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Slovo
starosty
Polovina roku 2011 je za námi,
čas prázdnin a dovolených je v
plném proudu. Jako každoročně
jsme se rozloučili v obřadní síni
městského úřadu s absolventy
základní
školy,
tentokrát
dokonce za účasti televize
PRIMA, která pak hezky
udělaný sestřih z této akce
odvysílala ve svém pořadu ZAK.
Ale této symbolické tečce za
první částí letošního roku předcházela jedna pro Kaznějov zcela výjimečná událost - návštěva prezidenta
republiky Václava Klause v doprovodu jeho manželky. Kdo chtěl a měl čas, mohl přivítat vzácnou návštěvu na
hřišti před městským úřadem.Rád bych touto cestou poděkoval paní Jiřině Hepové, která ze svého uměleckého
depozitáře věnovala městu obrázek pro prezidentský pár, a panu Václavu Dolejšovi a jeho přátelům ze souboru
Úsměv Tereze Lesčinské a Václavu Švíkovi za krásnou voničku lidových písní ze severního Plzeňska, kterou
prezidenta přivítali.
22. června projednalo zastupitelstvo města kromě jiného zprávu o čerpání rozpočtu k 31.5.2011. Vyplývá z ní, že
se nám zatím daří plnit schválený rozpočet v jeho příjmové i výdajové stránce. Největší vrásky nám dělá stále
ještě finančně neuzavřená akce „Rekonstrukce komunikace Ke Škále“. V řádném termínu jsme 28.2. odevzdali
Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Závěrečnou monitorovací zprávu k této akci, její kontrola
však ještě k dnešnímu dni nebyla dokončena a tak jsme museli znovu dodatkem k úvěrové smlouvě upravit
termín splatnosti úvěru, který má být uhrazen jednorázovou platbou po obdržení dotace, tentokrát do 31.8. 2011.
Musím konstatovat, že s takovou byrokracií, prověřováním a ověřováním jsem se ještě nesetkal. Ale říká se:
„konec dobrý, všechno dobré“. Věřím, že v příštím vydání zpravodaje již budu moci informovat, že dotace byla
vyplacena. A ze všeho nejdůležitější je, že komunikace je v provozu a slouží ke spokojenosti svých uživatelů.
Bezproblémově, ve srovnání s ulicí Ke Škále, proběhla stavba parkoviště u zdravotního střediska, byla
dokončena v květnu, nyní je zažádáno o kolaudaci a řeší se ještě dopravní značení, tak aby byla zjednodušena
dopravní obslužnost lokality Na Komárově.
A v krátkosti k dalším investicím: snad již na první pohled je patrné, že hospodářský dvůr byl vybaven novou
výkonnou sekačkou Amazonka, kontejnerem a sklápěcím návěsem za traktor; připravuje se II. etapa
rekonstrukce ulice Drahotínská a firma ERDING vybraná ve výběrovém řízení zahájí výměnu dvou kotlů v
kotelně na sídlišti.
Závěrem si dovoluji pozvat malé i velké na „koupaliště“. Myslím, že se zde najde pro každého něco. V jarních
měsících byla vypuštěna a vyčištěna nádrž, takže koupání je zde opravdu příjemné, byla dokončena výstavba
dětského hřiště s multifunkční herní sestavou, hřiště na volejbal a nohejbalové hřiště jsou k dispozici stejně jako
dva pinpongové stoly. Celý areál je udržovaný v čistotě, tráva se pravidelně seká. A když se k tomu připočte
fungující bufet, nemá se Kaznějov za co stydět.
Přeji krásné letní dny
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Informační servis
Na žádost obce Rybnice a Obora, zastupitelstvo města
Kaznějova rozhodlo o
vytvoření společného
školského obvodu pro lepší zajištění plnění povinnosti
vytvořit podmínky pro povinnou školní docházku dětí,
které mají místo trvalého pobytu na jejich území. S
obcí Rybnice a Obora je již připravena smlouva. Ke
společnému obvodu se chce také připojit obec Dobříč,
Jarov a Koryta.
Proběhlo výběrové řízení na dodávku výměny dvou
kotlů do centrální kotelny na sídlišti. Výběrová
pětičlenná komise zhodnotila nabídky a vybrala firmu
ERDING a.s. Brno, která měla nejvýhodnější nabídku.
Cena výměny kotlů
2 124 318,- Kč. Výměna
proběhne v letních měsících.
FK Bohemia Kaznějov požádal o finanční příspěvek
na svoji činnost v roce 2011 ve výši 190 000,-Kč.
Částka je zdůvodňována stoupajícími náklady na
údržbu areálu a na druhé straně poklesem dotačních
příjmů, příjmů z reklamy a sponzorských darů. V
rozpočtu zbývá na sportovní účely 88 500,-Kč.
Zastupitelstvo města rozhodlo o finančním příspěvku v
této částce a žádost bude projednána v souvislosti s
dalším rozpočtovým opatřením.
Byla uzavřena smlouva o dílo s firmou MENE
INDUSTRY,s.r.o.
na
vypracování projektové
dokumentace pro ohlášení stavby ,, Oprava ulice
Drahotínské“. Firma předložila nejvýhodnější nabídku
s cenou 57 600,- Kč.
MUDr. Václav Čech požádal o souhlas s umístěním
nově vznikajícího nestátního zdravotnického zařízení v
na adrese Kaznějov čp. 105. Vznikne nová společnost
MUDr. Čech a Křiklán, společnost s.r.o. Rada města
souhlasí s umístěním provozovny v prostorách, které
měl dosud pronajaté MUDr. Čech.
26.5.2011 se konalo na krajském úřadě jednání o
změnách ve struktuře výkonu státní správy s cílem
optimalizovat počty matričních úřadů. Město

Kralovice jako sídlo obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podpořilo zachování matričních úřadů ve
svém správním obvodu a zformulovalo k
připravovaným změnám nesouhlasné stanovisko, které
podepsali starostky a starostové tohoto správního
obvodu. Rada města odmítá změny ve struktuře
matričních úřadů, pokládá je za omezování práva obcí
a zaslala písemné nesouhlasné vyjádření k tomuto
záměru příslušnému odboru ministerstva vnitra.
V prostoru bývalého letního kina je dočasně umístěna
skládka zeminy. Na tyto pozemky, které město
nevyužívá, uzavřelo město s majitelem zeminy
nájemní smlouvu.
Město obdrží formou výpůjčky od firmy EKO-KOM
čtyři kusy kontejnerů na tříděný odpad. Podmínka
výpůjčky je, že se o tento počet navýší počet
kontejnerů ve městě.
Jistě jste si všimli, že město je uklizené, upravené,
travnaté plochy jsou pravidelně sekány. Ale i s novou
výkonnou sekačkou je práce náročná a nelze ji
provádět pro cizí vlastníky pozemků. Ve výjimečném
případě, kdy bude nutno posekat cizí pozemek,
stanovil technický odbor města paušální částku 3,Kč/m2 plochy, která zahrnuje náklady na mzdy,
pohonné hmoty, odpisy a případné opravy.
Zastupitelstvo města uložilo technickému odboru
navrhnout řešení oddělení hřiště před městským
úřadem od stávající komunikace z důvodu bezpečnosti
dětí. Technický odbor navrhl nainstalovat drátěné
panely ve výšce 240 cm v délce 60 m.
Taneční škola Takt požádala o finanční dotaci na
pořádání tradiční soutěže tanečních formací z celé
České republiky pod názvem Májový pohár a na
podporu své činnosti. Zastupitelstvo města poskytlo
dotaci ve výši 10 000,- Kč
Alena Špačková místostarostka
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Z Městské knihovny Kaznějov
16.6.2011 proběhlo v Městské knihovně v oddělení pro děti slavnostní pasování žáků 1. tříd ZŠ Kaznějov. Poté,
co děti předvedly, jak se naučily číst, přivítaly mezi sebou krále Knihoslava, který je svým mečem slavnostně
pasoval na rytíře Řádu čtenářského. Na památku si děti odnesly diplom a knihu. Paní učitelky Mgr. Šteflová a
Mgr. Sajnerová pak převzaly od pana starosty Ing. Sýkory pasovací listinu. Na závěr si děti zahrály pexeso a
prohlédly nové knihy.
Soňa Tůmová, knihovnice

Nabídka pronájmu bytu
Nabízíme k pronájmu byt 1 + 2 v Kaznějově ve Školní ulici

Informace na tel. 604 548 730
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ze školství...
Zprávičky z naší školičky
*Mateřská škola Kaznějov sídliště děkuje místním
hasičům a kynologům, kteří pro děti mateřských škol a
základní školy připravili překrásné dopoledne k
dětskému dni.Děti přišly ze hřiště za hřbitovem
nadšené a plné nových zážitků. A závěrečné
občerstvení – párek v rohlíku nikdo neodmítl. Ještě
jednou díky.
*Žáci deváté třídy naší základní školy pod vedením
Mgr. Tomáše Koreluse připravili pro naše děti na
školní zahradě k MDD dopoledne plné soutěží. Naše
malé děti se okamžitě do všech činností zapojily. Paní
učitelky na děti dohlížely, ale soutěže si řídili sami
deváťáci. Musím s radostí konstatovat, že tyto děti,
které právě opouštějí základní školu mají v sobě cit,
porozumění i ochotu slabšímu a mladšímu pomoci a
povzbudit ho. Takovou snahu o to, aby ta naše mrňata
nebyla zklamaná bych u této věkové skupiny nečekala.
Nemalou zásluhu na tom, že zvítězili všichni ,,
soutěžící i pořadatelé“ má pan učitel Korelus.

*Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí v
okresním kole zvítězila v nejmladší kategorii
Štěpánka Vondráčková a 3. místo obadila Terezka
Mudrová, ve starší kategorii : 3. místo Lukáš Dobrý.
V krajském kole 1. místo Štěpánka Vondráčková a 3.
místo
Terezka Mudrová.
Našim malířům
gratulujeme.*Od září 2011 bude do mateřské školy
docházet 81 dětí. Mateřská škola má tímto počtem
naplněnou kapacitu. Při zápisu do MŠ bylo šest dětí
nepřijato z důvodu naplněnosti tříd.
*Slavnostní okamžiky zažily nejstarší děti, které
opouští mateřskou školu a v září nastoupí do základní
školy. V mateřské škole byly děti slavnostně pasovány
na školáky. A takové pasování, obrovskou ozdobenou
vařečkou, kdy každý poklekne a je pasován k tomu
dostane na klopu kytku se stuhou, je zážitek, na který
se nezapomíná. A již pasovaní na školáky odcházejí
děti na městský úřad do obřadní síně. Zde se s nimi za
přítomnosti rodičů rozloučila tajemnice městského
úřadu ing. Eliška Bartásková. Tato slavnost se již stala
v mateřské škole tradicí.
AlenaŠpačková,ředitelka MŠ na sídl.

Olympiáda v biologii

V měsíci
dubnu se na ZŠ v Horní Bříze uskutečnila okresní
kola biologických olympiád mladších a starších
žáků základních škol a víceletých gymnázií.
Soutěže byly složeny ze tří částí (testu, poznávačky
rostlin a živočichů a praktického úkolu
z mikroskopování). V kategorii C, které se
zúčastnilo celkem 22 žáků ze šesti škol okresu
Plzeň-sever, reprezentovali naši školu tři žáci
z osmého ročníku, kteří uspěli ve školním kole a
velice dobře vypracovali zadané vstupní úkoly.
Marek Drahota obsadil v celkovém pořadí třetí
místo, Veronika Seidlerová 13. místo a Hana
Bohuslavová 14. místo.V kategorii D se soutěže
zúčastnilo celkem 20 žáků šestého a sedmého
ročníku. Kaznějovskou školu reprezentovali dva
žáci šestého ročníku, Monika Marková, která obsadila 8. místo a Zdeněk Marek, který obsadil 19. místo.Tímto
bych chtěl poděkovat výše jmenovaným žákům za vzornou reprezentaci školy a za čas, který věnovali teoretické
i praktické přípravě na soutěž.
Tomáš Korelus
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Přednáška o sokolnictví
Ve čtvrtek 10. března 2011 navštívil naši školu
sokolník pan Jan Brož ze středočeské sokolnické
organizace FALKER o.s.. Tato společnost provádí
v rámci environmentální výchovy na základních
školách přednášky o dravých ptácích a sovách ve
vztahu k lidem, doplněné o letové ukázky.Poutavá
a velice zajímavá přednáška zaměřená na dravce a
sovy žijící v ČR probíhala v tělocvičně ZŠ. Po celé
dopoledne se zde střídaly děti z MŠ Sídliště,
Rybnice, žáci prvního a druhého stupně ZŠ
Kaznějov. Během poutavého výkladu p. Brož
procházel s vybranými druhy dravců a sov mezi
žáky. Ti si tak mohli zblízka prohlédnout jednotlivé
exempláře. Mezi nejzajímavější dravce bezesporu
patřil orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus) a
káně harrisovo (Parabuteo unicinctus), které
velice ochotně přilétalo na ruku vybraným žákům.
Paní učitelky si zase mohly zblízka prohlédnout a potěžkat naši největší sovu, výra velkého (Bubo bubo), který
přilétal na zavolání na jejich ruku.Celá akce se velice vydařila. Žáci se dozvěděli zajímavou formou mnoho
důležitých a užitečných informací o životě, hnízdění dravců a sov, jejich nepostradatelném významu
v ekosystému a ochraně u nás i ve světě.
Tomáš Korelus

Botanicko-zoologická exkurze žáků 7. ročníku
V pondělí 2.5. 2011 se 20 žáků ze 7. ročníku zúčastnilo
exkurze do plzeňské zoologické zahrady a přírodní
rezervace Háj, která je součástí přírodního parku Horní
Berounka. Tato exkurze byla žákům hrazena
z finančních prostředků ESF a Státním rozpočtem ČR
v rámci
environmentální
výchovy.
V dopoledních hodinách navštívili žáci zoologickou
zahradu, kde byl pro ně připraven hodinový program
zaměřený na faunu a flóru Afriky. Prohlídka pavilonů
s typickými africkými živočichy byla doprovázena
poutavou přednáškou pí Vídršperkové, která žáky
obeznámila
se
způsobem
života,
potravou,
rozmnožováním a péčí o mláďata těchto živočichů. Po
skončení tematické exkurze měli žáci hodinu na
volnou
prohlídku
zbývajících
expozic.
Po prohlídce ZOO následoval přesun autobusem do
obce Druztová, v jejímž katastru se rozkládá PR Háj.
Botanicko-zoologická vycházka v této lokalitě byla
vedena od přírodní památky Malochova skalka podél
toku řeky Berounky po bukovecký jez a zpět do obce
Druztová. Během 3,5 hodinové vycházky se žáci
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seznámili s typickou jarní vegetací a živočichy bukohabrového háje. Na důležité zástupce flóry a fauny této
lokality upozorňovali vyučující žáky formou krátkých
výkladových zastávek, které byly zpestřeny praktickou
ukázkou vybraných druhů rostlin a živočichů.
Během celé vycházky doplňovali žáci, rozdělení do
čtyřčlenných skupin, určené rostliny a živočichy do
pracovních listů. Na poslední zastávce „U
Bukoveckého seníku“ všechny skupiny plnily praktický
úkol, ve kterém měly zjistit výšku jimi vybraného
druhu stromu pomocí
jednoduchého návodu a
matematicko-fyzikálních
výpočtů.
Celá akce byla zakončena následující týden ve škole,
kdy jednotlivé skupiny žáků vypracovávaly pracovní
listy, ve kterých zúročily informace získané
v zoologické zahradě a na vycházce v PR Háj.

Kaznějovský zpravodaj
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Kolem kaznějovského koupaliště pobíhali Medvědi
Kdo se šel v sobotu 30.4. projít kolem kaznějovského koupaliště, nestačil „valit oči". Na mnoha místech
republiky není v tento den překvapením potkat čarodějnice, v Kaznějově jste ale mohli narazit na Medvědy. Sice
nebylo třeba před nimi lézt na stromy, ale plést se jim do cesty se také nemuselo vyplatit.
V sobotu se tu totiž konalo okresní kolo soutěže dětí a mládeže v přírodě „Medvědí stezkou", pro kterou se vžilo
označení Medvědi. Tato soutěž je každoročně vyhlašována Českou Asociací Sportu pro všechny, jejíž členem je i
místní odbor Pohyb Kaznějov. Probíhá od okresních a krajských kol až do republikové úrovně. Soutěží
dvoučlenné hlídky v celkem deseti kategoriích rozdělených podle věku a pohlaví. Závodníci museli proběhnout
trať dlouhou 2,5 km pro mladší kategorie a 4 km pro starší. Na cestě je čekalo 14 kontrolních stanovišť, kde
plnili tyto úkoly: vlastivěda, uzlování, ohniště, květiny a souhvězdí, šifrování, azimut a orientace mapy, dopravní
a topografické značky, slalom s kládou, hod na cíl, přenášení břemene, lanové překážky, stopy, zdravověda a
odhady. Za každý nesplněný úkol obdržela hlídka trestné minuty, které se přičítali k běžeckému času. Nebylo
tedy úkolem jen trať rychle proběhnout, ale ukázat všestranné dovednosti v přírodě.
V Kaznějově se prohánělo celkem 80 dětí z Třemošné, Plzence, Nýřan, Zruče a Kaznějova. S organizací na
startu i trati pomohlo 40 dospělých z řad dobrovolníků. Jako zázemí poskytli kaznějovští vodáci svoji klubovnu,
k dispozici byl i bufet. Ani vítězové nepřišli zkátka, ceny pro ně věnovali sponzoři: Domino Miluše Cachová, LB
Minerals, s.r.o., Oborová zdravotní pojišťovna a Pohyb Kaznějov. Všem těm patří velký dík za to, že byli ochotni
něco udělat pro blaho našich dětí. Většina akcí má organizační slabiny právě proto, že se v dnešní době nepodaří
dát dohromady dostatečné množství lidí, kteří by obětovali své pohodlí a volný čas ku prospěchu jiných. I počasí
stálo na naší straně, pršet začalo až v momentě, kdy bylo vše uklizeno.
Domácí závodníci se nenechali zahanbit konkurencí a obsadili přední pozice. V kategorii mladší žákyně I
zvítězila hlídka ve složení Eva Medulová a Tereza Šafrová, 3. místo obsadily Adéla Kafrdová a Aneta Rattayová.
V kategorii starší žákyně III zvítězily Lucie Hrebenárová a Karolína Zahradníková, v kategorii starší žákyně IV
skončily na 3. místě Jana Galliková a Lucie Hrbková. I v žákovských kategoriích jsme měli své zástupce, na 2.
místě v kategorii starší žáci IV skončili Matěj Hnilička a Daniel Pojer. Všichni vítězové postoupili do krajského
kola ve Starém Plzenci, kde jim přibyla konkurence z okresů Plzeň-město a Rokycany. Ale ani to nebyl pro naše
závodníky velký oříšek. V Plzenci se na stupně vítězů postavily Adéla Kafrdová a Aneta Rattayová na prvním
místě, Nikol Bušková a Tereza Strychová na druhém a Lucie Hrebenárová s Veronikou Hrdličkovou na místě
třetím. Bohužel letos bylo kvůli problémům s financováním sportu zrušeno republikové kolo, v kterém by naši
závodníci jistě útočili na příčky nejvyšší.
Jsme rádi, že je tato soutěž mezi dětmi oblíbená a budeme se těšit i příští rok na hojnou účast. Ale nic není bez
práce a i za úspěchem v soutěži se skrývá svědomitá příprava závodníků, kteří se nad rámec pravidelných
cvičebních hodin chodily zdokonalovat v tábornických dovednostech do lesa. Doufáme, že v září přijde do
tělocvičny na pravidelná cvičení alespoň tolik dětí, kolik chodilo letos. Sledujte aktuální informace na
http://pohyb.kaznejov.cz/ .
Za organizátory Lenka Novotňáková

Kynologický klub Kaznějov
informujeV sobotu 7. května jsme uspořádali 3.
ročník turistického pochodu nazvaného Okolím
Kaznějova. I letos nám počasí přálo, a snad i proto
přišlo na start před hasičskou zbrojnici největší počet
účastníků
našich
pochodů,
a
to
210.
Tentokrát si příchozí vybírali ze dvou tras. Kratší,
osmikilometrová, vedla téměř celá lesem a zavedla
pochodníky k Žlutému a Modrému kříži a kolem
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zatopených kaolinových lomů. Tu si zvolilo celkem
171 lidí. Aby cesta dětem lépe utíkala, umístili jsme
podél trasy informační cedule s vědomostními
otázkami ze psí říše. Druhou, osmnáctikilometrovou,
trasu šlo nebo jelo 39 lidí. Ti se dostali až do Krašovic
a
Trnové.
Cíl obou tras byl opět na našem cvičišti, kde i letos
získali všichni za ušlé kilometry diplom a na
posilněnou párek.
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Skupina GREYMON sklízí úspěchy
Zajímavé obdobé prožívá v současné době rocková
skupina GREYMON, ve které hrají i dva Kaznějováci:
Ladislav Soutner a Karel Winkelhöfer, které můžete
znát i z již neexistujícího Meclony Bandu. V celostátní
soutěži FlyUp 2011 se tito hudebníci probojovali až do
pětičlenného finále, a to v konkurenci 169 přihlášených
kapel. Díky tomu si zahrají na tradičním festivalu v
Bílině. Podobného úspěchu dosáhla kapela už v únoru,
kdy se neztratila ani v pražském semifinále soutěže
Metalgate, odkud si odvezla druhé místo. Výrazně
melodicky zaměřený GREYMON momentálně

koncertně propaguje své nové CD "Ďáblova nevěsta".
Skladby z této novinky zní ze specializovaných
rozhlasových pořadů a vysloužilo si i kladný ohlas u
hudební kritiky. Samotní posluchači jej ocenili tím, že
se "Ďáblova nevěsta" stala v jednu dobu
nejstahovanějším hudebním dílem na serveru
Rockpalace. V letním období se Greymon chystá hrát
na mnoha akcích, a to i ve svém domovském regionu,
tedy okrese Plzeň – sever.
Tomáš Pícl

Koncert orchestru
TREMOLO
17.4. proběhl v kaznějovském kině
koncert
žákovského
orchestru
TREMOLO – Třemošenský laskavý
orchestr -složeného ze žáků a učitelů
ZUŠ Třemošná. S nápadem představit
mladé
hudebníky
a
zpěváky
kaznějovskému publiku přišel pan
Václav Dolejš, který pak také nezištně
spolupracoval s městským úřadem na
jeho
přípravě.
Informace
o
úrovni
orchestru,
předcházející jeho vystoupení, nelhaly.
Pod vedením dirigenta Dalibora Bárty,
který také celý koncert provázel slovem, zazněly známé orchestrální skladby a populární melodie v téměř
profesionálním provedení, výkon dětských sólistů bral dech. Bouřlivý potlesk na konci byl důkazem, že hodinu a
půl trvající hudební koktejl byl pro přítomné posluchače skutečným zážitkem. Škoda jen, že si jich čas na hudbu
nenašlo
více,
ale
i
80
prodaných
vstupenek
organizátory
potěšilo.
Eliška Bartásková, tajemnice
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společenská kr onika
Městský úřad blahopřeje občanům, kterí se dožili v měsících duben, květen a červen
letošního roku významného životního jubilea:
80 let

Kinclová Eliška, Novák Jindřich, Nováková Viktorie, Kulichová Milada

81 let

Šteflová Libuše, Škoulová Eva, Radová Judita, Valtrová Růžena,
Buchtelík Gustav, Kroftová Božena

82 let

Šnajdrová Jřina, Krojová Miloslava, Majerová Vlasta, Brožová Božena,
Šubrtová Olga, Bruhová Helena

83 let

Rybová Vlasta, Pešková Marie, Koldinská Marie, Kohlbeková Božena

88 let

Žalman Jaroslav, Šteflová Květuše, Špaček Alois,

89 let

Zíka Antonín

91 let

Motys Jaromír, Hanzová Zdeňka

92 let

Valešová Olgra

město Kaznějov
nabízí k prodeji
v Kaznějově, Dolní ulice č.p. 347, byt o velikosti 2 + 1, II. kategorie a
užívací právo k pozemkům pp.č. 1148/17 a 1148/10;
připravuje prodej
bytu 2 +1 v ulici Oborská, č.p. 207 (Parlament)
bližší informace v průběhu srpna
tel. 373332115, 373332163
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