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Slovo starosty
Vždy, když se blíží uzávěrka nového
čísla Kaznějovského zpravodaje,
lámu si usilovně hlavu nad tím, jaké
téma pro svůj sloupek zvolit. Zdá se
mi, že vše již bylo řečeno a to
mnohdy nejednou.
Vandalismus,
nepořádek,
psí
exkrementy,
černé
skládky,
mezilidské vztahy, nelze přece
donekonečna opakovat co bychom
měli a neměli. To každý z nás dobře
ví, otázka je, proč se mnozí tak často
podle toho nechovají. Ale to bych se
vrátil zase k dokola omílaným
problémům, což dnes nechci. Dnes
mi téma napověděli sami občané. Z
jejich připomínek, ať již ústních nebo
písemných, vyplývá, že je pro ně
citlivou záležitostí kácení stromů, ke
kterému v poslední době v Kaznějově
došlo. Pokusím se tedy k tomu
vyjádřit. Nevím, zda budu mít ve Vašich očích pravdu, ale je to můj pohled. Na úvod musím říci, že nejsem žádný
dendrolog, ale člověk, který má velmi rád přírodu, ale zároveň má určitou zodpovědnost z titulu své funkce.
Snad budete souhlasit s mým tvrzením, že v žádném městě nebo větší obci není v zastavěném území nebo na
exponovaných místech, kde se pohybuje více lidí, tolik vzrostlých topolů jako u nás. Chápu snahu našich předchůdců,
kteří před zhruba 50 lety tyto stromy sázeli, ozelenit obec, i to, že velký výběr tehdy asi neměli, ale posuďte sami,
nakolik se do obydlených míst hodí.
V Kaznějově rostou dva druhy topolů. První z nich je topol černý – rychle rostoucí strom až 35 m vysoký se širokou
korunou, ploše kořenující, relativně krátkověký, lámavý, tudíž nepříliš bezpečný; doporučené stanoviště pro jeho
výsadbu jsou např. břehy vodních toků. Druhým je topol vlašský neboli pyramidální, což je kultivar topolu černého. Je
doporučován pro výsadbu stromořadí podél polních cest a luk, kde plní funkci větrolamů. A nyní si vzpomeňme, kde
všude byly tyto topoly vysázeny u nás- v prostoru náměstí, u hasičské zbrojnice, v parku, donedávna u bytových domů
v ul. Lipová, uprostřed sídliště, u cesty k podchodu pod nádražím nebo u cesty na koupaliště. Na všech těchto místech
ohrožuje občany i jejich majetek. Kdo tedy dělá větší chybu – ten kdo sází na nevhodná místa nebo ten, kdo sice kácí,
ale zároveň se snaží pokácené nahradit novou výsadbou?
Rozhodli jsme se stav zeleně, který je rok od roku horší, řešit radikálně a začali jsme revitalizací středu města. Jedná se
o projekt v hodnotě 15 mil. Kč, který bude realizován v průběhu letošního a příštího roku. Další etapou by potom měla
být obnova alejí k podchodu pod nádražím a u cesty na koupaliště. Zejména alej k podchodu nás tíží. Kdo tudy chodí,
vidí, jak kořeny prorůstají asfaltem, takže cesta se stává nebezpečnou pro starší osoby nebo cyklisty, a jak i za malého
větru se lámou a padají větve. V současné době se proto připravuje výkup soukromých pozemků pod cestou, aby bylo
možné provést rekonstrukci cesty a zároveň i obnovu aleje.
Mnozí se možná pozastavili nad poražením vzrostlého javoru mléče u cesty k městskému úřadu. I mně bylo tak
krásného vzrostlého stromu líto. Javor pokládám za jeden z nejkrásnějších stromů, zvláště na podzim, kdy hýří všemi
barvami. Jenže tento rostl přímo v opěrné zdi u cesty, která se začala rozvalovat a byla ohrožena statika komunikace.
Zeď se opravila a strom nezbylo než porazit. A tak bychom mohli pokračovat výčtem dalších případů, které bylo třeba
řešit. Nemohu však, a ani nechci, na tomto místě zdůvodňovat všechna jednotlivá povolení, která byla na kácení
vydána.
Výsadba stromů a zakládání alejí je počin pro budoucnost a tak k němu musíme přistupovat. Je třeba znát, jaké
podmínky a prostor každý jednotlivý strom potřebuje, jak bude vypadat, až vyroste. Snažíme se proto spolupracovat s
odborníky a v souladu s územním plánem dosáhnout stavu, kdy větší část městské zeleně bude organizovaně vysazena a
následně ošetřována na úkor náletové skupiny stromů a keřů. Doufám, že bude tento záměr ze strany veřejnosti
pochopen a přijat, protože jediným cílem našeho snažení je vytvořit prostředí, které bude sloužit našim dětem i dětem
našich dětí.
Přeji krásné jarní dny.
Ing. Petr Sýkora
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Informační servis
Firma ČEZ ENERGO, s.r.o. požádala o
pronájem nebytových prostor v areálu kotelny na
sídlišti. Chce zde vybudovat kogenerační
jednotku , ve které probíhá kombinovaná výroba
elektřiny a tepla. Realizace projektu je výhodná
pro obě smluvní strany. Pro město nájem ze
zatím nevyužitých prostor ve výši 130 000,- Kč ,
snížení ceny tepla pro odběratele o 5% a
partnerství při nakupování plynu Prodejem tepla
/ možnost využití ceny nasmlouvané firmou ČEZ
/. Zastupitelstvo města souhlasilo s pronájmem
kotelny na 15 let.

•

•

Město Kaznějov se zapojí do projektu Plzeňský
kraj – bezpečný kraj, jehož cílem je zefektivnění
spolupráce a komunikace mezi subjekty, které se
podílejí na zvyšování bezpečnosti obyvatel a
ochrany majetku v kraji.

•

•

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou
vyhlášku o místních poplatcích. Vyhláška tak od
1.1.2012 upravuje poplatky ze psů, poplatky z
užívání veřejného prostranství a za provozovaný
výherní hrací přístroj. Poplatky ze psů a užívání
veřejných prostranství nebyly zvyšovány.

•

Základní škola Kaznějov získala podporu
grantového projektu Duhová škola – inovace
výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov ve
výši 5 928 270.- Kč . Projekt bude realizován od
1.6.2012 do 31.12.2014. Město souhlasí s
finanční výpomocí ve výši 900 000,- Kč v
letošním roce a v roce 2014 600 000,- Kč.

•

•

•

•

•

•

Zastupitelstvo města vyhlašuje konkurz na
ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
městem /základní školy a obou mateřských škol
/.

Dne 27.3.2012 proběhly v mateřských školách
zápisy dětí. Bylo zapsáno 48 z Kaznějova a
okolí.
Pan Zahradník, majitel pouťových atrakcí,
požádal o povolení provozovat tyto atrakce ve
dnech 18.5. až 20.5. 2012 . Rada města s žádostí
souhlasí za dodržení podmínek, které majitel
projedná s technickým odborem.
Hospic svatého Lazara v Plzni požádal o
finanční podporu na zajištění provozu v roce
2012 ve výši 31 000,- Kč. Město finanční
podporu poskytne s tím, že se jedná o
jednorázové rozhodnutí.
HZS Plzeňského kraje požádal o poskytnutí
hasičské zbrojnice k zajištění odborné cyklické
přípravy jednotek SDH Plzeň-sever, která
proběhne 7. -8. 4. 2012. Rada města souhlasí s
touto žádostí.
Město Kaznějov obdrželo žádosti o finanční
příspěvky od sportovních a zájmových
organizací. Zastupitelstvo města s touto
podporou již počítá při sestavování rozpočtu
města. Při rozdělování finančních prostředků je
brán ohled hlavně na činnost s dětmi a mládeží.
Příspěvek obdrží ASPV Pohyb Kaznějov, TJ
Sokol
Kaznějov,
FK Bohemia Kaznějov,
Tenisový klub Kaznějov, Kynologický klub
Kaznějov, Český svaz včelařů - ZO Kaznějov,
Svaz tělesně postižených, pochod Gympl na
cestách.
Z ulice Rybnická vyjíždějí neukáznění řidiči s
auty přes louku k věžákům v ulici Poštovní. Aby
se tomuto nešvaru zabránilo budou zde umístěny
lavičky a vysazeny stromy. Také v parku před
kulturním domem budou rozbité lavičky
vyměněny za nové.
Alena Špačková místostarostka
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ze školství
Obrovský úspěch ZŠ Kaznějov
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 15. 12. 2011 schválilo poskytnutí dotace Městu Kaznějov ve výši
5 928 270,67 Kč pro Základní školu Kaznějov na realizaci projektu „Duhová škola – inovace výchovně vzdělávací
strategie ZŠ Kaznějov“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.30/01.0021 z globálního grantu Plzeňského kraje pro oblast podpory 1.1
– Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
O finanční podporu požádala škola v srpnu 2011, poté následovalo hodnocení všech předložených projektových žádostí
hodnotící komisí. S žádostí škola uspěla díky zodpovědnému, aktivnímu a tvůrčímu kolektivu zaměstnanců školy, kteří
se podíleli na přípravě projektové žádosti. Zapojení do projektu je časově velmi náročné, členové projektového týmu
odpracují mnoho hodin ve svém volném čase pro zdárný průběh a splnění cíle projektu.
Hlavním cílem projektu je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných a technických oborů
(Matematika, Prvouka, Přírodověda, Přírodopis, Chemie, Fyzika a obory témat. oblasti Člověk a svět práce na 1. - 2.
st.), zvýšit zájem žáků o jmenované předměty, zlepšit kompetence žáků k učení a k řešení problémů.Projekt bude
realizován od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2014, přímo se zapojí 15 pedagogů a všichni žáci ZŠ Kaznějov. V první fázi
projektu zajistíme zkvalitnění podmínek ve výuce i mimo výuku:
- modernizací čtyř nových učeben školy: vytvoření interaktivní učebny a tří praktických dílen pro mechanické a
elektrotechnické aktivity, praktické a keramické práce, chovatelství drobných živočichů (např. želvy, morčata,
rybičky apod.)
- inovací vyučovacích pomůcek v dostatečném množství pro všechny žáky: stavebnice (Merkur, Lego, Zoob,
ROTO apod.), logické a tvořivé hry (deskové hry Smart games, Pentago, 3D hlavolamy apod.) pro rozvíjení
logického myšlení, kreativity, tvořivosti a prostorové představivosti žáků, moderní didaktické pomůcky pro
činnostní učení, pokusy a badatelské aktivity (mikroskopy, binokulární lupy, digitální sondy PASCO,
meteostanici s připojením k PC, demonstrační pokusy apod.), odbornou literaturu,
- pro děti připravíme sedm nových kroužků v přírodovědné i technické oblasti a matematice, řadu zajímavých
exkurzí a přednášek, všechny jmenované aktivity budou mít žáci zdarma, protože nezbytné náklady budou
uhrazeny z rozpočtu projektu.
Od 1. února 2013 až do konce roku 2014 poběží pilotní ověřování výuky.Ze strany pedagogů projekt vyžaduje
zvládnutí nové techniky, metod a forem práce. V tom jim pomůže soustavné vzdělávání v oblasti zavádění badatelských
a tvořivých aktivit v rámci přírodních a technických oborů. Pedagogové v rámci projektu vytvoří i své vlastní podklady
pro výuku, které budou ověřovány při pilotním ověřování výuky.
Inovací výchovně vzdělávací strategie žáci poznají praktické experimenty, pochopí souvislosti mezi vědeckými
poznatky a každodenním životem, naučí se aplikovat odlišné metody v různorodých situacích, argumentovat, diskutovat
a pracovat v týmu. Výuka bude reflektovat současné objevy a poznatky oborů, budou využívány takové metody a formy
práce, aby obsah učebních osnov vyučovacích předmětů byl zajímavý a vztažený ke skutečnému životu. Velmi výrazně
se zvýší kvalita výuky jmenovaných vzdělávacích oblastí.
Příprava a realizace tohoto typu projektu není jednoduchá, je spojena s náročnou administrací projektových aktivit
a s jeho nezbytným předfinancováním. Poděkování za nadstandardní podporu školy patří zřizovateli školy Městu
Kaznějov, bez této podpory by nebylo možné projekt spustit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Mgr. Jiří Henžlík, ředitel školy

Závěrečná konference projektu „Učení je skryté bohatství“
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.V knihovně školy „Všeználek“ jsme dne 31. 1.
2012 ukončili v ZŠ Kaznějov náš první projekt v rámci ESF, finanční
podpora byla ve výši 2.954.636,00 Kč. Ředitel školy uvítal přítomné
hosty, následovaly příspěvky hostů, vedoucí klíčových aktivit zhodnotili
průběh a splnění cílů projektu. Přípravy programu se ujaly redaktorky
školního časopisu Zkazky, prezentace aktivit proběhla formou
rozhovorů, konference pokračovala diskusí a malým občerstvením. Na
výstavních panelech byla instalována prezentace projektu včetně jeho
výstupů. Můžeme konstatovat, že všechny cíle projektu jsme splnili.
V březnu 2012 byla poskytovateli dotace předložena Závěrečná
monitorovací zpráva s žádostí o platbu, jedná se o proplacení posledních
10 % podpory (pravidlo řízení projektů OPVK), zbývajících 90 % již škola získala. Výbornou zprávou pro všechny je
skutečnost, že aktivity a výstupy projektu budou i nadále pokračovat, protože povinností školy je zajistit udržitelnost
aktivit a výstupů projektu. Velké poděkování patří zřizovateli školy Městu Kaznějov za mimořádnou podporu při
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realizaci projektu a jeho udržitelnosti, vedení školy a pedagogům za zodpovědnou a výbornou práci při realizaci
klíčových aktivit projektu.

Nové počítače pro žáky i pedagogy školy
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola uspěla škola s žádostí o finanční
podporu v rámci podpory „EU peníze školám“ OP VK 1.4. Název projektu je „ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na
ZŠ Kaznějov“, reg. číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3428, celková výše podpory dosáhla 1 658 776, 00 Kč. Cílem projektu je
zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, vzdělávání
pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií, podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a
pedagogických pracovníků. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
V rámci projektu pedagogové vytvoří 720 digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybrané vzdělávací oblasti,
vytvořené výukové podklady ověří při pilotním ověřování výuky a zajistí sdílení zkušeností získaných z takto
ověřených modulů (vytvoření, ověření a sdílení DUM je podmínka získání finanční podpory). Budou inovovány dvě
učebny školy pro využívání ICT, zajistíme vybavení učeben novými počítači a odbornou literaturou.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ Kaznějov. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními
trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky
prostřednictvím digitálních technologií, proškolení pedagogů zahrnuje činnosti související se zvyšováním jejich
informační gramotnosti.
Projekt byl zahájen 1. 2. 2012, přímo se zapojí 16 pedagogů a 220 žáků ZŠ Kaznějov.
Jedná se již o druhý projekt v rámci strukturálních fondů EU operačního programu OP VK, který ZŠ Kaznějov
realizuje díky zodpovědnému přístupu vedení školy, tvůrčímu a aktivnímu kolektivu pedagogů a za výjimečné podpory
zřizovatele školy Města Kaznějov.
Informace o přípravě a realizaci projektů podporovaných v rámci ESF jsou zveřejněny na webových stránkách
školy http://zskaznejov.webnode.cz/ .
Hana Patrichiová, manažer projektů ESF na ZŠ Kaznějov

Okresní kolo chemické olympiády kategorie D
Stejně jako každý rok i letos se na ZŠ Kaznějov
uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Soutěže
se zúčastnilo celkem 13 žáků z 5 základních škol okresu
Plzeň-sever (Kaznějov, Třemošná, Kralovice, Nýřany a
Manětín). Žáci během olympiády poměřili své znalosti
jak v teoretickém testu, tak v praktické laboratorní práci.
Všichni soutěžící prokázali velice dobré znalosti z oboru
anorganické chemie.
Vítězem letošního okresního kola se stal žák Jakub
Novák ze ZŠ Nýřany. ZŠ Kaznějov reprezentovali bratři
Zelenkové z devátého ročníku. Petr Zelenka obsadil
v celkovém pořadí 5. místo a jeho bratr Pavel Zelenka
vybojoval 3. místo a postupuje do krajského kola.
Výše jmenovaným žákům děkuji za vzornou
reprezentaci školy a Pavlu Zelenkovi přeji mnoho
úspěchů v krajském kole.
Tomáš Korelus

Kultura pro nejmenší
Děti z mateřských školek v Kaznějově mají jednu velkou výhodu – divadla jezdí za nimi.
Ptáte se jak je to možné? Inu jednoduše,každý měsíc máme možnost navštívit 1-2 divadelní představení pohádky
přímo u nás v Kaznějově – díky pochopení Měú v prostorách místního kina.
Máme sice také k dispozi i divadelní klub "Šutr", ale mateřské školky navštěvuje tolik dětí, že se tam zkrátka
nevejdeme. Kromě mateřské školy U Továrny a mateřské školy síliště pravidelně přijížděšjí malí diváci i z maeřské
školy v Rybnici. Kino je tak plné dětí, které se na každé představení velice těší, jsou pozorné a vždy odcházejí se
spoustou zážitků.
Některé menší divadelní společnosti realizují svá představení přímo v mateřských školkách.
Dále s dětmi navštěvujeme příležitostně akce a výstvy, pravidelně 2x ročně pro nás ZUŠ uspořádá svůj koncert, kde
se nám představí naši bývalí kamarádi – teď už školáci.
Sami tedy vidíte, že kulturní povědomí našich nejmenších je velmi dobré, jsme za to rádi a všem, kteří nám toto
umožňují a poskytují moc děkujeme .
Marie Šmidová, učitelka MŠ U továrny Kaznějov
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Schválený rozpočet na rok 2012
I. Daňové
1. z fyz. os. ze závislé činnosti
2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.
3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.
4. z příjmů práv. osob
5. z práv. osob - město
6. z přidané hodnoty
7. z nemovitostí
8. správní poplatky
9. poplatky ze psů
10. poplatky z místa
11.poplatky za znečištění ovzduší
13. odnětí lesní půdy
14. výtěžek z provozování loterií(VHP)
15. místní poplatek VHP
II. Nedaňové příjmy
-příjmy z vlastní činnosti
1. kino (vstupné)
2. knihovna
3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva
5. příjmy z pečovatelské služby
- příjmy z pronájmu majetku
1.z pronájmu BH
2. z pronájmu DPS
3. pronájem pozemků
4. pronájem ost. nemovitostí
5. pronájmy ve zdravotnickém středisku
6. pronájem vodovodu
7. pronájem kanalizace
8. pronájem kotelny
9. úroky a dividendy
8. koupaliště
9. věcná břemena
- ostatní nedaňové příjmy
1. ostatní příjmy MěÚ
2. z úhrad z dobývacího prostoru
3. z komunálních odpadů
4.EKO-KOM platby za separ.odpad
III. Kapitálové příjmy
1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ostatních nemovitostí
IV. Přijaté dotace
1. neinvestiční dotace ze SR
2. neinvestiční dotace od obcí
3. dotace na pečovatelskou službu
V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů
příděl soc. fondu
převody z vlastních fondů
Příjmy celkem
stav účtů k 31.12.2011
Finanční prostředky celkem

Výdaje
I. Lesnictví
pěstební činnost
správa v lesním hospodářství
II. Doprava
1. běžná údržba komunikací
2. oprava MK K Cementárně
3. revitalizace prostoru náměstí
4. opravy místních komunikací
III. Vodní hospodářství
1. údržba vod. a kanalizace
2. koupaliště
vodovod Parlament
obnova kanalizace u MŠ u tov.

Duben 2012

24927
4300
200
400
4400
1800
10500
3100
30
72
5
4
116

10546,4
209,5
90
9
0,5
95
15
7681,9
4100
280
25,5
270
470
7,9
70
2400
50
5
3,5
2655
5
2000
450
200
992
100
892
2435,99
1636,99
700
99
212
90
122
39113,39
13628,57
52741,96

dle aktuálně uzavřených smluv

byt v č.p. 207 (Parlament), byt v ul. Školní
výkon státní právy, dotace na školství
příspěvky na neinvestiční náklady na 1 žáka v ZŠ Kaznějov

154
130
24
9300
200
800
8000
300
988
200 plán oprav
20 voda, údržba
628
140
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IV. Školství
1. ZŠ
2. MŠ sídliště
3. MŠ u továrny
4. MŠ U tov. oprava střechy
5. DDM – úpravy soc. Zařízení
6.příspěvek ZUŠ
V. Kultura
1. Štace
2. kino
3. knihovna
4. propagace města
5. SPOZ
6.kulturní dům
7.kronika
8.ostatní
VI. Zdravotnictví
provoz zdravotního střediska
I. etapa výměny oken
VII. Bydlení, komunální služby
1. BH
2. DPS
3. veřejné osvětlení, rozhlas
4. hřbitov
5. sběr a svoz komun. odpadů
6. budova MěÚ
7. fasáda na budově Měú
8. výměna oken - chodby
9. úklid obce, údržba obce
10. hospodářský dvůr
11.opravy a údržba budov v hosp. Dvoře
12. sjednocení odb. Místa el. energie v HD
13.nová technika
14. projekty
15.výkup pozemků
16.obnova zeleně
VIII. Sociální
1. Klub důchodců
2. pečovatelská služba
IX. Zásahová j ednotka SDH
1.provoz
2. hasičská zbrojnice
3. CAS
X. Tělovýchova a záj mová činnost
1. příspěvek na činnost
dětská hřiště
nová vybavení pro dětská hřiště
XI. Veřejná správa a služby
1. zastupitelstvo
2. činnost místní správy
3. daň z příjmů práv. osob
4. zaměstnanci
5. pojištění
6.služby peněžních ústavů
7. příspěvky občan.sdružením
8. příspěvek pro Hospic sv. Lazara
odvody DPH
daň z převodu nemovitostí
vratka dotace na sčítání lidu
8. příspěvek DSO 1/27
9. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko
10. příspěvek na dopravní obslužnost
11. technická mapa
12. příděl do sociálního fondu
12. úroky z úvěru Lipová
13.převody fondům a rozp. Účtům
Rozpočtové výdaj e
splátky úvěru Lipová
Výdaj e celkem

9275
7000
850
750
600
50
25
1525
110
650
470
30
65
100
10
90
1650
650
1000
15476
3800
150
1400
40
2600
837
2350
270
1500
519
800
120
700
30
360
420
30
390
3450
330
120
3000
1040
190
50
800
9002,05
800
2820
1800
2100
230
30
24
31
400
100
17,05
24
15,5
127

nejnutnější opravy a údržba
vánoční strom, Silvestr, akce pro seniory

služby, údržba, střecha č.p.312, projekt a realizace kanalizace u č.p. 108
služby, údržba
el. energie, údržba, ul. Drahotínská, rozhlas, vánoční výzdoba
oprava zdi
tříděný odpad, nebezpečný odpad, pořízení kontejneru
el. energie, vodné, stočné, plyn, úklid, úklidový materiál, informační tabule (3x)
dle výsledku výběrového řízení
12 ks
pohonné hmoty, materiál, revize, opravy, ochranné pomůcky, mzdy,telefony,
el. energie, vodné, stočné, vybavení dílny, náhradní díly, plot u č.p. 39, revize a garance, kabina u Multicary
střecha č.p. 2, úpravy v č.p.2, oprava střechy č.p.39, brána do hospodářského dvora,
mulčovač, kontejner, nosič kontejneru
vodovod K Cementárně
pozemky pod cestou k podchodu pod nádražím

pojištění členů jednotky, školení, údržba techniky, pohonné hmoty, STK, ochranné pomůcky a obleky, materiál, vybavení
energie, voda
vlastní prostředky na pořízení CAS

opravy a údržba
nové herní prvky pro hřiště na sídlišti, na koupališti, v ul. Lipová
odměny, pojištění
poč. Síť, pojištění, právník, školení, telefony, materiál, knihy, tisk, stravné,opravy, aktual. Misys, GP, úpravy v kancelářích

majetek, odpovědnost

90
271,5
122
52280,05
446,9
52726,95

Schválený rozpočet města zohledňuje všechny známé a očekávané skutečnosti v příjmech i výdajích v době jeho
sestavování. Byl do něj zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši 13 628,57 tis Kč. Největšími
investicemi letošního roku bude I. etapa revitalizace prostoru náměstí, fasáda na budově Měú a nákup cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH. Kromě toho budou realizovány další akce jako oprava komunikace K Cementárně,
vodovodní přípojka k Parlamentu, I. etapa výměny oken u zdravotního střediska, dokončení výměny oken v budově
Měú, opravy a údržba budov v hospodářském dvoře, instalace nových herních prvků na dětská hřiště na sídlišti a v ul.
Lipová a dovybavení hospodářského dvora technikou. Jednotlivé stavby nebo nákupy budou zahajovány postupně tak,
aby bylo zajištěno plynulé financování. Na aktuální vývoj situace bude reagováno formou rozpočtových opatření
v průběhu roku.
Eliška Bartásková
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Nejzásadnější dopady legislativních změn na práva a povinnosti dětských
pacientů, jejich zákonných zástupců a zdravotnických zařízení
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., který vešel v platnost 1.1.2012, je z pohledu zdravotnické
veřejnosti i samotných právníků problematický, protože nemá v řadě paragrafů jednoznačný výklad. Tato
zákonná norma musí respektovat legislativně vyšší normy a to zejména Úmluvu o lidských právech a
biomedicíně (96/2001 Sb.). Současně vešla v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, která platí také od 1.1.2012. S ní je úzce provázána i novela vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování
proti infekčním nemocem.
Zákon o zdravotních službách přináší v § 35 odst. 1 zásadní změnu při poskytování zdravotních služeb
nezletilým pacientům. Dle tohoto ustanovení lze poskytnout zdravotní služby nezletilému jen se souhlasem
zákonného zástupce s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu. V § 35 odst.2,
písm.a) se dočteme: „Jde-li o nezletilého pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se

1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem
negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života,

2. souhlas alespoň jednoho z rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou zdravotními
službami podle bodu 1, nebo k postupu podle písmene b);
Ke všem zdravotnickým zásahům, které tedy mohou vést k podstatnému negativnímu ovlivnění dalšího
zdravotního stavu pacienta nebo kvality života, je vyžadován informovaný souhlas, event. nesouhlas. Toto se
v ordinacích PLDD týká m.j. očkování. U povinných (tzn. pravidelných, mimořádných a zvláštních)
očkování se tento souhlas nepožaduje, protože povinnost očkování je dána vyšším právním předpisem
(Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000). Zákonného zástupce postačuje poučení o důvodu očkování,
charakteru očkovací látky, nežádoucích účincích, kontraindikacích, alternativách. V případě, že zákonný
zástupce se u povinných očkování přesto rozhodne negativně, musí vyplnit informovaný nesouhlas (revers) a
musí ho podepsat oba zákonní zástupci dítěte. V případě rozporu mezi zákonnými zástupci (jeden souhlasí,
druhý nesouhlasí) je lékař povinen požádat příslušný okresní soud o ustanovení opatrovníka, který pak
rozhoduje o dalším postupu. V případě odmítnutí povinného očkování má lékař ohlašovací povinnost na
další instituce, které případ řeší.
U nepovinných očkování (ať hrazených, částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo zcela
nehrazených) je zákonný zástupce dítěte nejen poučen o očkování, ale lékař vyžaduje též informovaný
souhlas či nesouhlas a to vždy podepsaný oběma rodiči. Opět v případě neshody se lékař obrací na
opatrovnický soud.
O různých výkonech, léčbě a léčebných postupech je informován nejen zákonný zástupce, ale
přiměřeným způsobem i samotný nezletilý. I zde se vyžaduje souhlas zákonného zástupce a přiměřeně i
nezletilého pacienta vyjma stavů, kdy se jedná o akutní závažné ohrožení zdraví a života dítěte – zde je lékař
povinen poskytnout ošetření i proti nesouhlasu zákonných zástupců event. i samotného pacienta.
Za nezletilého je dle našeho práva považována osoba do 18 let. S nezletilým je proto vždy vyžadován
doprovod zákonného zástupce. U nezletilých mezi 15-18 lety lze zdravotní služby poskytované registrujícím
lékařem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým
postupem vyjádří písemný souhlas. Tzn. že zákonný zástupce musí registrujícímu lékaři předat písemný
souhlas ještě před zahájením takového způsobu ošetřování nezletilého staršího 15 let. Pokud by se jednalo o
závažnější zdravotní problematiku, musí se dostavit zákonný zástupce s dítětem do 18 let osobně.
Rozhodně nelze posílat nezletilého např. na očkování, preventivní prohlídku apod. samotného nebo
v doprovodu jiné osoby, než je rodič. Zákon tedy neakceptuje doprovod dítěte k neakutnímu lékařskému
ošetření prarodiči, chůvou, sousedkou apod. S dítětem nelze posílat k ošetření jiné osoby než je zákonný
zástupce (vyjma stavů akutně vzniklých a vyžadujících neodkladné ošetření – např. úrazy ve školských
zařízeních apod.)
Problém by také mohl nastat v případě doprovodu dítěte přítelkyní/přítelem (která/ý není biologickým
rodičem) do zdravotnického zařízení. V případě, že žijí ve společné domácnosti, musí zákonný zástupce
předem udělit takové osobě písemný souhlas s povolením zdravotnickému zařízení předat takové osobě
zdravotnické informace o dítěti. Tento souhlas musí být založen ve zdravotnické dokumentaci dítěte.
Zdravotnický pracovník má právo požadovat v případě pochybností o totožnosti osoby, popřípadě jejího
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vztahu k pacientovi, aby tato osoba prokázala svoji totožnost. (zejména pokud se jedná o předání
zdrav.informací)
Podávání informací o zdrav.stavu dítěte (do 18 let) nelze předávat nikomu jinému než zákonnému zástupci a
jím určených osob vyjma zákonem stanovených výjimek (oznamovací povinnost ze zákona, zbavení povinné
mlčenlivosti soudem,…)
Další problematickou kapitolou nového zákona je i použití omezovacích prostředků. Omezovacím
prostředkem se rozumí jakýkoliv úchop pacienta. Použití omezovacího prostředku je nutno zaznamenat do
zdravotnické dokumentace se zdůvodněním a popisem použitého omezovacího prostředku. Tato legislativní
norma vyplývající z nově schváleného Zákona o zdravotních službách prakticky znemožňuje ošetřování dětí
a to i při zcela běžných vyšetřovacích a ošetřovacích neinvazivních metodách. Proto bylo toto znění SPLDD
napadeno a připomínkováno u zdravotního výboru PSP a ČLK podala k celému Zákonu o zdravotních
službách ústavní stížnost. Paradoxně ve stejném gardu lze vykládat i situaci, kdy bude navržen k upřesnění
diagnózy nebo k léčbě tzv. invazivní výkon (např. odběr výtěru z krku, odběr krve ze žíly, injekční aplikace
léku, vypuštění abscesu, apod.), a zákonný zástupce bude souhlasit, ale nezletilý pacient dá najevo
nesouhlas. Pokud se nejedná o zvládnutí akutně život ohrožující stav, výkon lékař neprovede a bude čekat na
vyjádření opatrovnického soudu. Absurdní situací se stane dosud zcela běžné očkování malých dětí: rodiče
by dali souhlasné stanovisko s očkováním dvouletého dítěte, ale dítě samo s provedením při pohledu na
injekční stříkačku vysloví nesouhlas a bude se bránit. Selský rozum se bohužel z legislativy jaksi vytratil.
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen v.z.p.) také zavádí změnu
v úhradách očkování. Úhrada povinného očkování přešla od 1.1.2012 ze státu (ze státního rozpočtu) na
zdravotní pojišťovny, což vedlo k reorganizaci celého systému očkování. Očkování rozlišujeme na povinné,
dobrovolné hrazené z v.z.p. a dobrovolné hrazené žadatelem. Do režimu dobrovolného, leč z v.z.p.
hrazeného očkování bude od 1.4.2012 zařazeno očkování proti HPV (human papillomavirus). Toto očkování,
známé spíše jako očkování proti rakovině děložního čípku, bude takto hrazeno u dívek očkovaných mezi 13.
a 14. rokem věku u registrujících PLDD. Tento věkový limit tedy splní dívky, které po 1.4.2012 oslaví 13.
narozeniny a neoslaví ještě 14. narozeniny (tedy poslední šanci na úhradu tohoto očkování z v.z.p. má dívka
narozená nejpozději 2.4.1998). K použití budou dvě HPV vakcíny (Silgard, Cervarix), volba plně leží na
zákonném zástupci. V současné době není zatím rozhodnuto, zda obě očkovací látky budou plně hrazené
nebo zda u jedné z nich bude vybírán doplatek. Doufejme, že do 1.4.2012 již bude jasno a budou dořešena i
další organizačně-technická opatření tohoto očkování.
Na základě věcných připomínek se již řada zákonodárců vyslovila pro urychlenou novelizaci Zákona o
zdravotních službách. Uvidíme, za jak dlouho budou problematické body vypořádány a budeme moci opět
používat onen již zmíněný selský rozum.

Souhrn:
Nezletilým je dítě do 18 let života.
Zákonným zástupcem jsou obvykle biologičtí rodiče (i když nežijí ve společné domácnosti nebo jsou
rozvedeni) pokud nebyli soudním rozhodnutím zbaveni rodičovských práv. Dále jím může být osoba,
které bylo dítě soudně svěřeno do péče (např. adoptivní rodiče). Po přechodnou dobu se stává
zákonným zástupcem s omezenými možnostmi rozhodování též osoba, které byl nezletilý svěřen do
přechodné péče (např. učitel, vychovatel na internátě, vedoucí dětského tábora, apod.), která
neprodleně informuje rodiče dítěte.
Nezletilého lze krom stavů akutně závažným způsobem ohrožujícím zdraví či život ošetřit
výhradně za přítomnosti zákonného zástupce. Z uvedeného tedy vyplývá, že zákonný zástupce
doprovází nezletilého nejen při léčebných procesech, ale i při preventivních prohlídkách a to bez
ohledu na specializaci poskytované služby. Taktéž vystavené recepty nesmí v lékárně vyzvedávat
nezletilý. Zákonný zástupce a nezletilý pacient má právo být poučen o vyšetření/ošetření a léčebném
postupu a má právo vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas. V případech možného rizika vážného poškození
zdraví může být vyžadován písemný informovaný souhlas/nesouhlas. V některých případech je nutný
písemný informovaný souhlas/nesouhlas stvrzený oběma rodiči (zákonnými zástupci).
MUDr. Ctirad Kozderka,PLDD Kralovice

Na následující straně najdete výtah z OZV 1/2012 o místních poplatcích týkající se poplatků za psy
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Jak nakládáme v Kaznějově s odpady
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálního odpadu a systém nakládání se
stavebním odpadem se řídí na území města Kaznějov obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004. Zde jsou definovány
základní pojmy týkající se odpadového hospodářství, povinnosti fyzických osob a vlastníků nemovitostí při nakládání
s odpady a jsou zde určena místa, kde mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují a kde mohou
odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Vytvořením systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění
komunálního odpadu plní město svoji povinnost vyplývající ze zákona o odpadech, kterou je kromě jiného povinnost
odděleného sběru odpadů tak, aby bylo upřednostněno jeho využití před pouhým odstraňováním.
Odpadové hospodářství jako celek není pro obec levnou záležitostí. V roce 2011 činily celkové náklady na sběr a svoz
komunálních odpadů 2 552,22 tis. Kč, příjmy z prodeje známek na vývozy soukromým osobám 400,12 tis. Kč, příjmy
za shromážděný separovaný odpad v systému EKO-KOM (systém zajišťující zpětný odběr a recyklaci obalových
odpadů) činily 200,34 tis. Kč. Aby nedocházelo ke zneužívání vytvořeného systému nakládání s komunálním odpadem
neoprávněnými osobami(podnikající subjekty), byly tyto osloveny se žádostí o doložení způsobu,jak nakládají odpadem
vznikajícím při jejich činnosti a byla jim nabídnuta možnost uzavřít smlouvu o využívání obecního systému
za odpovídající úplatu. Vůči těm fyzickým nebo právnickým osobám, které nebudou nadále plnit své povinnosti na
úseku odpadového hospodářství, uplatní město vynucovací nástroje, které mu dává zákon o odpadech.

Provozní doba hospodářského dvora
roce 2011
a letního kina

Přehled vytříděného odpadu v

letní čas

zimní čas

úterý

14 -18

13 - 17

čtvrtek

14 -18

14 - 18

sobota

8 - 11

8 - 11

Množství odpadu
Pneumatiky
Lednice
Elektronika
Barvy a obaly
Zářivky
Stavební suť
Sklo
Plasty
Tetrapak
Papír
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Zemina a kameny

9 850 kg
4 350 kg
10 600 kg
2 800 kg
45 kg
168 500 kg
26 743 kg
22 400 kg
340 kg
50 440 kg
410 440 kg
182 060 kg
20 240 kg

V ý v oj četnosti v ý v ozu odpadu – občané
v průběhu posledních 3 let

ks
v ý v oz jednorázový

ks

ks

ks

ks

ks

ks

pytle

týdenní

čtrnáctidenní

kombinovaný vývoz měsíční nádoba 240 l

rok
1

2009

1016

23

196

276

12

69

4

2

2010

1044

23

208

286

13

66

1

3

2011

995

16

201

297

15

63

0

Zpracoval:

Duben 2012

Kaznějovský zpravodaj

Zuzana Matúšková
Zdeněk Uhlíř
Eliška Bartásková

strana 11/16

z městské knihovny
Stát se námořníkem – to je přece sen mnoha kluků. Jen některým se však podaří ho
uskutečnit. Do jaké míry jsou dětské sny totožné se všední realitou služby na moři se s
bývalým námořníkem a spisovatelem Jiřím Frankem mohou přesvědčit všichni ti, pro
něž je exotika dálných krajů stále stejně vábivá jako v dětství.
Městská knihovna Kaznějov
srdečně zve
na besedu s námořníkem Jiřím Frankem
Úterý 17. 4. 2012 od 14. 30 hod
Klub důchodců na MÚ v Kaznějově
Vstup zdarma

zájmová činnost
Z výroční schůze ZO Českého svazu zahrádkářů Kaznějov
Schůze se konala 23.1.2012 za účasti 25 osob, ke
kterým počítáme i vážené hosty. Bohužel je to málo ze 70ti členné základny. Myslíme, že ti ostatní přicházejí o
důležité poznatky, cenné rady a nakonec i příjemné
posezení s přáteli.
Činnost organizace za uplynulý rok byla bohatá. Dva
zajímavé zájezdy, oprava a údržba moštárny, užitečné
tiskoviny o bylinách a ochraně rostlin bez chemie a další. I
přes nepříznivý rok pro ovocnáře bylo zmoštováno 1,5
tuny ovoce.

Členové se prostřednictvím promítání seznámili s
pěstováním okrasných rostlin a dřevin. Děkujeme všem
členům, kteří zajišťují hladký chod organizace a starají se
o moštárnu.
Také děkujeme městskému úřadu za podporu a
možnost pravidelně se scházet v jeho prostorách. Přejme
si, aby se i ostatní členové "probudili" a přišli mezi nás.
Všem přejeme osobní i zahrádkářské úspěchy.
Jarmila Kočová

Město Kaznějov hledá zájemce o práci kronikáře.
Jedná se o činnost spočívající ve vyhledávání a shromažďování materiálů týkajících se každodenního života
obce a jejich písemné zaznamenání do kroniky.
Bližší informace poskytne tajemnice při osobní návštěvě nebo na telefonním čísle 373332163.

Informace o Komunikačním, varovném a vyrozumívacím systému
Plzeňský kraj připravuje zavedení celokrajského „Komunikačního, varovného a vyrozumívacího systému“, který bude
určen k informování obyvatel kraje v krizových a mimořádných situacích. V rámci systému vznikne pro každou obec v
kraji databáze občanů, kteří budou chtít dostávat na svoje mobilní telefony informace. Databáze bude vznikat tak, že
občan zašle do systému SMS zprávu se svým jménem a bydlištěm. Jak se přihlásit se občané dozvědí na webových
stránkách www.krizoveinfo.cz v sekci Plzeňského kraje, kde bude vytvořena pro každou obec stránka. Účast v systému
je dobrovolná a za obdržené SMS zprávy se nebude nic platit.
Město Kaznějov uvažuje o tom, že pokud bude ze strany občanů zájem, využije tohoto systému i k předávání vlastních
informací.
Plzeňský kraj připravuje informační kampaň, která občanům Plzeňského kraje celý projekt podrobně přiblíží.
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společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili a dožijí v měsících říjen, listopad a
prosinec letošního roku významného životního jubilea:
80 let

Nováková Blažena, Půtová Miluše, Mainzer Zdeněk, Šusta Josef, Vágner Jiří,
Valentová Libuše

81 let

Trylčová Magdalena, Žalmanová Marie, Králová Věra, Koldinský Miroslav,
Švátora Vlastimil,

82 let

Špelinová Florentina, Martínek Jaroslav, Havlínová Květoslava,Oudová Marie,
Málek Jiří,

83 let

Vaško Miroslav, Novák Václav,

84 let

Křížek Josef

87 let

Müller Jaroslav, Král Josef

88 let

Mikutová Jitka

89 let

Loukotová Božena, Mašková Vlasta

Každé třetí úterý v měsíci od 18.30 hod. se koná v kapličce Sv. Jana Křtitele v
Kaznějově
Mše svatá.
CA Marco tour, náměstí Osvobození 42, 331 41 Kralovice
zve na muzikál v divadle Goja Hall v Praze
Bídníci
sobota 2.6.2012 od 14,00 hodin
cena 930,- Kč (J,K2,4 řada),
870,- Kč (J,K4,5 řada) (bus, vstupenka)
Odjezd z Kralovic v 11,00 hod. Nástup možný na trase Kralovice – Plzeň
Přihlášky: tel. 373 397 676, mobil 777 762 551
e-mail: marco.tour@seznam.cz a v kanceláři

Bonsai Merklín 2012
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje se koná 19.-20.5.2012, vždy 9.00 hod – 18.00 hod na zámku v Merklíně
u Přeštic 9.ročník výstavy bonsají a suiseki od pěstitelů a sběratelů z celé ČR
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Co nás stojí vandalismus........

ulomený stromek u hřiště v ul. Lipová
výsadba před dvěma roky. pořizovací cena 6,5 tis. Kč,; foto 3.4.2012

rozbitá hradbička u památníku ve středu obce
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utržená lavička před budovou Měú

popelnice v tújích před budouvou Měú

jeden z prvků skateboardového hřiště za garážemi v ul. Lipová
Fotografie zachycují jen zlomek toho, s čím se setkáváme. Převrácené a vysypané odpadkové koše jsou běžnou realitou,
stejně jako nepořádek v parku, na hřišti v ulici Lipová, na schodech k budově městského úřadu, v altánku u DPS, kolem
základní školy a na dalších a dalších místech. V podchodu pod nádražím se několikrát do roka opravují světla, opravy
autobusové zastávky u fotbalového hřiště již ani nespočítáme.
Škody na společném majetku však vznikají nejen rukou vandalů, ale nemalou měrou se na nich podílejí i bezohlední
řidiči přejíždějící obrubníky nebo parkující na chodnících. A co si myslet o těch, kteří si zkracují cestu z parkovacích
míst u „věžáků“ do ulice Rybnická přes travnatou plochu? Vyjeté koleje jsou smutným důkazem jejich arogance.
Eliška Bartásková, tajemnice
foto Zděnek Uhlíř

Městský úřad Kaznějov upozorňuje obyvatele ulice Na Komárově, že pro účely parkování v této lokalitě bylo
vybudováno nákladem 5 mil. Kč parkoviště. u zdravotního střediska. Řidiči, kteří zde parkují, porušují ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb. (aktuální znění, účinné od 11.4.2012), o provozu na pozemních komunikacích. Komunikace je
v důsledku jejich neukázněnosti prakticky trvale neprůjezdná pro velká hasičská vozidla, komplikují průjezd vozidlům
svážejícím odpad, v zimních měsících znemožňují provádění údržby komunikace.
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Z důvodu rekonstrukce je pobočka České spořitelny a.s - Plasy od 19.3.2012 po dobu dvou měsíců uzavřena
( otevření plánováno od 14.5.2012) Náhradní provoz zajišťuje pobočka Kralovice
Otevírací doba pobočky Kralovice , ul. Boženy Němcové 953
pondělí 8.30 – 12.30 13.30 – 17.00
úterý 8.30- 12.30
středa 8.30 - 12.30 13.30 - 17.00
čtvrtek 8.30 – 12.30 13.30 – 15.00
pátek 8.30 – 16.00
Bankomat bude po celou dobu rekonstrukce v provozu.
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