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1 Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o investičních akcích, které by se měly realizovat v tomto roce. V
první řadě je to výstavba 18-ti nových bytových jednotek na sídlišti. Letos se má prostavět 13.369
tis. Kč. Bude se jednat o nájemní neprodejné byty v majetku města pro nízkopříjmové občany.
Příjem bude posuzován k průměrnému přepočtenému výdělku, který je stanovován statistickým
úřadem. Žadatel nesmí být také majitelem (vlastníkem) jiné nemovitosti. Tyto podmínky si
stanovuje m.j. poskytovatel dotace. Zastupitelstvo města si stanoví ještě podmínky za město.
Žadatelé budou včas informováni o jednotlivých podmínkách, aby věděli, zda o přidělení bytu se
mohou dále ucházet. Výstavba by měla být ukončena v prvním čtvrtletí r. 2008.
Na opravu komunikací (balenou za tepla) je vyčleněno přes 2 mil. Kč. Jedná se např. o
komunikaci Pod Továrnou, kde bude provedeno odfrézování a nový povrch. Další větší opravy
budou realizovány na komunikaci K Cementárně, U Pumpy , K Cihelně, v ul. Pod Strání a Ke Staré
mašině ( zde bude spoluúčast Vodárenské a kanalizační a.s.).
V plánu je také celková rekonstrukce místní komunikace Borová, kde 4 mil. Kč by město
mělo dostat ze státního rozpočtu a 1 mil. Kč z rozpočtu města. Věřím, že přislíbené 4 mil. včas
dostaneme, abychom mohli provést včas výběrové řízení a následně realizovat akci. Stavební
povolení je již samozřejmě připravené.
Ředitelství silnic a dálnic nám dalo příslib, že zprojektuje a následně i provede odvodnění
komunikace I/27 (hlavní komunikace) od závor po pravé straně k světelnému přechodu. Město by
se mělo spolupodílet přibližně 120 tis. Kč.
V letošním roce bude rovněž zpracována projektová dokumentace ul. Ke Škále a křižovatky
na komunikaci I/27 nad železničním přejezdem proti prodejně p. Čásy. Ulice Ke Škále, která je pro
nás hlavní komunikací do Habeše, si to zaslouží. Je zde velký provoz a není zde chodník.
Křižovatka nad železničním přejezdem je velmi nebezpečná pro chodce.
Rádi bychom letos udělali celkovou opravu fasády u čp. 108 – dům u nádraží v ul. Úzká a
také u č.p. 105 – zdravotní zařízení u továrny. Tyto akce budou stát přibližně 2 mil. Kč.
Dále město počítá s výměnou 2 kotlů v kotelně na sídlišti v hodnotě přibližně 2 mil. Kč. Na
budově městského úřadu bude probíhat další výměna oken. Pro hospodářský dvůr plánujeme nákup
drtiče větví za traktor a částečnou údržbu budov a vstupních portálů. Koupaliště je již vypuštěné, s
čištěním stěn od bahna a řas zdatně pomáhá Sbor dobrovolných hasičů, za což jim děkuji. Následně
bude vyvezeno bahno ze dna nádrže a opětovně bude navezen nový písek. Prostě dojde k
celkovému vyčištění koupaliště včetně výměny vody. V ulici Oborská u autobusové čekárny a v
ulici Za Humny bylo již rozšířeno veřejné osvětlení.
V rozpočtu Kaznějova na rok 2007 je počítáno i s další podporou rozvoje školství. Jen v
základní škole se jedná o investice přibližně v hodnotě 1.600 tisíc Kč, např. rekonstrukce učebny
M+ F, rozvod počítačové sítě do jednotlivých kabinetů, výměna oken, výměna školního rozhlasu,
výměna podlahové krytiny v I. poschodí atd. U mateřské školy na sídlišti budou zakoupena nová
lehátka, kopírka, provede se oprava oken v hodnotě 290 tis.Kč. U mateřské školy u továrny se
počítá s výměnou zastaralého nábytku a s pokračováním ve výměně oken v hodnotě 260 tis. Kč.
Samozřejmě rozpočet města zahrnuje i náklady na provoz školních zařízení. Celkové náklady na
školství v Kaznějově - provoz a investice – budou činit v letošním roce přes 8 miliónů Kč.
Město podporuje činnost hasičů, sportovních oddílů a kultury (např. divadlo a kino). Zúčastnil
jsem se výročních členských schůzí klubu důchodců, hasičů, zahrádkářů, včelařů, kynologů a
9.3.07 strávím příjemný večer na schůzi FK Bohemia Kaznějov. Mohu říci, že rád navštěvuji
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jednotlivá jednání. Fandím lidem se zájmem o určitou činnost, lidem, kteří ji vykonávají na úkor
svého volného času bez nároku na odměnu a přitom s nadšením.
Rád bych touto cestou poděkoval hasičům za pomoc při odstraňování následků vichřice při
likvidaci padlých stromů, zajištění poškozené střechy nad školní jídelnou a částečně střechy u
školy.
Věřím, že občané pomohou s jarním úklidem kolem svých nemovitostí, za což jim už předem
děkuji.
Na městském úřadu dochází k personálním změnám. Rád bych poděkoval, a věřím i vaším
jménem, p. Elišce Růžkové, která na obci zastávala funkci tajemnice od r. 1990 a nyní odchází do
důchodu, za její práci, obětavost a vstřícnost k občanům. S paní Eliškou Růžkovou jsem
spolupracoval dvě volební období a začal třetí. Popřál bych i nové paní tajemnici p. ing. Elišce
Bartáskové, která byla jmenována do funkce od 1.1.2007, aby se jí vedlo tak dobře jako ve funkci
ekonomky. Ve výběrovém řízení byla vybrána na funkci ekonomky p. ing. Fryčová, rád bych jí
popřál, ať se co nejdříve zapracuje a ať se jí v kolektivu zaměstnanců líbí.
V měsíci únoru proběhl audit Krajským úřadem Plzeňského kraje za rok 2006, nebyly
zjištěny žádné chyby, je to výsledek všech zaměstnanců obce.
S pozdravem
Ing. Petr Sýkora
starosta
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2 Schválený rozpočet na rok 2007
Příjmy
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
12. pop živ. prostř.,skládkovné
13.odnětí zemědělské půdy
14. odnětí lesní půdy
15. výtěžek z provozování loterií(VHP)
16. 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. příjmy ze zdravotnictví
6. úroky a dividendy
7. nájem kotelna
-přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
1. ostatní příjmy MěÚ
2.přijaté pojistné náhrady
3. elektř. koupaliště – vodáci
4. z úhrad z dobývacího prostoru
5. z komunálních odpadů
III. Kapitálové příjmy
1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ost. nemovitostí
IV. Přijaté dotace
1. neinvestiční dotace ze SR
2. neinvestiční dotace od obcí
3. úřad práce
4. pečovatelská služba
5. dotace-lesy
6.dotace 18 BJ
7.dotace knihovna
8. dotace hasiči
9. dotace 18BJ
Příjmy celkem
Zůstatek k 1.1.2007
Zůstatek sociálního fondu
Příděl do soc. fondu z BÚ
Finanční prostředky celkem
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Rozpočet 2007
Výdaje
Rozpočet 2007
22 387,50 I. Lesnictví
150,00
4 500,00 II. Doprava
3 150,00
1 000,00 1. údržba komunikací
50,00
1 450,00
250,00 2. komunikace Pod továrnou
5 000,00 3. oprava komunikací
650,00
1 500,00 4. rekonstrukce ul. Borová
1 000,00
8 000,00 III. Vodní hospodářství
455,00
1 700,00 1. údržba vod. a kanalizace
80,00
100,00 2. koupaliště
250,00
73,00 3. odvodnění I/27 spoluúčast s ŘSD
125,00
8 050,00
10,00 IV. Školství
6 400,00
4,50 1. ZŠ
2. MŠ sídliště
850,00
3. MŠ u továrny
800,00
1 205,00
V. Kultura
150,00 1. Štace
100,00
100,00 2. kino
550,00
8 961,50 3. knihovna
445,00
253,00 4. propagace města
50,00
150,00 5. SPOZ
30,00
10,00 6.ostatní
30,00
8,00 VI. Zdravotnictví
650,00
65,00 VII. Bydlení, komunální služby
30 381,90
20,00 1. BH
2 500,00
300,00
6 600,00 2. DPS
900,00
3 000,00 3. veřejné osvětlení
300,00 4. hřbitov
20,00
10,00 5. sběr a svoz komun. odpadů
1 600,00
300,00 6. budova MěÚ
1 200,00
600,00 7. úklid obce
1 900,00
100,00 8. výkup pozemků
500,00
540,00
2 290,00 9. projekty
3,00 10. hřiště
2 336,90
650,00
2 105,50 11. hospodářský dvůr
50,00 12. splátky úvěru
398,00
13. výstavba 18 BJ
13 369,00
5,50 14. výměna kotlů
2 000,00
1 500,00 15. fasáda čp.108
1 000,00
1 000,00
550,00 16. fasáda čp. 105
2 000,00 17. přeložka el. sídliště
168,00
VIII. Sociální
320,00
2 000,00 1. Klub důchodců
20,00
11 084,70 2. pečovatelská služba
300,00
844,70 IX. Hasiči, CO
440,00
700,00 X. Tělovýchova a zájm ová činnos t
200,00
200,00 1. příspěvek na činnost
200,00
XI. Veřejná správa a služby
9 340,00 1. zastupitelstvo
2. činnost místní správy
- daň z příjmů práv. osob
- pojištění majetku
- příděl do sociálního fondu
44 435,70 3. zaměstnanci
8 101,30 4. úroky z úvěru
15,90 Výdaje celkem
70,00
52 620,90
Schváleno 7.2.2007

7 619,00
850,00
2 800,00
1 500,00
200,00
70,00
1 930,00
269,00
52 620,90
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3 Informační servis
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Český svaz včelařů –základní organizace Kaznějov požádala o finanční příspěvek na činnost
spojenou s léčbou včelstev proti varaoze včel. Město poskytlo dotaci 5000,- Kč.
Činnost kynologického klubu Kaznějov se zdárně rozjíždí. Dne 17.2. 2007 měl již klub
druhou výroční schůzi.Město přispělo na jeho činnost částkou 2000,-Kč.
Klub Českých turistů, který pravidelně udržuje a obnovuje turistické značky v okolí našeho
města, požádal o příspěvek na tuto činnost. Město poskytlo 1000,-Kč.
Dům dětí a mládeže Radovánek pořádal dětský karneval. Město přispělo na ceny do soutěží
částkou 1000,- Kč.
Gymnázium Plasy požádalo o finanční příspěvek na organizaci turistické akce pro veřejnost
Gympl na cestách. Město přispělo částkou 1000,- Kč.
21.2.2007 provedli pracovníci kontroly KÚ Plzeňského kraje přezkoumání hospodaření
města Kaznějov za rok 2006 se závěrem „ v hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
12.12.2006 provedla pracovnice odboru organizačního a správního Městského úřadu
Kralovice kontrolu matriční agendy za rok 2005, nebyla uložena žádná nápravná opatření
Pan Zahradník, pořadatel loňské poutě v Kaznějově, požádal o povolení konání poutě i v
letošním roce. Rada města souhlasí s uskutečněním a zároveň stanovila podmínky pro
pořádání této poutě.
Již 15. ročník sálové kopané se konal v tělocvičně základní školy. Účastnilo se ho 11
družstev a pořadatelé měli s organizací plné ruce práce. Město přispělo na ceny částkou
1000,-Kč.
Byl zadán projekt na zpracování bezbariérového přístupu do lékařského domu. Toto ocení
zejména maminky s kočárky.
Firma Značky Plzeň s.r.o. požádala o pronájem pozemku okolo nemovitosti č. 411 v ulici
Drahotínská, kde mají pronajatou kancelář a sklady. Město s tímto pronájmem souhlasí.
Město bylo požádáno krajským úřadem o vyjádření k žádosti společnosti OMGD /
chemická továrna / o vydání integrovaného povolení pro zařízení OMGD,s.r.o., provozovna
Kaznějov. Občané se s touto žádostí mohli seznámit.Byla zveřejněna na úřední desce. Bylo
zpracováno písemné stanovisko města a zasláno KÚ.
Městská knihovna navrhla vyřazení gramodesek. Případným zájemcům jsou nabídnuty
zdarma.
Dne 15.března 2007 od 14,30 hodin do 15,30 hodin proběhnou zápisy dětí do obou
mateřských škol.
Občanské sdružení Diakonie Broumov požádala o uspořádání humanitární sbírky v našem
městě. Rada města se sbírkou souhlasí a podrobné informace najdou zájemci v přiloženém
letáku.
Přichází jaro a většina z nás začne okolo svých domů či bytů uklízet.. Víte kam
nahromaděný odpad vyvézt ? Hospodářský dvůr, který je na návsi, je uzpůsoben pro uložení
různého odpadu až po nebezpečný. Za uložení odpadu se nic neplatí. Odstraněné větve ze
stromů je možno odvézt do areálu bývalého letního kina. Jak vidíte, je možno uklidit vše
tak, aby procházka lesem v jamkách, za silem, k vodojemu a i v dalších lokalitách byla
procházkou lesem a ne procházkou po skládce. Dáváme dobrý příklad dětem ? Myslíme na
ně ? V čem asi budou žít za 50 let ?
Prosíme obyvatele sídliště, kteří si zvykli trvale parkovat i přes den na parkovišti před

Kaznějovský zpravodaj č. 1/2007

strana 6

•

•

•

•

poštou a samoobsluhou, aby svá auta v otevírací době pošty a samoobsluhy přeparkovali na
jiná volná místa v sídlišti. Občané, kteří přijíždí z celého Kaznějova na poštu a do
samoobsluhy, nemají kde zaparkovat a jsou nuceni nosit nákupy daleko. Na poštu také
přijíždějí občané, držitelé ZTP, kteří zde mají bezbariérový přístup, zaparkovat nemohou a
mají velký problém delší vzdálenost překonat.. Ohleduplným občanům děkujeme.
Obyvatelé sídliště si jistě všimli nově nainstalovaných košů s pytlíky na psí exkrementy
.Majitelé psů tak mají bez jakýchkoliv výmluv možnost úklidu po svých miláčcích.
Rozmístění košů mělo i svá úskalí. Někteří obyvatelé sídliště však tyto koše u svých domů
nechtěli, měli obavy z toho, že koše budou zapáchat. A tak v nejkritičtějším místě mezi
školním hřištěm a garážemi koš není. Koše budou pravidelně vyváženy tak jako odpadkové.
Pokud se tyto koše osvědčí, mohou být instalovány i na jiná exponovaná místa v Kaznějově.
Majitelé psů si musí své miláčky označit známkou. Dochází k odchytu pejsků a toto
označení je důležité k identifikaci majitele. Osamělé a pobíhající psi jsou po dvou dnech
převezeni veterinárním technikem z Kralovic.
Na četné dotazy obyvatel sdělujeme : hotel Jubilant nebyl nikdy v majetku města. Před
rokem 1989 byl v majetku podniku Restaurace a jídelny Plzeň, který Jubilant po roce 1989
prodal v dražbě. Do dnešní doby Jubilant změnil několik majitelů a vypadá tak, jak si jeho
majitel představuje nebo nepředstavuje.

Informace o kulturním domě.
Kulturní dům byl v prosinci roku 1997 prodán soukromému podnikateli. Aby se mu
usnadnil rozjezd v podnikání, byl kulturní dům prodán za daleko nižší cenu než byla cena
odhadní. Při uzavírání kupní smlouvy byly dohodnuty splátky a jejich časové rozložení.
Bohužel splácení brzy ustalo. V této době už byly na kulturní dům zástavy od věřitelů
,finančního úřadu atd. V kupní smlouvě bylo opomenuto zástavní právo a tak, aniž byl
kulturní dům městu zaplacen, byl v katastru nemovitostí převeden na soukromého
podnikatele. A tím začala nekonečně dlouhá jednání jak s podnikatelem tak s právníky města
jak tento problém vyřešit a zajistit důstojné fungování kulturního domu. Dne 14.2.2007 byl
městu doručen rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever, kterým se určuje:
1. vlastníkem kulturního domu je město Kaznějov
2. město je povinno zaplatit do 3 dnů od nabytí právní moci částku 50 000,-Kč
3. město je povinno zaplatit do 3 dnů od nabytí právní moci částku 31 983,25 Kč –
náklady řízení
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Město se proti rozsudku nebude odvolávat. Další kroky při přejímání kulturního domu
budou vždy konzultovány s právníkem města a o zásadních věcech rozhodne zastupitelstvo
města. Pozemek okolo kulturního domu je stále v majetku soukromého podnikatele.
V katastru nemovitostí jsou na kulturním domě zástavní práva / dluhy / v hodnotě asi
15 000 000,-Kč. Musíme si uvědomit, že pokud nebudou vyřešena zástavní práva ,nemůže a
nebude město do oprav „lehce“ zdevastovaného kulturního domu investovat. Doufám, že tato
nepříjemná situace bude co nejrychleji vyřešena ke spokojenosti nás všech a kulturní dům
začne fungovat jako každé jiné kulturní zařízení.
Alena Špačková

4 Tajemnice
Vážení spoluobčané,
využívám Zpravodaje k tomu, abych se s Vámi po 17 letech práce ve funkci tajemnice
rozloučila. Když jsem v březnu 1990 nastupovala, bylo to s podmínkou, že pouze do listopadových
voleb. Děkuji té možnosti, že jsem mohla tuto práci poznat a vykonávat ji až dosud.
Měla jsem to štěstí, že jsem měla kolem sebe vždy rozumné zastupitele, kteří si dávali
pokaždé za cíl to, aby se v našem městě lépe žilo. Nevadilo, zda je ten či onen z té či oné politické
strany. Tak se jim podařilo zavést do celé obce plyn, přivést vodu z Loman, vybudovat byty, dům s
pečovatelskou službou, postupně rekonstruovat jednotlivé ulice, dokončit Územní plán Kaznějova,
mít jednu z největších a nejlépe vybavených škol. Nechci zde vypisovat vše, kdo chce vidět, ví, co
se udělalo. Bohužel některé věci nebyly přes veškerou snahu zastupitelů vyřešeny k spokojenosti
představitelů města i Vás. Jednalo se především o snahu získat statut pověřené obce. Mrzí nás, že
díky reformě musíte s některými svými záležitostmi do Kralovic nebo do Plas. Rádi bychom je
vyřizovali zde. Dalším velkým neúspěchem byl špatný prodej kulturního domu, s jehož důsledky se
nyní současné zastupitelstvo potýká. Ty dobré věci ale převažují.
Především jsem však měla štěstí na pracovníky úřadu, kterým touto cestou také děkuji. Mohu
říct, že to byli a jsou obětaví pracovníci, kteří mají snahu řešit záležitosti Vás občanů včas a k Vaší
spokojenosti. Nezavedli jsme úřední dny ani přestávky. Občané mohou přijít kdykoliv a po domluvě
s pracovníky třeba i po pracovní době, v sobotu či neděli. Samozřejmě, že i u nás se stane, že ne
všichni jsou spokojení. Bohužel jsme jen lidé a člověk je tvor chybující. Je však snahou všech
pracovníků, aby se případné chyby napravily.
Setkala jsem se za tu dobu s mnoha a mnoha lidmi. Mohu říct, že převážně jsou u nás lidé
slušní, milí a pořádní. Těch, kteří nemají snahu udržovat pořádek, platit včas své závazky,
nesnášenlivých, závistivých, vandalů, zlodějů a zlých je u nás skutečně málo. Ale o těch se ví a
bohužel se tak dnes posuzují ti ostatní. Není to pravda. Podívejte se kolem sebe.
Hlavně však chci poděkovat Vám občanům a popřát Vám, aby se Vám v Kaznějově líbilo,
aby byl vždy dostatek finančních prostředků pro zlepšování života v našem městě. Funkci
tajemnice přebírá ing. Eliška Bartásková. Přeji i jí hodně sil a dobrou spolupráci s Vámi občany.
Eliška Růžková
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5 OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu přepracováním
do digitálního vyjádření
(dále jen „obnova katastrálního operátu“)..
Městský úřad Kaznějov podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona
č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě přípisu <Název>, sp.zn. <Číslo>
vyhlašuje
v katastrálním území <Seznam> obnovu katastrálního operátu přepracováním
do digitálního vyjádření.
Obnova katastrálního operátu přepracováním do digitálního vyjádření (dále jen
"obnova katastrálního operátu") se provádí postupně na celém území České republiky
a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí
v digitální (počítačové) formě.
Obnovou katastrálního
k nemovitostem.

operátu

nejsou

dotčena

vlastnická

ani jiná

práva

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:
1)

Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (§ 14 katastrálního
zákona).

2)

Při obnově katastrálního operátu
a) se doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu
neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového
katastru (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely budou označeny novými parcelními čísly, aby se
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel,
b) se zavedou do katastru nemovitostí výměry parcel vypočtené ze souřadnic grafického počítačového souboru,
pokud nebyly v dřívějším období určeny přesněji z údajů zjištěných měřením v terénu (§ 15 katastrálního
zákona), výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona).

3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému
nahlédnutí (§16 odst. 1 katastrálního zákona).
4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30
dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí
katastrální úřad. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto
skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou
v katastru nemovitostí (§ 16 odst. 2 katastrálního zákona).
5) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho
vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje
katastrální úřad. (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona).
6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu
inspektorátu v Plzni (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).
7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu
obnoveného operátu podány námitky, nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých
námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního
operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách
katastrální úřad toto vyznačení odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatný a nadále
se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
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6 Studny
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7 Informace z bytového hospodářství
Do majetku města Kaznějova neoddělitelně patří bytové domy, ale i další nemovitosti, kde
jsou pronajaté byty, jako budova zdravotního střediska a budova městského úřadu .Velkou část
tohoto majetku město odprodalo do osobního vlastnictví a v současné době se prodávají byty, které
se postupně uvolňují.
Nyní město pronajímá celkem 145 bytů v 26 domech. Z nich 14 bytů je v 9 domech, kde je
již vytvořeno 9 společenství vlastníků. Pokud se některý z těchto bytů uvolní, bude možnost jejich
odkupu. Každý takový prodej je zveřejňován na úřední desce a na webových stránkách města.
Do roku 2010 se postupně bude zvyšovat nájemné dle vyhlášky 107/2006 Sb., která je v
platnosti od 1.1.2007. V podstatě se jedná o zvyšování nájemného u bytů, kde dosud bylo hrazeno
regulované nájemné. Město využilo této možnosti zvýšení nájemného, a to hlavně z důvodu stálého
nedostatku financí na opravy a údržbu domů.
Pro letošní rok jsme naplánovali opět několik větších investic, a to celkovou opravu fasády
na domě u nádraží v ul. Úzké č.p. 108, výměnu oken v domě v ul. U Viaduktu č.p.312, výměnu
domovních dveří v ul. Oborská č.p.207 . Další méně finančně náročné opravy se budou realizovat v
č.p.312, 142 a 34, zejména zednické práce v bytech, výměny měřidel, výměny kanalizace,
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podlahářské práce, klempířské práce a sanace. Výše příjmů a výdajů je zveřejňována v rozpočtu
města opět na úřední desce a na internetu.
Pohledávky na nájemném k 31.12.2006 činí 327 521,- Kč, soudní řízení probíhají již u 17
případů. Velká část pohledávek byla vyřešena při prodeji bytů do osobního vlastnictví a asi
polovinu dlužné částky tvoří nájemci, kteří v bytech již nebydlí.
Jistě si každý všiml, že v blízkosti sídliště vyrůstá nová stavba. Je to 18 nových bytů, které
budou dokončeny v lednu příštího roku. Na výstavbu nám opět přispěl Fond rozvoje bydlení. Byty
se budou přidělovat formou losování a každý žadatel bude předkládat údaje o příjmech a vlastnictví
nemovitostí. Konkretní podmínky jsou stanoveny Fondem rozvoje bydlení. Své podmínky stanoví
také zastupitelstvo města.
Zuzana Matúšková

8 Humanitarní sbírka

V Broumově 22.1.2007
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
obracíme se na Vás s prosbou o uspořádání humanitární sbírky ošacení ve Vašem městě/obci. Jsme
humanitární nezisková organizace poskytující materiální pomoc všem potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí.
Podrobné informace o činnosti naší organizace najdete na webových stránkách: www.diakoniebroumov.org
Zorganizováním sbírky:
•

pomůžete sociálně potřebným občanům

•

poskytnete práci lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali a tím i k jejich zpětnému začlenění do
společnosti

•

odlehčíte komunálnímu odpadu, jelikož nepoužitelný humanitární materiál dále ekologicky zpracujeme

•
Připojíte-li se k naší výzvě, prosíme o uspořádání sbírky do 30.3.2007
Do této doby prosíme o zavolání na dispečink 224 317 203 nebo 603 287 387 a přihlášení se k výzvě. Tím
nám usnadníte plánování svozů ve Vašem okrese.
V době od 2.4. – 6.4..2007 bude auto (s řidičem a závozníky) objíždět okolní města a obce, sbírky svážet do
vagónu a posílat do Diakonie Broumov. Zde je veškerý materiál dále tříděn na humanitární pomoc a nepoužitelný,
který je dále zpracováván k průmyslovým účelům. Jen pro Vaši informaci - pouze 1/3 materiálu je vhodná
k humanitární pomoci, ostatní materiál by jinak skončil v komunálních odpadech. Na třídění i zpracování materiálu se
podílejí lidé z okraje společnosti, propuštění z výkonu trestu, lidé bez domova a lidé těžko umístitelní na trhu práce.
Máme vlastní azylovou ubytovnu pro cca 70 mužů i žen.
Máte-li ve Vaší působnosti i ubytovací zařízení (domov důchodců, ústav sociální péče, povodňový sklad apod.),
prosíme při obnově či rušení o poskytnutí tohoto materiálu.
Pokud bude ve Vašich možnostech, uvítáme i případný příspěvek na dopravu, jelikož nám Ministerstvo práce
a sociálních věcí každoročně snižuje dotaci na tento celorepublikový projekt. Pohonné hmoty musíme hradit
z vlastních prostředků.
Jakékoli další informace Vám ráda sdělí a na spolupráci se těší dispečerka - 224 317 203, 603 287 387.
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Děkujeme za spolupráci i jménem všech lidí, kterým se díky Vašemu pochopení dostane tolik potřebné pomoci.
S upřímným pozdravem
Bc. Lenka Wienerová
oblastní ředitelka Diakonie Broumov

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním úřadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
• Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí.

Sbírka se uskuteční ve Vašem městě či obci
Od 6.března do 29.března v hospodářském dvoře
v úterý a čtvrtek od 13.00 hod. do 17.00 hod.
v sobotu od 8.00 hod. do 11.00 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá dispečink – 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří
jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org
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9 Křeslo pro hosta – ptáme se starosty
Již podruhé pořádal DDM Radovánek ve spolupráci se ZŠ Kaznějov akci: „Křeslo pro hosta –
ptáme se starosty“ určenou pro žáky 9. tříd. Sešli jsme se dne 23.1.2007 v základní škole. Milým
hostem byl starosta města Kaznějov Ing. Petr Sýkora. Žáci byli na besedu velice dobře připraveni a
motivováni ředitelem školy Mgr. Václavem Henžlíkem, který v devátých ročnících učí občanskou
výchovu. A co naše mladé spoluobčany zajímalo ? Například výstavba víceúčelového hřiště, otázka
řešení obchvatu a jak je v této souvislosti řešen problém s volným pohybem divoce žijících zvířat.
Jaké jsou podmínky zajištění bydlení v našem městě, co obnáší funkce starosty, složení
zastupitelstva, jaké investice dostává škola od MěÚ ročně, jak je hodnocena spolupráce se školou
apod. Za aktuální otázku je stále považována problematika týkající se životního prostředí. I na ni
dostali odpověď spolu s upozorněním, že každý občan našeho města se také musí do ochrany
životního prostředí zapojit dle svých sil a možností. Děti nezapomněly ani na seniory, nezaměstnané
a bezdomovce a malé děti. Na všechny otázky dostaly fundované odpovědi podané s typickým
humorem našeho pana starosty, tím byla navozena příjemná atmosféra, která celou besedu
provázela.
S dětmi se pan starosta sejde ještě jednou na závěr školního roku, kdy je přivítá na radnici.
Děkujeme našemu hostu a doufáme, že mezi námi prožil příjemné chvíle.
Marie Palmová

10 Ohňostroj událostí
Letošní zima v Kaznějově byla bohatá na události.
Vše začalo dne 22.11.2006, kdy se v naší škole konaly třídní schůzky. To by samo o sobě
nebylo nic zvláštního, ovšem letos jsme se my- učitelky rozhodly tuto akci ozvláštnit. Bývá
zvykem, že dny třídních schůzek mohou přinášet určitou dávku stresu. Rodiče vcházejí do školy s
větším , či menším tušením, jaké zprávy se dozvědí o svých dětech.
Letošní třídní schůzky jsme se jako škola snažili rodičům zpříjemnit co nejvíce. Ve vestibulu
školní budovy jsme připravili výstavu prací žáků. Zapojily se všechny třídy od první až po
devátou.
K vidění bylo od dekorativních obrázků z kartonu a grafických prací mnoho až po malované
sklo a vánoční přání. Rodiče obdivovali schopnosti svých dětí, o kterých mnohdy ani netušili. Celá
akce byla výjimečná tím, že byla prodejní a výtěžek z ní bude věnován ve prospěch nadace
Pomozte dětem. Nejenže děti samy se předvedly v jiném světle, ale zároveň i pochopily, jak
důležité je pomáhat ostatním.
O dvanáct dní později – 4. prosince v podvečer se sešli obyvatelé Kaznějova a přilehlých
vesnic u obecního úřadu, aby si rozsvícením světel na vánočním stromě připomněli, že opět
nadešel čas Vánoc. Jak už se stalo tradicí- žáci naší školy pod vedením svých učitelek nacvičili
pásmo básní a vánočních písní a zahájili tak slavnostní večer. Následoval velkolepý ohňostroj a
poté představení živého Betlému v podání členů divadelní skupiny Štace.
Hned následujícího dne – 5. prosince uspořádali žáci 9. ročníků po třídách školy skvělý
průvod čertů a andělů pod vedením svatého Mikuláše v krásných, ručně vyráběných maskách.
Byly nadšené nejen děti na 1. stupni, dokonalost jejich kostýmů museli ocenit všichni.
Kulturní událostí vyvrcholily v týdnu od 11. do 15. prosince, kdy se opět otevřely dveře naší
školy široké veřejnosti – konala se předvánoční výstava . Vstupní hala byla opět zaplněna výtvory
našich žáků, tentokrát především s vánoční tématikou. Návštěvníky upoutávaly umně zhotovené
miniaturní zdobené stromečky, hvězdy z proutí dekorované sušenými plody a ovocem, vánoční
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svícny, přání a další dekorace, které vyrobili žáci za podpory svých učitelek. Nad tím vším se
vznášela vůně smrkového jehličí a tóny vánočních koled. Výtěžek z této prodejní výstavy bude
taktéž věnován na dobročinné účely.
Přestože přípravy všech akcí vyžadovaly mnoho úsilí pro učitelky i děti, mnoho starostí a
organizace, nakonec byli všichni potěšeni z výsledků své práce. Totiž největší radostí pro každého
je, když může dárek darovat, může to být dárek větší, či menší, může to být třeba jen slovo uznání a
povzbuzení.
Děkujeme všem, kteří se do našich akcí zapojili.
Za celý pedagogický sbor ZŠ Kaznějov
Renata Tymrová

11 Poděkování sponzorům
Koncem minulého roku pořádal místní klub důchodců výroční členskou schůzi, na které jeho
účastníci hodnotili celoroční úspěšnou činnost. Nebyly to jen různé zajímavé přednášky, besedy,
cestopisné vyprávění, výlety, vycházky, exkurze, předváděcí akce, návštěvy divadla, soutěže apod.
Tradiční se stala oslava MDŽ, vánoční besídka, pozvání divadelních ochotníků z Radnic,
pranostiky, životní jubilea a to vše spojené vždy s malým občerstvením.
Mimo jiné tato výroční schůze byla opět zpestřena i bohatou tombolou, na které se svými dary
podílela celá řada místních podnikatelů, prodejen a institucí. Proto i touto cestou chceme poděkovat
všem těmto dobrovolným a ochotným sponzorům, kteří tímto šlechetným činem vyvolali v nás
hluboký dojem, nevšední obdiv, ale i nesmírnou radost z hodnotných výher. Upřímné poděkování
od místního klubu důchodců proto právem náleží těmto dobrosrdečným dárcům: prodejna Jednota,
prodejna Trial, prodejna textil „U Kliků“, prodejna Dukát, prodejna Domino, pekárna Šogorová,
závod kaolinka , podnik Apollo, provozovna Keramika Helus, Česká pojišťovna a.s. a Městský úřad
Kaznějov. Všichni jmenovaní zaslouží všeobecný obdiv a uznání za pochopení pro užitečnou
činnost našeho klubu. Nadále budeme doufat a těšit se na další vzájemnou a plodnou spolupráci i v
následujícím období.
Zvláštní poděkování náleží i na závěr jmenovanému městskému úřadu, jehož zásluhou se náš
klub bezstarostně a pravidelně každé úterý odpoledne schází v útulné klubovně, vkusně vybavené
novým nábytkem, televizorem s video a CD promítáním, s možností využívat kuchyňský kout s
bohatým příslušenstvím a dalším. Kromě těchto zásluh zastupitelstvo města Kaznějov poskytuje
ochotně i další aktivní pomoc pro zdárnou činnost klubu.
Na závěr se tímto obracíme i na další, dříve narozené občany našeho města, aby přišli směle
posílit spokojený a přátelský kolektiv našeho klubu důchodců a přesvědčit se o jeho zajímavých
aktivitách.
Václav Kaprál
Klub důchodců Kaznějov
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12 Dobrovolní hasiči Kaznějov hodnotili uplynulý rok na valné
hromadě
Stručné ohlédnutí za akcemi SDH Kaznějov v roce 2006
Leden
Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:
Září:

Říjen:

21.1.Spoluúčast na pořádání tradiční sálové kopané v tělocvičně ZŠ. Sbor zajišťoval technické zázemí
turnaje
během ledna a února probíhala přestavba T 148 CAS 32 v autoservisu Pašek S řadou rad, konzultací a
nápadů s největší měrou přispěl velitel jednotky p. Martin LESCH, kterému bych za jednotku a celý
náš sbor na tomto místě veřejně poděkovat.
4.3.den který se zapsal všem hasičům i příznivcům hasičiny do paměti – předání naší přestavěné
TATRY T 148 CAS 32
V předvečer napadlo větší množství sněhu, to aby zpestřilo dlouho o čekávanou slavnost. Za
přítomnosti pozvaných hostů, jednotek HZS a SDH předal majitel autoservisu p. Pašek starostovi
města Ing. Sýkorovi klíče od přestavěné Tatry a po nezbytném křestu předal starosta auto do
opatrování jednotce sboru. Nádhernou přehlídkou hasičské techniky, která byla při předávání
vystavena, bylo završené náročné období příprav, shánění, konzultací, ale i skřípění zubů při
odhalování závad a jejich řešení. Všem, kdo se na této akci podíleli, patří velké poděkování.
25.3 za naší technické podpory zakládá v klubovně SDH kynologický klub Kaznějov svoji organizaci.
Slova starosty města a naše podpora sboru nechť je kynologickému klubu oporou v jeho další činnosti.
Posledního dubna proběhlo tradiční stavění máje s celonoční úspěšnou hlídkou.
Tradice stavění máje je vždy za velkého zájmu občanů Kaznějova doprovázena příjemným
posezením.
požární nádrž Ke Koupališti doznala velkého čistění. Ve spolupráci s technickým odborem města a
zapůjčené techniky byla nádrž vyčerpána, vybagrována a vyčištěna od nánosů. Opravili a nabarvili
jsme zábradlí kolem nádrže a nátoku. Na podzim bylo upraveno okolí nádrže s položením
betonových panelů před nádrž.
13.5. Jsme se po předchozí návštěvě seniorů v Žichlicích a představení techniky, účastnili noční jízdy
pořádané místním sborem.
20.5. jsme pro kynologický klub zajišťovali technické zázemí s občerstvením
při zkouškách psů, které proběhly v areálu na Dolíkách.
27 – 28.5 Plamen pořádaný SDH Mrtník. Byla to zatím největší zkouška obsluhy polní kuchyně,
neboť nakrmit a obsloužit 480 dětí plus vedoucí byl docela pěkný frmol. K tomu se přidala i nepřízeň
počasí a tak bylo přes noc uvařeno a vydáno 300 litrů horkého čaje. Nad ránem nás ještě opustila
zásahová jednotka, která zasahovala při místní záplavě v Kaznějově ke Koupališti. I tak jsme druhý
den pro všechny děti zajistili teplou stravu.
začátek června byl ve znamení příprav na pořádání okrskové soutěže. Úprava plochy na Dolíkách,
dovoz, opravy, stavba překážek a soutěžní trati zabrala všechen volný čas.
10.6.se uskutečnila vlastní soutěž a byla to z mého pohledu zdařilá akce našeho okrsku Plasy.
24.6. jsme byli pozváni na den otevřených dveří SDH Horní Bříza s naší Tatrou
Po té jsme se přepravili na oslavy do sousedního sboru v Rybnici.
15 -16.7. jsme se po přípravách s SDH Křečov podíleli na oslavách výročí skladatele Bláhy a otevření
nové hasičské zbrojnice. Velkým tahákem byla opět polní kuchyň s celou její osádkou. Při akci též
asistovala jednotka s Tatrou při různých ukázkách, pořádání soutěže a organizací parkovací plochy po
celý den. Poděkování jsme obdrželi nejen od SDH Křečov, ale i od zastupitelů Štichovic a přátel
skladatele Bláhy.
Členové sboru si užívají zasloužené řádné dovolené, ale výbor připravuje akci kulový blesk.
Akce - zahájena vyvezením techniky a započaly práce na opravě podlahy v garáži - vysekání betonu,
navození a zhutnění kamene. Následovalo zabetonování podlahy a její úprava. Celou akci zajišťoval
sbor vlastními silami za podpory sponzorů. Výsledek práce pod vedením mistra Akajíka můžete
všichni posoudit. Stinnou stránkou této akce byla krádež nafty z našich vozidel, kterou řeší policie
České republiky
7.10.byl náš sbor pozván do Hromnice na výstavu zaměřenou k historii hasičstva s předvedením i naší
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Listopad:

Prosinec:

techniky T 148 CAS 32.
13.10. Námětové cvičení na čerpání velkého množství vody bylo provedeno v areálu kalových
rybníků f. Lasselsberger. Od SDH Koterov bylo zapůjčeno a předvedeno objemové čerpadlo HONDA.
Po této zkušenosti byl nákup tohoto čerpadla zařazen do finančního plánu JPO SDH.
V měsíci Říjnu byly zakoupeny a instalovány 2. klimatizační jednotky pro temperování klubovny a
garáží
Nezapomínáme ani na naši mládež . 21.10 byla pro děti uspořádána tradiční drakyjáda, opět bez
podpory větru. Přesto byly děti díky našim sponzorům bohatě odměněny dárky.
27.10. po sestavení družstva se uskutečnil historický zápas kopané se starými pány z Kaznějova.
Fyzické nasazení ale neodpovídalo výsledku zápasu.
Pod vedením velitele jednotky byl zateplen strop klubovny. Ta byla následně vymalována a uklizena
v předvečer pořádání okrskového aktivu u našeho sboru. Zateplení je další částí opatření ke snižování
odběrů energií
2.12 připravil sbor pro naše děti Mikuláše s bohatou nadílkou. Rozzářené ale i uplakané oči při nadílce
a diskotéce byla naše velká odměna. Děkuji tímto sponzorům za dárky pro naše děti. Byl to pro ně
nezapomenutelný večer.
Rozsvícení vánočního stromu u radnice je již tradičně doprovázeno výjezdovou jednotkou a loni tomu
nebylo jinak.
9.12 byla naše jednotka pozvána na předání Tatry do Města Touškova.
Při této slavnostní události byla mimo jiné vystavena i naše Tatra a jednotka připravila hasičský guláš
uvařený v polní kuchyni. Prezentace naší Tatry je k vidění na mnoha internetových stránkách a je
rozhodně dobrou reklamou SDH i města Kaznějov ,o čemž svědčí mnohé poptávky sborů po foto
dokumentaci její přestavby.
16.12. jsme se zúčastnili u SDH Kralovice na slavnostním předání nového hasičského vozu MAN.
V letošním roce máme domluveno, že jednotka s Manem k nám zavítá a provede představení svého
vozu.
Koncem roku jsme obdrželi převodem od HZS 5 ks dýchací techniky SATURN, což opět přispívá
k lepšímu vybavení výjezdové jednotky.
31.12.tradičně sbor pořádá ukončení a vítání nového roku spojené s podáváním svařeného vína a
ohňostrojem za finanční podpory města Kaznějova
Toto je jen stručný výčet akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů v Kaznějově. Náš sbor se
pravidelně účastní všech aktivů pořádaných okrskem Plasy, sněmů starostů a velitelských dnů
Mimo toho je hlavní úkol zásahové jednotky chránit majetek a zdraví občanů. Po každém zásahu, ale
i v průběhu celého roku se provádí údržba techniky, materiálu a výstroje. Je to hodně práce a hodin ,
které nejsou na veřejnosti nikde vidět, ale jsou slyšet, když po vyhlášení poplachu vyjíždí první auto
třeba za dvě minuty a do deseti minut , jak velí poplachový řád, byla jednotka pokaždé v akci.
Musíme si uvědomit, že než to auto vyjede a zahouká ,musí chlapi ze zásahové jednotky podle svého
zařazení absolvovat různá školení, zkoušky, přezkoušení a zdravotní prověrky ale i výcvik podle
plánu, který je každoročně předkládán starostovi města a schvalován zastupitelstvem města.
Toto by se bez podpory našich manželek a rodin na úkor vlastního volného času ani nedalo dělat. Za
to Všem našim ženám patří poděkování.
Ne všichni asi mají takovou podporu. Je řada těch, kteří si přestali plnit základní povinnosti u sboru
nebo ztratili zájem udělat zadarmo něco pro svého bližního a proto se letos s řadou takových členů
rozloučíme.
V letošním roce při sestavování finančního plánu jsme se zaměřili na vybavení zásahové jednotky,
která se musela z důvodu opravy techniky v předchozím roce hodně uskromnit.
Za rok 2006 vyjížděla zásahová jednotka k 2. událostem. Seznam výjezdů je na internetové adrese:
http://hasici.kaznejov.cz
Ze všech výjezdů se vrátila jednotka v pořádku a bez zranění.

Kaznějovský zpravodaj č. 1/2007

strana 17

13 Nové obory na Plzeňské obchodní akademii, s. r. o.
Plzeňská obchodní akademie, s. r. o., Politických vězňů 5, má jako soukromá
škola poměrně dlouhou historii. Od samého vzniku roku 1993 vedle standardních předmětů
nabízela zaměření na cestovní ruch. Situace na trhu práce se mění, a tak i škola musí na tento fakt
reagovat. Kromě oboru cestovní ruch v letošním školním roce 2006/2007 otevřela nový obor masmediální komunikaci. Žáci se vedle základních vyučovacích předmětů obchodní školy
seznámí s takovými oblastmi vědění, jako jsou rétorika, moderátorství, dramatická výchova,
společenský styk atd. Vyučování probíhá jak po stránce teoretické, tak i praktické. O tu praktickou
část výuky se starají herci divadla Pluto, především manželé J. a P. Kikinčukovi, kteří v prostorách
divadla zasvěcují žáky do tajemství herecké profese. Součástí výuky jsou i setkání a besedy s herci
plzeňských i mimoplzeňských divadel, návštěvy rozhlasového vysílání atd. Novinkou pro školní
rok 2007/2008 je nový obor Manager moderního životního stylu. Žáci, kteří si vyberou tento
nový obor, se budou během studia seznamovat jak s novými trendy v oblasti kultury odívání a
osobní image vůbec, tak s poznatky v oblasti společenského chování, komunikace, ekonomiky
domácnosti atd.
Plzeňská obchodní akademie tímto způsobem rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů
v praktickém životě. Vedle práce v cestovních agenturách, profese účetních, asistentek, mohou
studenti zúročit své znalosti v profesích moderátorů, tiskových mluvčí firem, podniků a organizací,
jako kosmetický poradce, vizážista, konzultant v oblasti duševní hygieny, poradce v oblasti
životního stylu apod.
Přijímací zkoušky se konají 23. 4. 2007 a žáci s prospěchovým průměrem do 1,9 jsou
přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Zájemci o studium mohou kdykoliv zavolat na tel. 377 423 217 .

14 POMOZTE DĚTEM
Rádi bychom upozornili na další milou akci, která se bude konat v prostorách naší školy
3. a 4. dubna 2007. V pořadí druhá výstavka v tomto školním roce bude věnována jaru a
velikonočním motivům. Protože vánoční prodejní prezentace naší činnosti přinesla na konto
nadace Pomozte dětem krásných 14 000,-Kč, pokračujeme v započatém duchu a chceme pomáhat
dále. Přijďte se v dubnu potěšit pestrobarevnou jarní inspirací, vybrat pomlázku, či jinou hezkou
dekoraci na Váš velikonoční stůl! Znovu děkujeme všem, kteří nás podporují!
ZŠ Kaznějov
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15 NABÍDKA HOROLEZECKÝCH

KROUŽKŮ

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333,33151 Kaznějov
tel.373332229

Horolezci,horolezkyně i horolezčata
nelezte na skálu, ale přijďte do Domu dětí v Kaznějově,
kde Vám nabízíme možnost lezení na vnitřní i venkovní
horolezeckou stěnu (dle počasí).
Kroužky jsou určeny dětem i dospělým a jsou veden
vyškolenými instruktory.
Stěny lze po dohodě využít i jako tréninkové např.
pro hasiče nebo záchranáře.
Přístup na venkovní stěnu je možný i o víkendech po dohodě
s instruktory.
HOROLEZECKÉ STĚNY
- Nabídka horolezeckých stěn.
-Vnitřní a venkovní horolezecká stěna – využívání celoročně.
- Pod odborným dohledem proškolených horolezců.
-Přístup denně, včetně sobot a nedělí, pro všechny věkové kategorie včetně předškolního
věku. -Pracujeme i s rodinnými týmy a nabízíme pro dobrovolné i profesionální týmy hasičů.

Možnost celoročně navštěvovat zájmové horolezecké kroužky:
Pondělí: 17,00 – 19,00 pro děti
17,00-20,00 pro dospělé
Úterý: volný přístup od 15,00 hodin
Středa: 14,00 – 16,00 hodin
Pátek:17,00 – 20,00 hodin mládež a dospělí
Dále individuální dohoda s instruktory:
Lukáš Sokol –

731 107 938

Zdeněk Štefl – 731 323 781
Petr Šuchman- 721 401 296
Poplatky za rok:
Předškolní děti – 200,- Kč
Školní děti – 600,-Kč
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Mládež a dospělí -1.000,- Kč
Jednorázový poplatek – 30,- Kč/h
Studenti mají slevu při předložení potvrzení o studiu 10% z celoročního poplatku.
Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, Kaznějov
D U HOVÝ K LU B

16 PLASTIKOVÝ MODELÁŘ
DDM RADOVÁNEK Kaznějov nabízí všem šikovným dětem
možnost navštěvovat velice úspěšné kroužky technického
zaměření .Budete mít
možnost pracovat s mistrem Evropy v plas.modelářství Milanem Žatkovičem, vícemistrem Evropy
Martinem Korbelíkem a dalšími zkušenými vedoucími.
středa od 16,00
pátek od 16,00
1- 3. třída
4 -6. třída
7 -9. třída

250,- pololetí
250,- pololetí
300,- pololetí

Nebojte se naučit něco nového a získat tak koníčka na celý život.

17 NABÍDKA PRO MAMINKY S MALÝMI DĚTMI
Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, Kaznějov
D U HOVÝ K LU B

Býváte sama doma? Máme pro Vás jedinečné řešení.

Chcete, aby Vaše dítě prožilo hravé dopoledne se svými vrstevníky ?
Máte možnost se aktivně zúčastnit velmi příjemného dopoledne v našem domečku, kde
Vám nabízíme:
• pohádky, písničky, různá dětská říkadla
• cvičení s dětmi
• předávání osobních zkušeností ve výchově dítěte
• adaptace v kolektivu
Vašemu dítěti dopřejeme rozvoj komunikativních a motorických dovedností.
Kompletní činnosti pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte ( pohybové cvičení, motorika,
zpěv, tanec a ostatní činnosti na podporu kreativity ).
Budete-li mít zájem se přihlásit, můžete kdykoli přijít osobně nebo zavolat na tel. 373 332 229
Moc se na Vás těšíme, Váš R A D O V Á N E K
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18 Inzerce
Od Barrandova k Hollywoodu

Letní rehabilitační tábor

30.6.. – 17. 7. 2007
Milí kamarádi!

Zveme vás na osmnáctidenní rehabilitační tábor. Letos se naše tábořiště
v Orlovicích změní na filmová studia. Každé filmové studio bude pracovat na filmu, na
kterém se dohodnou. Od scénáře, přes výtvarnou realizaci, zahrátí, natočení,
předvedení na filmové přehlídce. Na ní budete bojovat o Orlooscara. Jako obvykle si
nezapomeňte sebou vzít pastelky, fixy, staré vodovky,různě silné štětce, blok na psaní a
kreslení, 2 stará jednobarevná trička (1 světlé, 1 černé) na pokreslení a savování,
základní fixy na textil, nějakou zábavu (knížku, hru, karty), klubíčko provázku, nůžky,
staré bavlněné prostěradlo, šitíčko. Při své přípravě na tábor nešetřete fantazií.
Vymyslete si nebo si připravte základ na oblečení libovolné filmové postavy, kterou si
na táboře dotvoříte. Přemýšlejte nad scénářem, který studiu navrhnete, můžete
přivézt filmovou hudbu na CD, kazetě.
Mimo jiné doporučujeme přibalit pláštěnku (nepromokavou bundu), boty nebo holínky do mokra
(známe se s počasím, po teplé zimě očekáváme cokoliv i ledové léto), dvojí pevnou obuv na běhání,
dostatek spodního prádla a ponožek, nejméně dva teplé svetry, několik triček, tepláky, sportovní kalhoty,
šusťáky, kraťasy, plavky, malý batůžek.

Mobilní telefony, stejně jako jiné drahé věci, nejsou vítány. Snažíme se trávit
alespoň dva týdny v roce s co nejmenším počtem civilizačních vymožeností. Kvůli
bezpečnosti budou mít vedoucí a vedení na táboře mobily. Pokud možno, nechte doma i
různé technické vymoženosti, raději poproste rodiče o bezpečný nožík, pro větší děti
zálesáckou sekyrku, dobrou baterku. Malým doporučujeme s sebou plyšového
mazlíka.Vezměte si hudební nástroje. Doporučené kapesné 200 (malé děti) -300 Kč (na
fotky,na výlety).
! Návštěvní dny jsou možné ve dnech 7.7., 8.7. mezi 12. a 14. hodinou, kdy je
polední klid.
Denně budete cvičit pod vedením fyzioterapeutů a kontrolou lékařky. Cviky jsou
zaměřeny na vadné držení těla, celkovou fyzickou kondičku. Získáte řadu tábornických
dovedností, rodiče i sebe překvapíte svojí samostatností.
Odjezd je

30.6. v 8.30 hod z parkoviště !!!! u Zimního stadionu v Plzni !!!!

Návrat je
Stravování je
Cena je

17.7. mezi 10.30 až 11. 30 hodinou na stejné místo.
5krát denně v jídelně s dostatkem ovoce, zeleniny, pití.
3000,- Kč.

Na požádání je vystavena faktura nebo potvrzení zaměstnavateli. Důkladně
vyplňte přihlášky(pokud dítě bere léky, upozorněte na ně a dejte je dítěti sebou)
Přihlášky realizujte na Úřadě oblastního spolku ČČK Plzeň Jih a Sever,
Čelakovského 10, Plzeň
 377 223 398 (pí. Podhorcová, p. Hajšman)
 e-mail: cck.os.pjs@quick.cz
www.cck-os-pjs/webzdarma.cz
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Prosíme rodiče, prarodiče o co nejvíce dopisů na níže uvedenou adresu!
Adresa na tábor: Letní rehabilitační tábor Orlovice, 345 10 pošta Loučim, okres
Domažlice

Moc se těšíme!

Za vedení tábora:

Pořadatel tábora:

Josef Švamberg,  721 130 877

Marie Podhorcová

MUDr. Renata Jirková,  721 472 542
Sever

ředitelka ÚOS ČČK Plzeň Jih a

Josef Hajšman 607 610 001

 377 223 398

Prodej slepiček
Drůbež Červený hrádek, firma Dráb oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových hybridů Hisex hnědý, Dominant černý a žíhaný.
Slepičky jsou pod stálou veterinární kontrolou, 4x vakcinovány.
Stáří při prodeji: 9 – 12 týdnů
Cena 85,- - 98,- Kč
Začátek snášky – květen
10 let prodeje bez jediné reklamace!
Prodej se uskuteční:
v neděli 25.3.2007
ve 13.45 hod.
před městským úřadem
Případné bližší informace: 728605840,415740719,415710575
drbez.cerveny.hradek@seznam.cz

Nabídka zaměstnání
Bezpečnostní služba ABAS hledá pro ostrahu obchodního domu Plus Třemošná, dále
pro objekty v Plzni Baumax, Interspar a Makro schopné pracovníky.
Zájemci o toto zaměstnání se mohou hlásit na tel. č. 724 621 615 p. Finta

STAVEBNINY TŘEMOŠNÁ
Třemošná, Pod Továrnou 1004

Přijmou skladníka
Nástup: DUBEN 2007
Vhodné pro důchodce
Informace na tel. č. 377 953 540, nebo mob. 605 558 567
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