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Vážení spoluobčané,

vánoční svátky nám klepou na dveře, blíží se nový rok . Dovolte mi, abych
Vám v tento čas poděkoval za spolupráci v roce 2011. Jsem přesvědčen,
že jsme každý svým dílem podle svých možností přispěli k tomu, že naše
město je čisté a upravené, má odpovídající občanskou vybavenost ,
poskytuje pracovní příležitosti i možnosti k odpočinku a relaxaci, zkrátka
je dobrým místem k životu.
Přeji Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2012 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Petr Sýkora, starosta

Betlémské světlo
Betlémské světlo se začalo do světa šířit v roce 1986 během dobročinné akce s názvem „Světlo
v temnotách“ – která byla pořádána hornorakouským studiem ORF v Linci – na pomoc nevidomým
lidem. Každý kdo se do této akce zapojil, byl symbolicky obdarován plamínkem svíčky – protože
pomohl vnést trochu světla do temnoty těch, kteří nevidí.
Organizátoři zároveň v souvislosti s výzvami papeže Jana Pavla II. k představitelům nejrůznějších
náboženství o modlitbu za mír spojili toto světlo s myšlenkou „betlémského světla míru“
(v Rakousku se proto šíří jako „Friedenslicht aus Betlehem“).
Betlémské světlo 2011 se vydali převzít od rakouských skautů pro Českou republiku brněnští
skauti 10. 12. 2011. Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla proběhla
v chrámu Zur Heiligen Familie. Betlémské světlo přivezli skauti vlakem EC 74 Franz Schubert
v18.33 hod. na brněnské hlavní nádraží. V sobotu 17. 12. 2011 bylo za spolupráce dalších skautů
zahájeno rozvážení Betlémského světla vlaky po naší vlasti.
Do Kaznějova bude přivezeno 23.12. a zájemci si jej mohou přijít zapálit v 19.00 hod
před kapličku.
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Informační servis
•

•

mateřskou školu a
sídlišti.

Firma Becker Bohemia, se kterou má
město podepsanou dlouhodobou smlouvu
o zajištění odpadového hospodářství
předložila dodatek ke smlouvě, který se
týká cen všech druhů vývozů pro občany.
Dojde zhruba o navýšení ceny o 5,7% /
zvýšení DPH/. Firma zdarma poskytne
kontejner na papír, který bude umístěn v
hospodářském dvoře.
Byla
uzavřena nájemní smlouva na
pronájem nebytových prostor v č.p. 105 /
lékařský dům/ dosud užívaných jako
ordinace MUDr .Čecha. Smlouva je
uzavřena s nově vzniklou společností
MUDr. Čech a Křiklán, s.r.o.

bytové domy na

•

Kynologický klub požádal o finanční
příspěvek na pořízení vybavení pro
pořádání oficiálních závodů agility. Město
přispělo částkou 3 500,- Kč.

•

Firma LB MINERALS,s.r.o. Připravuje
vydání
publikace
zaměřené
na
problematiku těžby kaolinu a nabídla
městu spoluúčast při jejím vydání. Při
prezentaci knihy budou použity symboly
města, město bude prezentováno v
médiích.

•

Bylo provedeno poptávkové řízení na
traktor o jehož nákupu rozhodlo
zastupitelstvo města v rámci schváleného
rozpočtového
opatření.
Traktor
s
nakladačem KUBOTA M7040 jehož
příslušenství
/
šípová
radlice,
samonakládací sypač/ , nabídla firma
AGRIIMPORT , s.r.o. za cenu 1 682 844,Kč.

•

Město poskytlo příspěvek na již tradiční
turnaj v sálové kopané, který se bude
konat v tělocvičně základní školy.
Pořadatelé turnaje požádali o finanční
příspěvek na úhradu nájmu za tělocvičnu.

•

Nadace pro transplantaci kostní dřeně
požádala město o finanční podporu, která
bude sloužit pro rozšíření registru dárců.
Město přispělo částkou 5000,- Kč.

•

Bylo provedeno poptávkové řízení na
zadavatele výběrového řízení na stavební
úpravy náměstí. Přihlásily se tři firmy.
Firma Mazepa, s.r.o. se sídlem v Plzni
nabídla kompletní provedení výběrového
řízení a bude s ní uzavřena smlouva.

Pan Jiří Adámek požádal o souhlas se
stavební úpravou svého prodejního
novinového stánku na sídlišti, který je na
pronajatém pozemku od města. Město s
rozšířením stánku souhlasí

•

Město podalo žádost o dotaci na nové
hasičské auto. Státní dotace by byla 1 000
000,- Kč a Plzeňský kraj bude požádán o
dotaci ve výši 2 500 000,-Kč. Zbývající
částku by doplatilo město.

•

•

Firma Diadema Internet, s.r.o. realizovala
vysokokapacitní optickou síť. Výsledkem
je zrychlení a celkové zkvalitnění
připojení k síti internet pro základní školu,

Titulní strana
Přání starosty, Betlémské světlo
Informační servis
Mikuláš v MŠ sídl.
Rozsvícení vánočního stromu

Alena Špačková, místostarostka

OBSAH
1
Adventní setkání seniorů
6
2
Společenská kronika, vánoční akce v regionu 7
3
Inzerce
8
4
5

3

Mikuláš v mateřské škole na sídlišti
Na příchod Mikuláše do mateřské školy
se připravujeme s dětmi již několik dní
předem. Vyprávíme si, čteme příběhy o
Mikulášovi,
čertech
a
andělovi.
Připravujeme výzdobu třídy, naučíme se
písníčky a básničky. Snažíme se o to, aby
děti byly plny očekávání, ale beze strachu.
Dárečky a sladkosti, které děti za básničku
či písničku dostanou, jsou od sponzorů.
Poděkování patří
základní organizaci
ČSSD, paní Čermákové,Paškové, Růžkové.
Mikuláš, kterého pro mateřskou školu dělá
již několik let pan Luboš Pojer, je již také
tradice . Jemu patří také poděkování.
Kdo to byl Mikuláš a proč se tato lidová tradice udržela až do dnešní doby, ví už málokdo. V dnešní
uspěchané době je dobře dětem , ale i nám dospělým připomenout dobro, které Mikuláš pro své bližní kdysi
konal.
Alena Špačková ředitelka školy
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Rozsvícení vánočního stromu 2011
28.11. se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu. I
když atmosféru nepodtrhl padající sníh jako v loňském
roce, byla to akce zdařilá:
- v programu vystoupilo 23 dětí ze základní školy
- koledy ze severního Plzeňska zahráli a zazpívali Zdeněk
Bláha, Václav Švík a Václav Dolejš
- úžasný ohňostroj za sponzorskou cenu 24 000,- Kč
připravil a odpálil Josef Mošna
- na konto Pomozte dětem bylo za výrobky zhotovené
dětmi ze základní školy v Kaznějově a Dobříči vybráno
16 404,- Kč
- uvařeno a vydáno bylo 132 l svařeného vína a 70 l čaje
- dětem bylo rozdáno 9 kg perníčků
- hasiči prodali 300 ks párků v rohlíku.
Eliška Bartásková, tajemnice
foto Zdeněk Uhlíř
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Adventní setkání seniorů
Konalo se 7.12. v prostorách divadla Štace. Na úvod programu vystoupili žáci ZUŠ v Kralovicích
Michalka Pechová, Eliška Růžková, Zuzka a Eva Hanzlíčkovi a Jan Marek. Po vánočním přání a přípitku starosty byl
pro 60 účastníků této akce tentokrát připraven vánočně komponovaný pořad folklórního souboru Úsměv z Horní Břízy.

Foto Zdeněk Uhlíř
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společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili a dožijí v měsících říjen, listopad a prosinec
letošního roku významného životního jubilea:
80 let Čech Václav
81 let Kotorová Danuše,
82 let Smékal Josef,
83 let Chalupná Libuše, Šperlová Vlasta, Müller Jiří, Vebr Bohumír, Mašek Bohuslav
84 let Vitáková Barbora, Krampolová Jiřina, Reinwart Jiří
86 let Chvátal Jan
88 let Šuchová Naděžda
89 let Dušek Jindřich
90 let Motysová Ilona, Kůsová Marie, Nágrová Božena
98 let Červeňanská Božena

Štědrý den na náměstí v Plzni
Na Štědrý den od 11.00 bude před katedrálou sv. Bartoloměje k vidění živý Betlém, v němž
účinkují děti a mladí lidé ze Starého Plzence. Toto představení je pořádáno už třetím rokem
Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským, Nadací 700
let města Plzně a divadelní a šermířskou skupinou Mattias. Velkou oblibu si tento živý Betlém
získal především mezi dětmi, jako divák se zúčastní i biskup František Radkovský.
Ve 14.00 bude následovat společné zpívání koled u vánočního stromu na nám. Republiky a v 16.00
se ozve tradiční štědrodenní troubení trubačů z věže katedrály.
V katedrále sv. Bartoloměje bude od 9.00 do 17.00 k dispozici Betlémské světlo a ve 24.00 zde
proběhne půlnoční bohoslužba slova s biskupem Františkem Radkovským.

Jan Jakub Ryba Česká mše vánoční
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby zazní v úterý 27.12. v Dětského orchestru a Karlovarského
pěveckého sboru pod vedením Miloše Boka od 15.00 hod v Manětíně (při mši svaté) a v 17.00 hod
v Rabštejně nad Střelou.
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Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny bezplatně:
•

Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu,
poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké
vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na
telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod

•
•
•

Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích
akcích určená převážně seniorům.
Databázi
nebezpečných
výrobků
volně
zpřístupněnou
na
webových
stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané
kategorii výrobků.
Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na
webových stránkách www.dtest.cz),

web: http://www.dtest.cz/
Ve čtvrtek 22. 12. 2011 od 11,00 hod u rybníka v Plasích proběhne prodej vánočních kaprů.
Cena je 70,- Kč / kg.

31.12. začíná krátce před půlnocí v parku před hasičárnou tradiční
silvestrovské setkání kaznějovských občanů. Všichni jsou srdečně zváni.
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