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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Kaznějov schválilo na svém únorovém
zasedání rozpočet města na rok 2016. Je to v podstatě základní
dokument, kterým se bude řídit činnost všech orgánů města v
průběhu celého roku a ze kterého lze vyčíst úkoly, které jsme
si vytyčili. Rád bych Vás zde alespoň s těmi nejdůležitějšími
seznámil.
Předně před námi stojí celková rekonstrukce chodci i dopravou
velmi využívané místní komunikace Ke Koupališti. Od hasičské zbrojnice až k požární nádrži bude položen nový povrch,
vybudován chodník, který je zvláště v úseku kolem tzv. chudobince velmi potřebný. Součástí projektu jsou i parkovací stání
a finální úpravou bude osázení novou zelení. V souběhu s touto
stavbou provede VAK, a.s. výměnu poruchového vodovodního
řadu. K ceně se nyní nebudu vyjadřovat, protože jsme ve fázi přípravy výběrového řízení a výše ceny bude hlavním
kriteriem výběru dodavatele stavby.
Kromě této stavby bude investována z rozpočtové kapitoly „doprava“ ještě oprava vjezdu do areálu firmy NEPRON,
který slouží také našim zde bydlícím občanům, oprava chodníku za bytovými domy č.p. 402-409 v sídlišti a věřím, že
letos konečně dojde i na místní komunikaci K Cementárně. Samozřejmostí pak bude běžná údržba všech komunikací
dle aktuální potřeby.
Velkou, i když ne tak objemem finančních prostředků jako náročností prací, bude celková oprava kapličky. Jedná se
o naši jedinou kulturní památku a jako takové jí musí být věnována náležitá pozornost. Všechny práce (odvodnění
stavby, oprava krovu a výměna krytiny, vnitřní omítky) budou probíhat pod dozorem památkářů. Současně s opravami
bude přeložen i sloup elektrického vedení v bezprostřední blízkosti kapličky. Již před delší dobou se objevila potřeba
řešit garážování služebních osobních aut. Dosud užívaná plechová garáž dosluhuje a bude muset být demontována.
Bylo proto rozhodnuto odstranit zděnou kolnu u budovy městského úřadu a místo ní postavit novou dvougaráž. Kromě
vyřešení problému s garážováním aut se tak zároveň vylepší bezprostřední okolí radnice.
V rozpočtu je také pravidelně pamatováno na údržbu bytového fondu. V letošním roce to bude údržba některých bytů
v č.p. 312 (U Viaduktu) a v č.p. 108 (K Nádraží), bude dokončeno odvlhčení domu č.p. 142 (Olejna) a provede se zde
přepojení kanalizace a dále je počítáno s pořízením projektu na odvlhčení domu č.p. 34 (Zámek).
Pokračovat budeme v rekonstrukci veřejného osvětlení ulice Plzeňská a nově bude veřejným osvětlením vybavena ulice
Úzká. Na opravu hřbitovní zdi provedenou v loňském roce bude navázáno další etapou. Pokračovat budou i práce na
novém územním plánu.
V rozpočtu je pamatováno i na oblast školství, kultury a sportu. Finanční prostředky vyčleněné pro příspěvkové organizace Základní škola Kaznějov, Mateřská škola Kaznějov u továrny a Mateřská škola Kaznějov sídliště celkem činí 9
700,0 tis. Kč.
Myslím, že naše plány nejsou malé, ale věřím, že společným úsilím zastupitelů, zaměstnanců Měú a i Vás, občanů, se
nám podaří je splnit. Jsou však i další akce, které nejsou přímo v režii města, ale jsou pro nás důležité. Jednou z nich je
stavba nového obchodního domu. Zatím vše probíhá podle harmonogramu, tzn. letos by měla být dokončena projektová příprava a v roce 2017 by se mělo stavět.
Co se týče obchvatu Kaznějova, přikládám vyjádření manažera DSO I/27, jehož jsme členy. Jeho zprávu bych snad
jen doplnil informací, že geologický průzkum a snímkování trasy Kaznějov bylo dokončeno. Nyní probíhá příprava na
výběrové řízení dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí a na dalším zasedání Centrální komise ministerstva
dopravy se očekává schválení záměru projektu.

Vážení spoluobčané, těším se na letošní spolupráci s Vámi a předem Vám za ni děkuji.

Ing. Petr Sýkora, starosta města
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„Rychlé informace“
•

Rada města Kaznějov odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 1162/4, 1162/5 a 1157/5
(okolí požární nádrže) s SDH Kaznějov; členové SDH
pozemky vyčistí od náletových dřevin a upraví tak, aby
mohly sloužit jako tréninkové hřiště pro mladé hasiče.

•

S provozovatelem zmrzlinového stánku byla na jeho
žádost prodloužena nájemní smlouva na pozemek na
dobu určitou do 31.12.2020.

•

Provozovatel výkupny šrotu a majitel nemovitosti, kde
výkup probíhá, nabídl městu tuto nemovitost k odkupu; vzhledem ke stavu nemovitosti a po vyhodnocení
potřeb města rada nabídku odmítla.

•

Bylo provedeno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kaple sv. Jana Nepomuckého.
k.ú. Kaznějov – parc. č. st. 88 – rekonstrukce kulturní památky; nabídky podalo ve stanoveném termínu
7 uchazečů, jedna nabídka byla vyřazena, hodnocení probíhalo podle kriteria nejnižší nabídková cena;
hodnotící komise doporučila a rada schválila uzavření smlouvy na plnění zakázky s firmou Kypta- Stavoservis s.r.o., Zruč-Senec; termín pro realizaci akce je
květen – říjen letošního roku;, cena díla je 972 tis. Kč.

•

V rámci vyhlášeného dotačního programu Plzeňského
kraje „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ bylo požádáno o finanční příspěvek na
výše uvedenou rekonstrukci.

•

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2016;
rozpočtované příjmy činí 45 455,3 tis. Kč, výdaje 74
137,8 tis. Kč, rozdíl bude financován ze zůstatku vykázaného k 31.12.2015 ve výši 29 290,0 tis. Kč.

•

Firma LB MINERALS, s.r.o. se darovací smlouvou zavázala poskytnout městu v roce 2016 na ekologické,
tělovýchovné a sportovní účely písek nebo kamenivo v
celkovém objemu asi 300 t.

•

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Dětské kluby RADOVÁNEK“. cílem
projektu je poskytnout službu rodičům žáků 1. stupně
ZŠ vytvořením odpoledního dětského klubu ve šk. roce
2016/2017 a 2017/2018

•

Město požádalo Státní pozemkový úřad o bezúplatný
převod pozemků pod místními komunikacemi Ke Staré mašině, Strmá, Na Komárově a K Vodárně; jedná se
o pozemky v majetku státu.

•

Zastupitelstvo pověřilo jako třetí osobu oprávněnou k přijímání prohlášení o uzavření manželství
(ze zákona je pověřen starosta a místostarosta)
Mgr. Hanu Šteflovou.

•

Vzhledem k opakujícímu se vandalismu v zahradě u
DPS, kdy dochází k poškozování altánu a obtěžování
nájemníků DPS, bude altán přemístěn na zahradu MŠ
sídl.

•

Město nabídlo pronájem pozemků určených k zemědělským účelům; na základě zveřejněného záměru se
přihlásili 2 uchazeči; rada rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Dibelkou, bytem Dobříč.

•

Na základě konzultace s lesním hospodářem byla zvýšena na 600,- Kč/m3 cena palivového dřeva ze stromů
pokácených v intravilánu obc.

•

Rada odsouhlasila pořádání farmářských trhů v
Kaznějově; budou se konat 1 x za dva měsíce na ploše
určené pro stánkový prodej na sídlišti.

•

Kácením stromů byla zahájena největší investiční akce roku 2016 „rekonstrukce místní komunikace Ke Koupališti“, vlastní stavební práce začnou v červnu, ukončeny by měly být v říjnu.

•

KÚ PK vydal usnesení, kterým bylo zastaveno správní
řízení vedené se společností NEOAQUA s.r.o. ve věci
rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení
ke sběru, výkupu a využívání odpadů v areálu bývalé
chemičky z důvodu, že firma NEOAQUA s.r.o. nesplnila podmínky zákona o odpadech pro vydání souhlasu.

Ing. Eliška Bartásková

Ulice Ke Koupališti projde v letošním roce rekonstrukcí.
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Informace z města
Informace o přípravě projektu obchvatu Kaznějova
Chtěl bych Vás informovat o aktuální situaci s přípravou projektu obchvatu města Kaznějov. Dobrovolný svazek obcí Silnice I/27 (dále jen DSO), jehož
je Kaznějov členem, spolupracuje s investorem akce,
Ředitelstvím stavby silnic a dálnic ČR správa Plzeň
(dále jen ŘSD), již řadu let zejména v oblasti předprojektové přípravy modernizace Silnice I/27 z Plzně
až na hranice Plzeňského kraje. Obchvat Kaznějova je
jedním z úseků celého projektu.
V předchozím období proběhlo závěrečné ekonomické hodnocení všech čtyř úseků (Horní Bříza,
Kaznějov, Plasy, Kralovice) dle aktualizované metody
HDM 4 s tím, že je velice reálný předpoklad splnění
požadovaných parametrů u všech dílčích samostatných úseků. Dalším přepokládaným krokem pak již
bylo zahájení příprav tvorby dokumentace k ÚzemObchvat zpříjemní život obyvatelům Kaznějova.
nímu rozhodnutí s tím, že budou vybrány první dva
úseky pro rychlé zahájení a další budou následovat
později. Toto časové posunutí vychází mimo jiné z předpokladu, že všechny úseky nebudou realizovány současně. ŘSD
akceptovalo přání DSO, aby pokud bude možno, jako dva první úseky byly vybrány obchvaty Kaznějova a Plas.
Závěrečné ekonomické hodnocení dle aktualizované metody HDM 4 v případě úseku Kaznějov bohužel oproti předpokladům vyšlo velmi nepříznivě, neboť místo minimálně nutného indexu 6% byl výsledek pouze 2% (Horní Bříza 6.1%,
Plasy 14.6%, Kralovice 16%).
Vzhledem k tomu, že cílem aktivit DSO je realizace všech úseků výše uvedené trasy, obrátilo se DSO na ŘSD s prosbou o hledání možnosti, jak úsek Kaznějov vzhledem k nepříznivým výsledkům výpočtu HDM 4 udržet ve fázi přípravy
projektu. Po několika konzultacích ŘSD sdělilo, že metodika HDM 4 umožňuje sloučit v rámci výpočtu úseky Kaznějov a
Plasy do jednoho celku s tím, že kvalifikovaný odhad předpokládá dostatečně vysoký index pro realizaci dalších kroků v
přípravě projektu. Ve fázi stavební realizace projektu budou ale úseky Plasy a Kaznějov realizovány samostatně a pořadí
určí investor dle aktuální situace.
Tento postup muselo ŘSD prosadit a nechat schválit na GŘ ŘSD v Praze, což se podařilo a nový výpočet byl zadán u
příslušné firmy (Pragoprojekt).
Přepočet dopadl dobře dle předpokladu. Výsledky výpočtu prošly nejprve vnitřními postupy a posuzováním v ŘSD a
byl stanoven další postup, o kterém bych Vás rád informoval.
Především vypočtený index HDM4 je 10,4%. Dále byl již pro úsek Kaznějov v předstihu zadán předběžný geologický
průzkum nutný pro tvorbu DÚR. Z formálního hlediska musí zahájení přípravy DÚR pro úsek Kaznějov projít ještě
jedním schvalovacím aktem. Po uskutečnění posledních dvou výše uvedených kroků vypíše ŘSD výběrové řízení na dodavatele DÚR. Na tyto předpokládané kroky má již ŘSD správa Plzeň přiděleny finanční prostředky v dostatečné výši.
Domnívám se, že v současné době se tedy podařilo nepříznivý vývoj situace kolem obchvatu Kaznějova zvrátit, a další vývoj bude pozitivní. V dalším období zůstane DSO v průběžném kontaktu s investorem a o všem podstatném budou
všichni členové DSO informováni.

R. Hosman, manažer DSO I/27
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Informace z města
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňskou částku
Každá koruna pomáhá. Tak zní motto Tříkrálové sbírky, kterou
už šestnáctým rokem organizuje Charita České republiky. Kaznějov se do největší republikové charitativní akce zapojil v loňském
roce. Dva týmy koledníků převlečených za Melichara, Baltazara a
Kašpara posílily v letošním roce další tři skupinky a součet všech
pěti kasiček překonal sumu z loňského roku. Díky vám, kteří jste
otevřeli svá srdce a přispěli korunkami těm, kteří naši pomoc potřebují, se vybralo neuvěřitelných 11 659 korun.
Vykoledované korunky putovaly do Domova sv. Vavřince Meclov
u Domažlic, který je určen klientům s psychickým handicapem.
Děkujeme všem dárcům a také koledníkům za jejich pěvecká přání: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám...“

Z městské knihovny

Valentýna Bílá

V době od 12. 1. - 15. 3. 2016 knihovna pořádala pokračovací kurz Trénování paměti. Pravidelně se scházelo každé úterý v zasedací místnosti na MÚ v Kaznějově 11 účastníků. Poznali
některé z řady mnemotechnik, které člověku usnadňují dobré zapamatování. Cílem bylo dokázat
nejen seniorské populaci, že si docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Ale i hravou a zábavnou formou přesvědčit, jak jsou úžasní.
Dne 3. 5. 2016 v 17 hodin se uskuteční přednáška spisovatelky Martiny Bittnerové - Utajené životy slavných Češek v zasedací místnosti
na Městském úřadě v Kaznějově. Přednáška ke stejnojmenné knize představí zajímavé ženské osobnosti 19. a počátku 20. století. Odhalí pět nevšedních ženských osudů včetně jejich stinných a méně lichotivých stránek. Básnířka Simonetta Buonaccini se dvakrát ne zrovna šťastně vdala a
experimentovala s narkotiky. Obdivovaná herečka Leopoldina Ortová de Pauli žila s nevěrníkem
a zároveň největším podvodníkem té doby. Dcera Boženy Němcové, Theodora, dávala přednost
hudbě před literaturou a pořídila si nemanželské dítě. Dozvíte se také, proč si spisovatelku Bertu
Mühlsteinovou nikdo neodvedl k oltáři a kdo byl velkou láskou skladatele Bohuslava Martinů.

Hrát se dá na cokoliv. I na flašky
Ústřední písnička z pohádky Maxipes Fík, hitovka z akčního trháku Star Wars, sonáta Pro Elišku od Ludwiga van
Beethovena a řada dalších notoricky známých ´pecek´zazněla v kaznějovském kině během únorové akce nazvané
Kaznějovské kulturní kinoodpoledne. České a zahraniční
písně v podání dvojice mladých plzeňských hudebníků říkajících si Flaškinet měly obrovský úspěch. Jak už název
uskupení napovídá, hlavním hudebním nástrojem byly totiž
lahve doprovázené kytarou. Přestože počet zaplněných sedadel v hledišti byl žalostný, Flaškinet svou produkci rozjel
na maximum a diváci je za to odměnili bouřlivým potleskem.

Soňa Tůmová

Hudební duo Flaškinet. Foto Dušan Bělohradský

Hudební část vystřídala amatérská pohádka Prach a broky a film
o aktivních seniorkách Sběratelky. Ten k nám přijela představit sama autorka, paní Vlasta Křečková. Dalším milým hostem byla
Lenka Vochocová, členka občanského sdružení Inventura, jenž podporuje vznik a prezentaci umělecké a publicistické tvorby
lidí s mentálním hendicapem. Na plátně se postupně řešily závažné problémy lidstva jako globální obleva, odpadky a velký třesk.
Sobotní kinoodpoledne uzavřely filmy Trabantem napříč Afrikou Dana Přibáně a o splněném cestovatelském snu dobrodruha Martina Kolaji - Napříč Venezuelou.
Děkujeme Městu Kaznějov za bezplatné zapůjčení kina.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Strana 5

Informace z města
Velikonoční jarmark
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve. Jsou spojené s památkou umučení a
vzkříšení Krista. Obecně tyto svátky u nás zlidověly a slaví se s nimi příchod a vítání jara. I my jsme
se rozhodli jaro přivítat již tradičním velikonočním jarmarkem, který připadl na termín 20. 3. 2016.
Tento jarní trh nabídl kolem 20 stánků nejen s velikonočním sortimentem. Návštěvníci si zakoupili velikonoční vazby, dekorace,
malovaná vajíčka, výrobky uměleckého řezbářství, zahradnické
produkty a další drobnosti, ať už jako dárek či jen tak sobě pro radost. Pochutnat jsme si mohli již tradičně na občerstvení od pana
Mizery z Dobříče, cukrářských výrobcích z kralovické Svěženky a
nově jsme také nabízeli staročeský trdelník nebo populární Bubble
Tea. Nechyběly ani kreativní dílny, kde si děti vyráběly velikonoční dekoraci, drátkovaly vajíčka, vytočily si hrneček na hrnčířském
kruhu, nazdobily perníček nebo si zkusily uplést vlastní pomlázku.
Jarmark nám zpestřila vystoupení kroužků SVČ RADOVÁNEK a
velké díky patří hudebním skupinám z pracoviště v Plzni, Ledecké „MOŽNÁ JEDNOU“ a „NA SKOK“, které svými texty a originálním hudebním provedením pobavily nejednoho návštěvníka
jarmarku.
V přilehlém parku nedaleko náměstí se mohli vyřádit naši nejmenší – nechyběly zde šlapací motokáry, koloběžky, skládací
kostky, šlapadla nebo nafukovací hrad. Ač nám počasí nepřálo
a sluníčko se na nás nepřišlo ani na chvilku podívat, hodnotíme
letošní ročník jako povedený a už teď pro Vás vymýšlíme „vychytávky“ na příští rok.
Jedním z vystoupení na velikonočním jarmarku byl také kroužek
Let’s dance, ke kterému se po malé pauze vrátila, k naší velké
radosti, lektorka Jana Galliková a v rekordním čase nacvičila s
děvčaty sestavu na písničku Psy – Daddy. Doufáme, že se Vám
vystoupení líbilo, a moc bychom chtěli za tým SVČ RADOVÁNEK Kaznějov děvčata i Janu pochválit. Naše tanečnice jsou
také členkami organizačního týmu Šuplík a právě ony se staraly
o Vaše ratolesti v parku během Velikonočního jarmarku. Naše
„Šuplíkářky“ se podílí na organizaci akcí, táborů, výzdobě našich
pracovišť a především na přípravě sestav pro taneční kroužky.
Děvčata také pod naším dozorem trénují menší slečny na tanečních víkendech FOR FUN! Momentálně ale mají plnou hlavu
přijímacích zkoušek na střední školy, tak jim budeme moc držet
palce, aby se jim zadařilo.

Kolektiv SVČ Radovánek Kaznějov
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Plánované akce SVČ RADOVÁNEK
18. 4. 2016 – Den Země
Dopolední akce pro 1. stupeň ZŠ s ekologickou tematikou

12. 6. 2016 – Radovánkohraní pro veřejnost
Tradiční zakončení školního roku, prezentace kroužků,
sportovní soutěže, kreativní dílny, divadlo pro děti, reprodukovaná hudba a občerstvení
13.-14. 6. 2016 – Radovánkohraní pro ZŠ a MŠ
Kaznějov
Dopoledne plná soutěží a kreativních činností

Soutěž SDH Kaznějov
V sobotu 28. května 2016 bude Sdružení dobrovolných hasičů Kaznějov pořádat na louce pod sídlištěm (u „tržnice“)
okrskovou soutěž v požárním sportu.
Předpokládaný začátek akce je v 10 hodin, zajištěno bude
samozřejmě i občerstvení a doprovodný program.

Turistický pochod okolím Kaznějova
Kynologický klub Kaznějov pořádá v sobotu 14. května 2016
Turistický pochod okolím Kaznějova.
Start:
Cíl:
Trasy:
Startovné:

před hasičskou zbrojnicí od 9 do 10 hodin
na cvičišti kynol. klubu u hřbitova
do 10, do 20 a do 40 km - pro pěší, cyklisty
i kočárky
30 Kč

V cíli dostane každý účastník diplom a párek. Více informací
najdete na webu kynologického klubu.
Akce se koná za finanční podpory Města Kaznějov.
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Informace z města
TAJEMNÝ ŽĎÁR A JEHO STUDÁNKY
Zveme všechny příznivce pohybu, malé i velké, mladší i starší k účasti na jubilejním 10. ročníku turistické vycházky pořádané tělocvičným spolkem POHYB
KAZNĚJOV, oddílem Zdravotní tělesné výchovy
Kdy

- v sobotu 16. dubna 2016
- odjezd autobusu v 8,30 hodin od zastávky
ČSAD směr Plzeň

Trasa

- lesní cca 12 km, náročnost mírná, nelze s ko
čárky.

Hůlky Nordic Walking jsou velmi vhodné při sestupu ze
skalnaté vyhlídky!
Na závěr možnost individuálních prohlídek stavebních památek Rokycan, Muzea Dr. Horáka, Vojenského muzea demarkační linie či posezení v cukrárně….
Cena výletu - dospělí 100,- Kč, děti 60,- Kč
Přihlášky na telefonu p. Kundrátové – 736 646 046 nebo v tělocvičně Základní školy v Kaznějově každé úterý v 17 hodin,
platnost přihlášky až po zaplacení. Akce se uskuteční za každého počasí.
Těšíme se na hojnou účast.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem
domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí
nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Informace z města
Schválený rozpočet 2016
Příjmy
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1361
1341
1343
1335
1351

33.13.
33.14.
36.32.
10.31.
43.51.
36.12.
43.57.
61.71.
36.13
35.11.
23.10.
23.21.
36.34
63.10.
23.39.
61.71.
61.71.
21.19.
37.22.
37.25.
36.39.
36.13
4112
4116
4134
4139

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
12. odnětí lesní půdy
13 výtěžek z provozování loterií(VHP)

33404
7000
80
750
6500
1500
14000
2800
45
75
4
150
500

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
.z pronájmu BH
z pronájmu DPS
pronájem pozemků
pronájem ost. nemovitostí
pronájmy ve zdravotnickém středisku
pronájem vodovodu
pronájem kanalizace
pronájem kotelny
úroky a dividendy
koupaliště
věcná břemena
- ostatní nedaňové příjmy
ostatní příjmy MěÚ
z úhrad z dobývacího prostoru
z komunálních odpadů
EKO-KOM platby za separ.odpad
III. Kapitálové příjmy
z prodeje pozemků
z prodeje ostatních nemovitostí
IV. Přijaté dotace
neinvestiční dotace ze SR
dotace na pečovatelskou službu
V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů
příděl soc. fondu
převody z vlastních fondů

10685
560
20
12
2
96
430
7115
3800
300
62
250
400
12
110
2150
10
20
1
3010
10
2500
340
160
130
130

Příjmy celkem
stav účtů k 31.12.2014
Finanční prostředky celkem

1022,7
1022,7
213,6
90
123,6

45455,3
29296,56
74751,86

Výdaje
10.31.
10.36
10.31
22.12
31103
22.21

I. Lesnictví
pěstební činnost
správa v lesním hospodářství
příspěvek SVOL

127
101
25
1

II. Doprava
opravy a údržba MK, rekonstrukce MK

31258,9

dopravní obslužnost

155,9

III. Vodní hospodářství

2055

23.39.
23.21.
23.21.

koupaliště
plán obnovy kanalizací a vodovodů
projekty

150
1800
105

31.13
31.11.
31.11.
32.31.

IV. Školství
ZŠ
1. MŠ sídliště
2. MŠ u továrny
příspěvek ZUŠ

9757
8100
1100
530
27

33.11.
33.13.
33.14.
33.19.
33.19.
33.19.
33.99.
36.39.
33.22

V. Kultura
Štace
kino
knihovna
1. propagace města
2. kronika
3. ostatní
SPOZ
kulturní dům opravy, studie přestavby
oprava kapličky vč. Přeložky NN

2324
115
150
480
50
12
150
70
125
1172

35.11.

VI. Zdravotnictví
provoz zdravotního střediska

500
500

36.12.
43.57.
36.31.
36.32.
37.22.
34.34
36.35
36.39.
36.39.
36.39.
36.99
37.45.

VII. Bydlení, komunální služby
BH
DPS
veřejné osvětlení, rozhlas
hřbitov
sběr a svoz komun. odpadů
kotelna
územní plán
1. budova MěÚ
2. garáž Měú
3. výkup pozemků
hospodářský dvůr
úklid obce, údržba obce

16922
3950
150
3320
591
1355
900
480
930
1330
361
700
2855

34.29
43.51.

VIII. Sociální
Klub důchodců
pečovatelská služba

780
40
740

55.12.

IX. Zásahová jednotka SDH
1.provoz, hasičská zbrojnice

720
720

34.19.
34.21
34.29.

X. Tělovýchova a zájmová činnost
1. příspěvek na činnost
2.dětská hřiště
příspěvky občan.sdružením

575
400
100
75

61.12.
61.71.
61.71.
61.71.
61.71.
63.20.
63.10.
63.99
63.30.
63.30

XI. Veřejná správa a služby
zastupitelstvo
1.činnost místní správy
2.zaměstnanci
3. příspěvek DSO 1/27
4. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko
pojištění
úroky z úvěru Lipová, služby pen.ústavů
odvody DPH, daň z příjmů
1. příděl do sociálního fondu
2.převody fondům a rozp. Účtům

9118,9
800
3300
2310
24
15,7
200
55,6
2200
90
123,6

příjmy
výdaje
schodek
zůstatek na účtech
splátky úvěru Lipová
zůstatek

45455,3
74137,8
28682,5
29296,56
607,5
6,56
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Ze základní školy
Lyžařský výcvik 2016

Letošního lyžařského kurzu, který se konal v Železné Rudě od 7. do
12. února 2016, se zúčastnilo 21 žáků a žákyň. I přes nevlídné sněhové podmínky, které nám bohužel neumožnily konání výcviku na
běžkách, všichni účastníci nečekaně brzy a bez problémů ovládli
pěknou a bezpečnou sjezdovou techniku na lyžích i na snowboardu. Závěr kurzu patřil tradičně závodům ve slalomu, na kterých
byly k vidění hodnotné sportovní výkony. Všichni odjížděli spokojeni, neboť i letošní lyžařský výcvik zcela nepochybně splnil všechna očekávání.

Naučná stezka Kaznějov

Mgr. Milena Mašková

Délka celé naučné stezky je celkem 14 km, zkrácená trasa bez cesty k vyhlídce nad kaolinovým lomem měří 7 km. NS
Kaznějov má celkem 8 zastavení na významných lokalitách především v katastru obce. Na prvním stanovišti jsou návštěvníci seznámeni s koncepcí NS Kaznějov a se základními informacemi o městě, na druhém s historií a s některými
osobnostmi města. Třetí je věnováno průmyslu, čtvrté lesům. Páté podává informaci o ložisku kaolinu v Kaznějově a o
jeho využití. Šesté stanoviště, protože se jedná především o školní naučnou stezku, stručně informuje o školství v Kaznějově. Sedmé zastavení u ČOV je věnováno
vodě a jejímu významu pro život, na osmém
stanovišti se návštěvníci dozvědí několik
informací o geologickém vývoji Kaznějova a
o údolí Kaznějovského potoka.
Příprava Naučné stezky Kaznějov, kterou
vedla Mgr. Naděžda Pluhařová za odborného vedení RNDr. Marie Novotné, CSc.
a za velké podpory města Kaznějov, začala
již v roce 2011. Do přípravy a realizace byli
zapojeni samotní žáci, kteří pořídili řadu
fotografií na vycházkách, podávali různé
podněty a návrhy k obsahu na tabulích. Při
vyhledávání informací jsme byli překvapeni, kolik zajímavostí by se o Kaznějově nechalo napsat, na tabulích je jen stručný výběr. Musíme ještě jednou poděkovat všem,
kteří pomáhali při získávání informací pro jednotlivá stanoviště. Za grafické zpracování mapy naučné stezky a jednotlivých stanovišť děkujeme firmě RAMAP, která první čtyři stanoviště instalovala 26. 11. 2013 a zbývající 20. 3. 2015.
Přejeme Vám příjemnou procházku po lokalitách naučné stezky.

Přírodovědné aktivity

Mgr. Naděžda Pluhařová

V rámci EVVO a udržitelnosti Grantového projektu „UČENÍ
JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ se v pondělí 21. 3. 2016 uskutečnila přírodovědná vycházka žáků VI. B do lesa v okolí ZŠ Kaznějov.
Lektorka paní Ing. Daniela Jahodová seznámila žáky se
základními funkcemi lesa, učila je vnímat les a přírodu se
všemi jejich zákonitostmi. Žáci si zahráli v přírodě několik
her, při kterých využívali přírodniny, učili se postřehu, spolupráci.
Vycházka, kterou zajistila Mgr. Ilona Barbořáková, se žákům líbila.
Mgr. Naděžda Pluhařová
Více na: http://zskaznejov.webnode.cz/
Připravila Mgr. Petra Kratochvílová
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v lednu, únoru a březnu letošního roku významného životního jubilea:
Leden
Vaško Miroslav
Novák Václav
Martínek Jaroslav
Havlínová Květoslava
Oudová Marie
Trylčová Magdalena
Kotrch Václav

87
87
86
86
86
85
82

Únor
Loukotová Božena
Král Josef
Žalmanová Marie
Králová Věra
Nováková Blažena
Fakan František
Adensam Ludvík
Volínová Jaroslava
Beran Jindřich

93
91
85
85
84
82
82
81
80

Březen
Mašková Vlasta
Mikutová Jitka
Málek Jiří
Koldinský Miroslav
Vágner Jiří
Valentová Libuše
Němec Ladislav
Vondráčková Helena
Polach Vladislav
Černá Miluška
Mikloš Josef
Valešová Květuše

93
92
86
85
84
84
83
83
82
82
82
81

Matrika Kaznějov
Matrika v Kaznějově v roce 2015 vydávala rodné, oddací a úmrtní listy občanů, kteří se narodili, zemřeli nebo měli
svatbu v našem matričním obvodu (Kaznějov, Rybnice, Obora, Dobříč, Jarov a Koryta).
V roce 2015 požádalo o uzavření sňatku na matrice v Kaznějově 11 párů. V obřadní síni se rozhodlo uzavřít manželství 7 dvojic. V soukromém bytě proběhla jedna svatba a dva páry uspořádaly svatbu na zahradě rodinného domu.
Jeden obřad se konal v Oboře v Zámecké fořtovně P. Metternich. Další radostnou událostí bylo vítání občánků. Na jaře
bylo pozváno 9 nových občánků z Kaznějova. Na vítání se dostavili rodiče se 7 dětmi. Na podzim se konalo druhé vítání
občánků. Z 11 pozvaných dětí jsme s radostí přivítali všechny. Rodiče dětí obdrželi kytičku, knížku a zlatý přívěsek se
znamením zvěrokruhu podle data narození dítěte. Na jaře proběhlo setkání s dárci krve, kteří obdrželi velké poděkování a dárkový koš. Koncem června se konalo v obřadní síni rozloučení dětí s mateřskými školami a slavnostní předání
vysvědčení žákům devátých tříd základní školy. Děti z obou mateřských škol nám zazpívaly písničky a přednesly básničky, které se ve školce naučily. Žáci devátých tříd slavnostně obdrželi poslední vysvědčení ze základní školy. Svěřili
se, jaký učňovský obor si zvolili nebo jakou střední školu si vybrali pro další studium. Pan starosta, spolu s třídními
učitelkami a paní ředitelkou, jim popřál hodně úpěchů do další důležité etapy v jejich životě. V září jsme přivítali dvě
třídy prvňáčků v základní škole. V průběhu roku jsme poslali přání k narozeninám všem občanům, kteří dovršili 75 a
více let. V prosinci jsme předali 103 občanům starším 80ti let malý dárek k Vánocům. V prosinci jsme jeli za občany
Kaznějova, kteří jsou v Ústavu sociální péče v Horní Bříze. Předali jsme jim malý dárek a popovídali si s nimi. Během
roku jsme navštívili občany, kteří oslavili kulaté životní jubileum 80 let, 8 občanů, kteří dosáhli věku 85 let a 5 občanů,
kteří se dožili 90 let. S jedním manželským párem jsme oslavili jejich zlatou svatbu. Všichni obdrželi dárkový koš a kytičku. Tyto občany navštěvujeme vždy po domluvě a s jejich souhlasem. O těchto výročích a událostech vedeme kroniku.
Znovu připomínám, že všichni občané Kaznějova, kteří by chtěli oslavit zlatou, diamantovou, kamennou nebo platinovou svatbu, se mohou domluvit na termínu a místě konání (doma nebo v obřadní síni) na telefonním čísle 373 332
142.
Těším se na další dobrou spolupráci se všemi občany, kteří se s nějakou žádostí, přáním nebo problémem obrátí na
matriku v Kaznějově.
Jiřina Forejtová, matrikářka
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Plánované akce
 Sobota 9. 4. 2016

hra Lijavec (Trnovská umělecká společnost TRUS) v
divadelním klubu ŠUTR

 Sobota 16. 4. 2016
turistický výlet Tajemný Žďár a jeho studánky

 Úterý 3. 5. 2016 v 17 h

přednáška spisovatelky Martiny Bittnerové - Utajené
životy slavných Češek

 Pátek 13. 5. 2016 v 19 h
Lidová muzika z Chrástu v kině

 Sobota 14. 5. 2016
turistický pochod okolím Kaznějova

 Sobota 28. 5. 2016 v 10 h
okrsková soutěž v požárním sportu

 Sobota 28. 5. 2016 v 19 h
beseda o cestování v kině – Jarda Šnek Král

 Sobota 4. 6. 2016
Den dětí na koupališti

 neděle 12. 6. 2016
Radovánkohraní pro veřejnost

Upozorňujeme všechny zájemce o zasílání hlášení
městského rozhlasu SMS zprávami, že je možné se
přihlásit telefonicky (373332142) nebo na emailové
adrese matrika@kaznejov.cz do databáze uživatelů této služby.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 25.6.2016
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