvěšeny a úhrada zájezdu proběhne v určené dny a
hodinu.
Hana Chaloupková
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Jarní akce Kynologického klubu Kaznějov
Na letošní jaro připravují kaznějovští kynologové dvě akce. Poslední sobota v dubnu bude patřit sportování
s pejsky. 26.4.2014 se totiž po loňském úspěchu uskuteční neoficiální závody v agility na cvičišti kynologického
klubu u hřbitova. K vidění budou domácí soutěžní týmy, ale i někteří účastníci až ze vzdálené Moravy. Organizátoři
připravili pro letošní ročník kromě tradičních kategorií i kategorii XS pro nejmenší pejsky, kategorii pro děti do 15-ti
let a kategorii pro seniory nad 60 let. Start prvního závodníka je naplánován na 8:30 hodin, ukončení se předpokládá
okolo 15:00 hodin. Po celý den bude v provozu tradiční výborné občerstvení včetně nejžádanějších langošů. Přijďte
povzbudit domácí závodníky a závodnice a inspirovat se příjemným sportem pro Vás a Vaše domácí mazlíčky!
Na druhou květnovou sobotu připravili kaznějovští kynologové tradiční jarní pochod okolím Kaznějova.
Startovat se bude průběžně od hasičské zbrojnice v Kaznějově dne 10.5. 2014 mezi 9:00 – 10:00 hodin, startovné
bude 30 Kč. Připraveny budou trasy 10, 20 a pro cyklisty 40 km. V cíli na cvičišti ZKO u hřbitova čekají na všechny
účastníky diplomy a vuřty k opečení. Pro letošní ročník připravili organizátoři překvapení v podobě ukázky nového
běžeckého sportu s pejsky, canicrossu. Přijďte se podívat a zafandit závodním týmům. Startovat se bude ve 13:00
hodin z plochy kynologického cvičiště u hřbitova, po doběhu závodníků se na našem cvičišti uskuteční od 14:00 hodin
canicrossový seminář, na kterém případní zájemci zhlédnou praktickou ukázku a budou si moci zdarma vyzkoušet
speciální výbavu pro tento sport. Přijďte se seznámit s touto zajímavou volnočasovou aktivitou!
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Na druhou květnovou sobotu připravili kaznějovští kynologové
tradiční jarní pochod okolím Kaznějova. Startovat se bude průběžně
od hasičské zbrojnice v Kaznějově dne 10.5. 2014 mezi 9:00 – 10:00 hodin,
startovné bude 30 Kč. Připraveny budou trasy 10, 20 a pro cyklisty 40 km.
V cíli na cvičišti ZKO u hřbitova čekají na všechny účastníky diplomy a vuřty
k opečení.
Pro letošní ročník připravili organizátoři překvapení v podobě
ukázky nového běžeckého sportu s pejsky, canicrossu. Přijďte se
podívat a zafandit závodním týmům. Startovat se bude ve 13:00 hodin
z plochy kynologického cvičiště u hřbitova, po doběhu závodníků se na
našem cvičišti uskuteční od 14:00 hodin canicrossový seminář, na kterém
případní zájemci zhlédnou praktickou ukázku a budou si moci zdarma vyzkoušet
speciální výbavu pro tento sport. Přijďte se seznámit s touto zajímavou
volnočasovou aktivitou!
Milena Mašková, cvičitelka ZKO Kaznějov

Noc kostelů

23.5.2014

Kaznějov, kaple sv. Jana Křtitele
17,05 - 17,15 - společná modlitba za město, za všechny, kdo v něm bydlí a za svěřené prosby, setkání s panem
farářem
17,15 - 17,30 - hudební pásmo dětí z MŠ Pod Továrnou Kaznějov
17,30 - 18,00 - seznámení se s historií kapličky / 120 výročí /, možnost tiché osobní modlitby,
svíček

rozjímání, zapálení

17,30 - 19,00 - výstava Kytička pro kapličku v budově Městského úřadu Kaznějov
- téma výtvarných prací pro malé děti - Kytička pro kapličku
- téma výtvarných prací pro větší děti - Nahlédni klíčovou dírkou
- na začátku výstavy vystoupení pěveckého souboru ZŠ Kaznějov
19,00 - 20,00 - večerní putování " Za kostelní myškou " - do kostela sv.Michaela Archanděla
v Oboře, komentovaná prohlídka kostela, a ještě milé překvapení pro malé i velké

Hudební vystoupení houslového mistra pana Milana Víta
Každé 3. úterý v měsíci se koná v kapli Sv. Jana Křtitele v Kaznějvě Mše svatá.
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Městská knihovna Kaznějov v číslech za rok 2013
V roce 2013 bylo v knihovně registrováno 356 čtenářů, z toho 184 dětí. Knihovnu navštívilo 4 991 návštěvníků, z
toho 382 využilo veřejný internet a 1937 navštívilo webové stránky. Oproti minulému roku se návštěvnost zvýšila.
Knihovní fond činil k 31. 12. 2013 14 582 svazků. Bylo zakoupeno 322 nových knih a odebíráno 36 titulů periodik.
Knihovna uspořádala 51 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 982 návštěvníků. Většina z nich byla určena žákům ZŠ
v Kaznějově. Knihovna též spolupracovala s DDM RADOVÁNEK Kaznějov.
Na podporu rozvoje čtenářství byla vyhlášena celoroční soutěž „ O nejlepšího čtenáře „. Soutěž probíhala ve dvou
kategoriích: dospělý a dětský čtenář.
Výsledky soutěže
V kategorii dospělý čtenář vyhrál pan Václav Fráz, který si vypůjčil 181 knih.
V kategorii dětský čtenář vyhrála Pavla Vítovcová, žákyně 9. třídy, která si vypůjčila 34 knih.
Blahopřejeme!
Soňa Tůmová, knihovnice

Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v měsících leden, únor a březen
letošního roku významného životního jubilea:
80 let Kotrch Václav, Fakan František, Adensam Ludvík, Polach Ladislav,
Machulová Miluška, Mikloš Josef
81 let Němec Ladislav, Pánková Maruška, Vondráčková Helena,
82 let Nováková Blažena,Půtová Miluše, Vágner Jiří, Valentová Libuše
83 let Trylčová Magdalena, Žalmanová Marie, Králová Věra, Koldinský Miroslav,
Švátora Vlastimil
84 let Martínek Jaroslav, Havlínová Květoslava, Oudová Marie, Málek Jiří
85 let Vaško Miroslav, Novák Václav
86 let Křížek Josef
89 let Müller Jaroslav, Král Josef
90 let Mikutová Jitka
91 let Loukotová Božena, Mašková Vlasta

10. 4.2014 oslaví manželé Hana a Jindřich Novákovi diamantovou svatbu – 60 let společného
života. Blahopřejeme.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

• 13h Město Touškov /naproti autobusové zastávce/
• 14h Líšťany /na návsi u Jednoty/
• 14,30 Úněšov /před Jednotou/
• 15h Dolní Bělá /na návsi/
• 16h Plasy /naproti obchod.domu/
• 16,30 Kaznějov /tržnice na sídlišti/
• 17h Horní Bříza /před MěÚ/
Prodej 25.4.2014
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
Husy bílé
Husy landenské

stáří:

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.

cena:

120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
80-90,-Kč
120-130,-Kč
150-160,-Kč
150-160,-Kč

stáří:

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-6týd.
6-8týd.
1-3týd.
1-3týd.

cena:

120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
80-90,-Kč
120-130,-Kč
150-160,-Kč
150-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč
90-100,-Kč
90-100,-Kč

stáří:

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena:

120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
100,-Kč

Prodej 6.6.2014
Kuřice černé, červené
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
Husy bílé
Husy landenské
Perličky
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/

Prodej 12.9.2014
Kuřice černé, červené
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Duben 2014

Kaznějovský zpravodaj

strana 11/12

Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Foto titulní strana :
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne 10.4.2014

Duben 2014

22 (od roku 1991)
300
12
Zdeněk Uhlíř
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Konica Minolta
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