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Slovo
starosty
Na úvod tohoto článku mám
jednu,
pro
nás
všechny
zainteresované, radostnou a
úlevnou informaci, že městu
byly 6.10. 2011 na účet
převedeny finanční prostředky z
dotace na rekonstrukci ulice Ke
Škále ve výši 18 136,0 tis. Kč.
Již jsem se o tom několikrát
zmiňoval, ale jen pro pořádek –
stavba byla dokončena v září
2010,
kolaudace
proběhla
30.11.2010 a k tomuto datu také
byla celá stavba dodavatelské
firmě zaplacena. Postavme si
všechna tato data vedle sebe a
důvod k jásání se nějak zmenší. Trvalo to celý rok než jsme dostali peníze, se kterými jsme od zahájení celé akce
počítali, protože náš projekt byl na základě náročného bodového hodnocení schválen Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad k poskytnutí dotace.
Hlavním tématem, kterým se ale dnes chci zabývat, je životní prostředí. Velice rychle jsme si zvykli (a je to
dobře), že nás místní chemička neobtěžuje svým zápachem. Téměř jsme nabyli přesvědčení, že se blýská na lepší
časy, že se o stav areálu a důsledky bývalé chemické výroby firma OMGD i odpovědné orgány starají a zajímají.
Důvody k tomu byly. Po náhodném zjištění stavu vody z vrtu, který město vybudovalo k doplňování vody do
nádrže sloužící jako koupaliště, zahrnul krajský úřad Kaznějov mezi lokality Plzeňského kraje vybrané k
vypracování analýzy rizik ověřující stupeň a rozsah znečištění podzemní a povrchové vody. Závěrečná zpráva
byla vypracovaná v říjnu 2010 a je uložena na technickém odboru Měú Kaznějov. Současně začala připravovat
projekt a v současné době provádí analýzu rizik i firma OMGD přímo ve svém areálu. Očekává se, že tento
materiál více napoví o vývoji situace a na jejím základě bude možno rozhodovat o nápravných opatřeních.
Události z konce září tohoto roku však znovu oživily pochybnosti o zodpovědném přístupu všech, kteří mají co
do činění s areálem chemičky. Kaznějovem se opět šířil nesnesitelný zápach. Údajně došlo k úniku melasy do
dešťové kanalizace při demoličních pracích. Zdá se to nepochopitelné. Kdy asi byla melasa naposledy
nakoupena? Pracovníci provádějící bourací práce nevěděli, že zde je? Havarijní stav se opakoval třikrát, ani
jednou nebyl nahlášen firmou OMGD, 29.9. a 6.10. ho hlásilo Povodí Vltavy s.p., 5.10. Policie ČR.
13.10.byla svolána k došetření stavu vypouštění odpadních vod oddělením ochrany vod ČIŽP kontrola, které se
zúčastnili i pracovníci odboru životního prostředí Plzeňského kraje a vodoprávního úřadu (Měú Kralovice).
Zástupci města přizvání nebyli, přestože jsem o účast žádal. Svůj jednoznačný požadavek, aby práce vedoucí k
odstranění technologických zbytků v laguně a zbytků surovin prováděla akreditovaná firma, jsem tedy oficiálně
přednést nemohl. Výstupem z provedené kontroly je Protokol o kontrolním zjištění, jehož kopii mám na stole.
Jeho obsahem jsou uložená nápravná opatření, jejich popis jsem ale slyšel z úst zaměstnance chemičky již
několik dní předtím.
Snad jen pro dokreslení celé situace. 17.10. jsme dostali na Měú informaci, že z areálu firmy OMGD teče po
cestě podél betonové zdi znečištěná zapáchající tekutina. Informaci jsme si na místě ověřili a nahlásili odboru
životního prostředí v Kralovicích. Firma věc vysvětlila propláchnutím cisterny na zatravněné ploše ve svém
areálu.
Obsahem mého článku jsou dvě témata. Zdánlivě spolu nesouvisejí, ale ve skutečnosti? Musíme, a považujeme
to za samozřejmé, striktně dodržovat všechny termíny pro dokládání našeho požadavku na proplacení přiznané
dotace, ale vyplácející instituce své termíny rozvolňuje bez ohledu, jak to dopadá na naše hospodaření. Cítíme se
odpovědni za stav životního prostředí v našem městě, ale nemáme možnost prezentovat svá stanoviska a
požadavky. Chci tím naznačit, že řešení některých problémů je mimo možnosti samosprávy, ač se to na první
pohled nezdá. Vždy záleží na tom, jak se na danou věc díváme, na tom, co chceme nebo nechceme vidět. Je to
stejné jako s podzimem, který
je právě v plné síle. Pro někoho je synonymem špatných nálad, mlhavého,
šedivého počasí a nachlazení, jiný vidí přírodu hýřící barvami.
Přeji Vám co nejbarevnější pohled i na věci všední. S pozdravem
Ing. Petr Sýkora
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I nfor mační ser vis
•

•

•

•

Včely...všichni dobře víme, že bez včel
nebudeme mít ovoce, med, že jsou v našem
životě nepostradatelné, ale když je včelař má
v rodinné zástavbě dokáží svému okolí pěkně
znepříjemnit život. V létě jsme řešili stížnost
na majitele včel od celé ulice. Podotýkám, že
majitel včel neporušil žádný zákon. Ale vše
se dá při vstřícném jednání vyřešit. Předseda
Českého svazu včelařů ve městě se domluvil
s majitelem včel, že vymění agresivním
včelám matky za vyšlechtěné nebodavé.
Věřím, že se tímto opatřením příští rok
včelky postupně zklidní a sousedé budou
moci využívat své zahrady tak jak jsou
zvyklí.
Nájemkyně bytu v ulici Lipová vypověděla
Smlouvu o investičním příspěvku a budoucí
kupní smlouvě a požádala o majetkové
vypořádání již uhrazené části kupní ceny
bytu. Zároveň město zveřejnilo záměr
převodu nájmu s jeho následným prodejem.
Byly podány čtyři žádosti a losováním byl
vybrán nájemce, se kterým bude uzavřena
Smlouva o investičním příspěvku a budoucí
kupní smlouvě.
Horkých dnech letošního léta i podzimu
většinu z nás / hlavně děti / osvěžovala
výborná zmrzlina na křižovatce. Prodejce
zmrzliny požádal o pronájem pozemku na
příští léto . Rada města s touto žádostí
souhlasí.
Podle schváleného návrhu technického
odboru na oddělení hřiště od silnice před
městským úřadem byla vybrána k realizaci
firma Boppe,s.r.o. Na stavbu byl již vydán
územní souhlas a realizace proběhne do
konce tohoto roku. Věříme, že toto opatření
zamezí nebezpečným situacím na silnici.
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Základní škola Kaznějov připravuje dva nové
projekty, které jsou dotované v rámci
operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Duhová škola – inovace ve vzdělávací
strategii ZŠ Kaznějov 5 997 870,- Kč
Škola – rozvoj kompetencí na ZŠ Kaznějov
1 658 776,- Kč
Přejeme škole, aby na tyto projekty získala
dotaci a byly tak úspěšné jako projekt, který
právě probíhá.

•

Ředitelka DDM Radovánek Kaznějov
požádala na základě kontroly Krajské
hygienické stanice o úpravy
sociálních
zařízení pro dospělé a oddělení sociálního
zařízení pro chlapce a děvčata v DDM.
Úpravy bude možno realizovat na základě
konkrétní finanční náročnosti a zpracovaného
projektu.
Technický
odbor
předložil
orientační nákres úprav a ten by měl být
prokonzultován KHS.

•

Bylo provedeno poptávkové řízení na
pojištění majetku města a odpovědnosti
města. Ze čtyř pojišťoven, které byly
osloveny, byla vybrána Kooperativa a.s.
Smlouva bude uzavřena do roku 2014.

•

Obor životního prostředí v Kralovicích
požádal město o zpracování povodňového
plánu. Město Kaznějov má již několik let
plán zpracovaný . Jsou v něm zahrnuty
všechny přítoky Kaznějovského potoka ,
rybník V Luhu / Vátinka /, koupaliště a
nemovitosti občanů v ohroženém území.
Alena Špačková místostarostka
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z Městské knihovny v Kaznějově
Nabídka nových knih
Další báječný rok – Michal Viewegh, 1962Michal Viewegh žije v Praze a v Sázavě. Jeho knihy vyšly v celkovém nákladu blížícím se jeden a půl milionu
výtisků, byly již přeloženy do třiadvaceti jazyků a dočkaly se sedmi filmových zpracování.
Po pětiletém odstupu se nejpopulárnější český spisovatel Michal Viewegh opět vrátil k žánru deníku. Na otázku
Proč znovu deník? Výmluvně uvádí:
„Za prvé doufám, že kromě nevyhnutelných banalit obsahují moje deníky i nějakou tu nebanální myšlenku,
pravdivý postřeh, vtip, slovní hříčku, zajímavou situaci, autentický cit, otevřené doznání, nevšední setkání,
veselou historku a tak dále. Za druhé: i já coby náruživý čtenář rád čtu deníky spisovatelů, kdyby vyšel v českém
překladu například deník nejprodávanějšího současného španělského nebo norského spisovatele, rozhodně bych
si ho přečetl. A do třetice: i kdyby nakrásně můj život banální byl, nemá snad čtenář právo mé deníky
ignorovat?“
Další báječný rok je zajímavou osobní kronikou roku 2010, přinášející nebývale detailní portrét nejznámějšího
tuzemského autora.

O prasátkách, lásce a svatých : básně a povídky– Daniel Šístek, 1972Daniel Šístek své dětství prožil v Kaznějově. V Plzni se vyučil truhlářem. Vystřídal několik dělnických
zaměstnání. Nyní pracuje jako svářeč. V roce 1999 vydal vlastním nákladem sbírku básní a povídek Sestra
Klára, já a špína. V roce 2001 získal v rámci soutěže Literární Františkovy Lázně cenu Zeleného peří. O dva
roky později se zúčastnil Festivalu básníků v Olomouci. Publikoval v Hostu. Žije v Lubech u Chebu.
Daniel Šístek knihu daroval Městské knihovně v Kaznějově a je možné si ji vypůjčit.
Soňa Tůmová, knihovnice

Informace z matriky
Dnem 01.01.2012 vstoupí v účinnost novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Počínaje tímto datem bude zahájeno vydávání
nového typu občanského průkazu a současně dojde ke změně ve stávajícím způsobu
vyřizování agendy občanských průkazů.
Občané již nebudou moci podávat žádosti o vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a přebírat vyhovovené doklady prostřednictvím matričních úřadů, ale
budou tyto záležitosti vyřizovat pouze na obecních úřadech s rozšířenou působností
(např. MěÚ Kralovice, MěÚ Nýřany – pracoviště Bory, Magistrát města Plzně).
Jiřina Forejtová, matrikářka
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ze základní školy
Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje
Do Základní školy Kaznějov zavítal dne 15. 9. 2011 hejtman Plzeňského kraje Milan
Chovanec. V doprovodu ředitele školy a starosty města byl seznámen s prostředím školy,
zejména se školním bazénem, který je využíván pro výuku plavání nejen našich žáků, ale i
žáků okolních základních a mateřských škol.
V závěru návštěvy školy
si hejtman M. Chovanec prohlédl
nově vytvořenou učebnu školy
Školní
studijní
informační
centrum „Všeználek“, která
vznikla modernizací původní
knihovny školy. Nová učebna a
její programová náplň je jednou
z klíčových aktivit grantového
projektu,
který
je
spolufinancován ze státního
rozpočtu ČR a Evropského
sociálního
fondu,
zprostředkujícím subjektem je
Plzeňský kraj.
Pro všechny žáky školy je Zajištění provozu školního bazénu pro pravidelný plavecký
centrum otevřeno denně v rámci výcvik žáků je možné díky nadstandardní podpoře
vyučování i mimo výuku. zřizovatele školy Města Kaznějov.
Návštěvnost žáků, kteří využívají
učebnu i mimo vyučování je velmi vysoká. Důležitou aktivitou centra je vydávání školního
internetového časopisu ZKAZKY, příprava soutěže pro žáky 2.stupně Žákovská odborná
činnost a pořádání nových
celoškolních soutěží, které
jsou pravidelně vyhlašovány.
Grantový projekt „Učení je
skryté bohatství – inovace
výuky ZŠ Kaznějov“ je
realizován ve spolupráci
s Plzeňským krajem a za
výjimečné
podpory
zřizovatele školy Města
Kaznějov.
Hana Patrichiová

Zleva: poslanec J.Látka, hejtman M.Chovanec, ředitel školy
J.Henžlík, starosta P. Sýkora, ekonomka školy D.Šofferová,
náměstek I.Grüner
Září 2011
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POBYTOVÝ ZÁŽITKOVÝ KURZ
ŠUMAVA
Žáci devátých tříd ZŠ Kaznějov se ve dnech
12. 9. – 14. 9. 2011 zúčastnili třídenního
pobytového zážitkového kurzu na Šumavě.
Jednalo se o realizaci aktivity grantového
projektu, který je spolufinancován ze státního
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Stejně jako v loňském roce byli ubytováni na
chatě Blaženka ve Ski areálu Špičák.
Stravování bylo zajištěno na chatě Hanička a
sportovní aktivity mohli rozvíjet večer
v tělocvičně Ski areálu. Žáci v průběhu
pobytového kurzu pracovali s mapou
Železnorudska, učili se pracovat s GPS,
určovali rostliny a zvířata. V pondělí
lanovkou vyjeli na přestupní stanici na
Pancíř, odtud se pěšky vrátili na Špičácké sedlo. Cestou viděli pramen řeky Úhlavy. V úterý dopoledne vyjeli
lanovkou na Špičák, přešli k Rozvodí a pokračovali k Čertovu jezeru. Cestou objevili například rozsáhlý porost
plavuně pučivé a všechny překvapila těžba dřeva podél cesty. U jezera se dozvěděli informace o vzniku jezer na
Šumavě. Odpoledne zamířili opět na Špičácké sedlo a odtud podél naučné stezky k Černému jezeru. Poté se žáci
rozdělili na dvě skupiny, jedna se vrátila zpět na chatu a druhá šla k největšímu šumavskému vodopádu Bílá strž.
Po oba dny bylo krásné slunečné počasí. Ve středu dopoledne mírně pršelo, proto opět žáci pracovali ve dvou
skupinách, jedna na krátké vycházce do okolí určovala rostliny, druhá pracovala s mapou a GPS. Skupiny se
vystřídaly. Nakonec všichni žáci zpracovali připravené pracovní listy.
Zpracovala:Mgr. Naděžda Pluhařová

POBYTOVÝ ZÁŽITKOVÝ KURZ V ŽIHLI
Ve dnech 12. a 13. září 2011 se zúčastnili žáci pátých ročníků ZŠ Kaznějov pobytového zážitkového kurzu
v Žihli na Sklárně. Jednalo se o realizaci aktivity grantového projektu, který je spolufinancován ze státního
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Ráno jsme vlakem odjeli do Žihle a poté jsme pěšky šlapali okouzlující přírodou směrem k ubytovně.
Vzdálenost šesti kilometrů jsme využili k prozkoumání Žihelského lesa, který je součástí přírodního parku Horní
Střela. Po prudkém stoupání jsme se dostali k první přírodní památce, kterou je obří kámen zvaný Dědek.
Nedaleko od něj je ještě větší žulový kámen Bába. A všude kolem desítky a desítky dalších velkých
bezejmenných kamenů. Bylo stále na co koukat, a tak nám cesta příjemně utekla. Na některé z nás dolehla
únava, ale ve chvíli, kdy jsme zjistili, že jdeme na lassergame, jsme byli opět plni energie. Bludiště se světelnými
efekty, dynamická hudba a laserové zbraně nás všechny naprosto uchvátily. A potom zase hurá do přírody! Na
naučné stezce v okolí ubytovny jsme se u
informačních tabulí dozvěděli spoustu
zajímavých věcí o historii sklářské
výroby a okolní přírodě, které se nám
hodily večer při vědomostní soutěži.
Druhý den dopoledne jsme se vydali na
další přírodní památky, a to Viklany a
Hřib. Cestou jsme našli také několik
opravdových
hřibů,
„špičáků“
a
křemenáčů. Bylo to snad poprvé, co jsme
houby museli nechat v lese, protože
bychom je určitě na zpáteční cestě do
Žihle rozmačkali. Pobyt byl úžasný,
počasí se nám opravdu vyvedlo a pro
houby se můžeme vrátit s rodiči a přitom
jim ukázat kouzlo kraje viklanů.
Mgr. Eva Šimlová

Září 2011
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zájmová činnost
Ohlédnutí za našimi prvními závody v agility
Kaznějovský klub agility uspořádal dne 14.5. 2011 na domácím kynologickém cvičišti u hřbitova svoje
první závody agility nazvané „Začátečnický speciál“ . Akce se zúčastnilo více než 30 závodících týmů
ze všech koutů České republiky. Role rozhodčí se ujala zkušená instruktorka ze spřízněného klubu
agility OSA Doubravka Plzeň Renata Křenová, která připravila závodníkům velice zajímavé parkury.
Do
programu
byl
zařazen
i
tunelový
běh
pro
štěňátka..
Při překonáváni určené trati se u všech týmů hodnotil nejen čas, ale také počet chyb, např. při shození
laťky skokové překážky. V závěru byly prvním třem závodníkům v každé kategorii uděleny věcné ceny
a diplomy. Pro všechny účastníky byla připravena sladká odměna. Celá akce se setkala s pozitivními
ohlasy z řad závodníků i veřejnosti, a proto se ji v budoucnu chystáme zopakovat.
Všechny zájemce o bližší seznámení s tímto pěkným sportem pro pejsky a jejich páníčky zároveň
srdečně zveme na dvoudenní závody agility, které se budou konat na našem cvičišti u hřbitova
v sobotu 15.října 2011 od 9:00 hod. do cca 16:00 hod. a v neděli 16. října 2011 od 9:00 hod. do cca
14:00 hod. Přijďte podpořit tento zajímavý sport. Vstupné bude dobrovolné a bude využito
k zakoupení nové překážky. Případné dotazy ochotně zodpoví cvičitelka Milena Mašková nebo Eva
Nová. Děkujeme předem za vaši laskavou podporu a těšíme se na hojnou diváckou účast. Veškeré
informace týkající se našeho klubu najdete na stránkách ZKO Kaznějov http://www.ckszkokaznejov.wz.cz/ , v případě dotazů jsme Vám k dispozici také na e-mailu:
agility.kaznejov@seznam.cz nebo na http://www.cks-zkokaznejov.wz.cz/ v sekci Agility-Diskuse agility.
Milena Mašková
a Eva Nová-cvičitelky agility
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Vezmem roha do Zbiroha
… to je trefný název tentokrát již 7.ročníku
turistických vycházek po okolí Kaznějova
pořádaný organizací Pohyb Kaznějov. Do
Zbiroha, rodného města J.V.Sládka, se
vypravilo letošní ročník 54 účastníků. Mezi
nimi nebyli jen členové ASPV, ale i
příznivci turistiky. Autobus, který nás ze
zastávky v Kaznějově zavezl do Zbiroha na
náměstí, byl plně obsazený nejen
dospělými, ale i dětmi školního a
předškolního věku, čtyřmi kočárky a
psíkem.
Plán cesty a důležité organizační pokyny
ještě
v autobusu
předala
hlavní
organizátorka výletu paní Ing. Kundrátová. Každý z účastníků si mohl zvolit vlastní program na celý den. Jednou
z možností byla dopolední návštěva Muzea J.V.Sládka. Tam se nás ujala průvodkyně, od které jsme se dozvěděli
nejen vše zajímavé z historie města, o výrobě nářadí a stavbě železnice , ale také to, že měl J.V.Sládek teprve
16-ti letou maminku a že dodnes stojí jeho vila, kterou postavil.
Po prohlídce vyrazila většina účastníků na doporučenou trasu. Někteří po návštěvě místní hospůdky nebo po
prohlídce zámecké zahrady. Trasy byly dvě, dlouhé 8 a 15 km. Kratší trasa vedla kolem zámku a buližníkových
skal s historickým významem ve 2.světové válce. Čertova skála a její vyhlídka byl moc pěkný zážitek, hlavně
pro kočárky. Ale i tyto skupinky s menšími obtížemi kamenitý úsek zvládly. Delší okruh vedl dál přes okolní
vesnice, hráz Dvorského rybníka a podél Zbirožského potoka.
Předpověď počasí na víkend byla nepříznivá. Očekávali jsme celodenní déšť a tak jsme byli spokojeni za lehký
podzimní deštík, který vystřídalo nakrátko i sluníčko. Na nastupující chladné období po teplém září jsme se
dostatečně vybavili. A kdo ne, tak se pak ohřál v místní příjemné hospůdce, kterou náš zájezd v odpoledních
hodinách celou zaplnil.
Po 16.hodině jsme společně autobusem opouštěli Zbirožské náměstí a s příjemným pocitem pěkně prožitého dne
jsme se unaveni vraceli do svých domovů. Bylo to moc a fajn a patří velké díky pořadatelům těchto akcí.
Iva Zelenková
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společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili v měsících červenec, srpne a září
letošního roku významného životního jubilea:
80 let

Hanzličková Zdeňka, Zejmon František, Špačková Věra

81 let

Honomichl Josef, Liška František, Mottys Václav, Müller Rudolf,
Juha Bohumil, Prokopová Jarmila, Toncarová Jiřina

82 let

Koldinský Karel

84 let

Toušek Ludvík, Vlček Václav

86 let

Bratek Ján, Hanzlíček Vladimír, Dušková Eliška,

88 let

Wais Jaroslav, Mašková Jiřina,

91 let

Pašek Jindřich

Městský úřad Kaznějov srdečně zve na připravované akce:
28.11. Rozsvícení vánočního stromu
7.12. Adventní setkání seniorů
31.12. Silvestrovský ohňostroj
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město Kaznějov nabízí:
k prodeji - byt č. 464/5 v ulici Školní
- byt č. 207/18 v ulici Oborská
k pronájmu nebytové prostory v č.p. 39, Stará náves
Září 2011

Kaznějovský zpravodaj

strana 11/12

Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Foto titulní strana:
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne 4.11.2011

Září 2011

20 (od roku 1991)
250
12
Ing. Vladimír Vašíček
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