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SLOVO STAROSTY
Asi všichni jsme s radostí
přivítali po letos neobvykle
dlouhé zimě první krásné
skutečně jarní dny.
Ale možná nás znovu jako vždy
zarazilo, kolik nepořádku je po
roztání posledních zbytků sněhu
všude kolem. Jistě, mnohé je
způsobeno
zimní
údržbou
komunikací, která musela být ve
srovnání s předchozími lety intenzivnější, ale za
téměř všude se válející odpadky může každý z nás.
Někdo tím, že je klidně odhodí kamkoliv, někdo tím,
že takovému jednání klidně přihlíží a někdo tím, že
nepoučí své děti a nevede je k pořádku. Nestěžujme
si proto, ale každý podle svých možností přispějme k
nápravě těchto nešvarů.
Podmínky k tomu, aby město bylo čisté a upravené ,
máme, myslím, vytvořeny dobré. Třikrát týdně je
přístupný hospodářský dvůr, kam lze bezplatně
ukládat všechny druhy odpadu, s výjimkou běžného
odpadu z domácností, na který jsou určené popelnice.
Rovněž třikrát týdně lze odvážet větve a podobný
materiál vznikající při údržbě zeleně na zahradách do
prostoru bývalého letního kina, kde je zajištěno jeho
štěpkování. Po celém městě jsou rozmístěny
kontejnery na tříděný odpad jako je papír, sklo, plasty
nebo obaly typu tetra pack. Ani při běžné pochůzce
nebo na procházce nemusíme přemýšlet kam s
obalem od svačiny, papírovým kapesníkem nebo
plastovou lahví - všude jsou rozmístěné odpadkové
koše, které se pravidelně každý týden vyvážejí. A psí
exkrementy? Na městském úřadě jsou k dispozici
sáčky určené na jejich úklid, bohužel však musíme
konstatovat, že jen několik majitelů psů si je
pravidelně vyzvedává. A o tom, že by používali
speciální odpadkové koše na psí exkrementy, které

jsme také po obci rozmístili, lze rovněž pochybovat,
protože pak bychom na ně nenaráželi prakticky na
každém kroku na sídlišti i jinde.
Zaměstnanci hospodářského dvora s úklidem začali
hned s prvními jarními dny, ale je to práce skutečně
sysifofská, při které se bez naší spolupráce
neobejdou a sami čisté a upravené město udržet
nedokáží.
Pokud se zmiňuji o zodpovědnosti nás, občanů, a o
našem vztahu k nepořádku, musím ale říci, že stejně
odpovědně by se měly chovat i firmy působící v
katastru našeho města. V současné době však téměř
denně slyšíme stížnosti na znečišťování ulice Pod
Továrnou, na vysokou prašnost spojenou se zvýšenou
dopravou uhlí do areálu firmy OMGD. s.r.o., nezbývá
tedy než záležitost řešit prostřednictvím Policie ČR.
Na druhé straně zde musím vyzdvihnout přístup
firmy Lasselsberger,s.r.o., která vždy s městem
ochotně spolupracuje při řešení jeho problémů, ať už
se týkají tzv. koupaliště nebo pomoci při úklidu
místních komunikací. Děkuji managementu firmy za
příkladnou
vstřícnost a ochotu, s jakou nám
pomáhají.
Na závěr mi dovolte, abych znovu i Vás, občany
našeho města, požádal o pomoc s úklidovými
pracemi zejména v nejbližším okolí Vašich
nemovitostí. Věřím, že většině z nás není vzhled
našeho města lhostejný.
Přeji Vám všem hodně slunečných dnů a příjemných
chvil v jarním období.

Ing. Petr Sýkora, starosta
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informační

servis

•Poslední byt v bytovém domě č.p. 328 v ul. Střední, možnost používat auta SDH na soutěže pro mladé
který je v majetku města, je nabízen k prodeji do
hasiče a pro další mimosoutěžní aktivity a zároveň
soukromého vlastnictví. Prodej se uskuteční obálkovou bylo předloženo vysvětlení k přepravě mladých hasičů
metodou, nabídky musí respektovat minimálně výši
v DA Avia z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o
úředního odhadu, který činí 720 889,- Kč. Zájemci se provozu na pozemních komunikacích. Město souhlasí
mohou přihlásit na městském úřadě u paní Matúškové s užíváním prostředků JSDH.
v termínu do 15.4.2009.
•Každým rokem zastupitelstvo města počítá ve svém
•Víte, že byl založen Internetový klub seniorů ? Kdo si rozpočtu s finanční částkou pro společenské a
myslí, že se chce něčemu novému v práci s internetem sportovní organizace. V letošním roce o finanční
naučit, nebo předat své poznatky druhým , bude
podporu na svou činnost již požádaly tyto organizace:
–Odbor sportu pro všechny pohyb Kaznějov –10 000,- Kč
v klubu vítán vždy v pondělí odpoledne v budově
–TJ Sokol Kaznějov – 10 000,- Kč
městského úřadu.
•Město přispělo Klubu českých turistů TJ Lokomotiva –Tenisový klub - 10 000,. Kč
–FK Bohemia - 130 000,.Kč
Plzeň částkou 1000,-Kč na pořádání dálkového
–Kynologický klub - 2 000,.Kč
pochodu ,Poslední byt v bytovém domě v ulici Střední –Český svaz včelařů ZO Kaznějov - 5 000,-Kč
č.p.328 ve vlastnictví města je nabízen k prodeji do –Taneční škola TAKT - 10 000,- Kč
sou, Kaznějovská štrapáce“, jehož všechny trasy
•Český rybářský svaz, MO Plasy požádal o finanční
začínají a končí v Kaznějově. Ve dnech 9. - 10. 1. se příspěvek na činnost kroužku mladých rybářů, jehož
uskutečnil jeho již 24. ročník.
členy jsou i děti z Kaznějova. Město přispělo 1000,•Obec Horní Bělá ve spolupráci s odborem
Kč.
regionálního rozvoje krajského úřadu připravuje
•Svaz tělesně postižených Plasy, který sdružuje i naše
vydání knihy Paměť krajiny celkovým nákladem
občany,obdržel na činnost 1 000,-Kč.
120 000,-Kč. Město se přihlásilo k účasti na jejím
•Tradiční turistická akce Gympl na cestách se
vydání a přispěje částkou 2526,-Kč..
uskutečnila 4.4.2009 a město přispělo 1000,. Kč.
•Pan Zahradník, provozovatel pouťových atrakcí,
•Tenisový klub Kaznějov požádal o odkup pozemků
požádal o povolení k pořádání poutě v Kaznějově.
pod tenisovými kurty. Zastupitelstvo města se záměrem
Město souhlasí se žádostí a pouť se uskuteční ve dnech prodeje souhlasí.
8. a 9. května.
•Zápis dětí do obou mateřských škol proběhl 19.3.
•Veterán Car Club Plzeň požádal o povolení zastávky 2009. Bylo zapsáno nejvíce dětí za několik posledních
XX. ročníku jízdy historických vozidel do roku výroby let - 41 dětí. Je vidět, že má v Kaznějově v posledních
1959 v Kaznějově. Nabízí zorganizování kontrolní
letech demografická křivka stoupající tendenci. Dnes
zastávky, která většinou vzbuzuje velký zájem
se potvrzuje,že město jednalo prozíravě a v dobách,
veřejnosti. Město s žádostí souhlasí a nabízí prostor
kdy bylo dětí méně, třídy nezrušilo. Dnes můžeme říci,
před hasičárnou. Akce se uskuteční 30.května 2009 od že každé kaznějovské dítě může do mateřské školy
10,30 hodin. Zveme všechny občany na zajímavou
docházet.
podívanou.
•Zastupitelstvo města souhlasilo s podpisem dodatku
•V městské knihovně jsou opět v prodeji vyřazované smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí finančních
knihy za 1,- až 10,-Kč, podle kvality knihy, některé
prostředků na zajištění dopravní obslužnosti ve výši
jsou vystaveny na chodbě před knihovnou a ty jsou
124 920,-Kč.
zdarma.
•Město vlastní 103 ha lesů, o které se stará odborný
•V rámci poptávkového řízení na zpracování projektu lesní hospodář. Městské lesy jsou za hřbitovem, nad
na akci „ Kaznějov , stavební úpravy ploch náměstí
silem, u Olejny, Zámku a Parlamentu, menší část u
„ vyhrála firma s nejnižší cenovou nabídkou - firma D železničního přejezdu vlevo směrem na Plzeň.
Projekt, s.r.o.
Letošním rokem končí desetiletý plán, který ukládá, jak
•Opět se uskuteční humanitární sbírka Diakonie
se má v lesích hospodařit. V současné době je již
Broumov, která měla v našem městě úspěch. Bude se odbornou firmou zpracováván plán nový, který bude
přijímat oblečení, lůžkoviny, přikrývky a funkční
platit až do roku 2019.
domácí potřeby.
•Sbor dobrovolných hasičů Kaznějov požádal o
Alena Špačková
Kaznějovský zpravodaj 1/09
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Informace

z matriky

V roce 2008 se v obřadní síni MěÚ v Kaznějově konalo šest svatebních obřadů a jeden svatební obřad
proběhl na zahradě rodinného domku. Navštívili jsme 9 jubilantů, kteří oslavili své 80. narozeniny, 10
jubilantů, kteří oslavili 85. narozeniny a jednu občanku, která oslavila krásné 95. narozeniny. Popřáli jsme
také třem dvojicím ke zlaté svatbě a dokonce jedné dvojici, která oslavila kamennou svatbu (65 let od
svatby). Vítání občánků proběhlo ve dvou termínech (květen, listopad) a do života v naší obci jsme přivítali
celkem 33 nových občánků. V červnu proběhlo v obřadní síni slavnostní rozloučení dětí s mateřskou školou a
dále proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd základní školy. V září jsme v základní škole
přivítali nové prvňáčky a popřáli jim hodně úspěchů. V domě s pečovatelskou službou jsme společně s jejími
obyvateli oslavili vánoce. Občanům od 75 let posíláme k narozeninám přání a občanům od 80 let předáváme
před vánočními svátky malý dárek.
Ráda bych upozornila občany z Kaznějova, kteří by chtěli oslavit zlatou, diamantovou, kamennou popř.
platinovou svatbu a sňatek uzavřeli mimo Kaznějov, aby zavolali na matriku a domluvili se na termínu a místě
konání oslavy (doma nebo v obřadní síni). Rádi jim vyhovíme.
Počet narozených dětí od roku 2000
Rok
děvčata
chlapci
celkem
2000
25
9
34
2001
14
8
22
2002
13
28
41
2003
11
24
35
2004
17
20
37
2005
16
16
32
2006
18
14
32
2007
12
23
35
2008
21
21
42

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Počet obyvatel od roku 2000
ženy
muži
celkem
1541
1489
3030
1553
1481
3034
1553
1467
3020
1573
1478
3051
1568
1480
3048
1569
1486
3055
1577
1486
3063
1559
1476
3035
1560
1494
3054

Krásné výročí oslavili 26.12.2008 manželé Ilona a Jaromír Motysovi z Kaznějova.
Kamennou svatbu (65 společně prožitých let) oslavili u své dcery Heleny Bártové
společně se svými nejbližšími. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let jim přišel
popřát také starosta Ing. Petr Sýkora.

Jiřina Forejtová, matrikářka
Kaznějovský zpravodaj 1/09
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Investiční činnost v roce 2009
Jedním z nejdůležitějších úkolů zastupitelstva je v
každém roce
stanovení priorit v investicích s
přihlédnutím k existujícím, případně možným,
finančním zdrojům. Jedná se o náročnou činnost, která
by měla co nejlépe skloubit požadavky všech občanů
na fungující, upravené a živé město, které je co
nejpříjemnějším místem k životu.
Vzhledem k tomu, že hospodaření města v roce 2008
skončilo přebytkem ve výši 1 523,51 tis.Kč a nebyly
vyčerpány ani rezervní zdroje vzniklé v předchozích
letech, bylo možné naplánovat i pro rok 2009, který je z
hlediska financování velkou neznámou, dvě velké
investiční akce.
První z nich je již naprosto nezbytná rekonstrukce
dvou spolu souvisejících komunikací v Habeši komunikace Pod Vrchem a části komunikace K
Doubravě. Jedná se o stavbu velice náročnou, při níž
dojde u části komunikace i k jejímu snížení, její
součástí je přeložka plynu a vybudování
nové
kanalizace, na kterou se podařilo získat příslib finanční
spoluúčasti od Vodárenské a kanalizační, a.s. Výběrové
řízení na realizaci akce vyhrála již osvědčená firma BP
STAVBY CZ, s.r.o., náklady budou činit 8 485 tis. Kč a
práce by měly být ukončeny do 30.6.2009.
Druhou svým rozsahem i finanční náročností velkou
akcí je vybudování bezbariérového přístupu do budovy
městského úřadu a s tím související rekonstrukce
sociálního zařízení. Dnešní doba klade velký důraz na
odstraňování všech bariér mezi lidmi, včetně těch které
mnohým ztěžují nebo dokonce zamezují přístup do
veřejných prostorů a budov. Do naší budovy městského
úřadu dnes přicházejí občané, aby si vyřídili úřední
záležitosti, je zde obřadní síň, knihovna s veřejným
internetem, své prostory zde má i klub důchodců a
nedávno vzniklý Internetový klub seniorů, pravidelně
se tu scházejí členové různých politických stran nebo
zájmových spolků, v suterénu má své prostory divadlo
Štace. Ve snaze zpřístupnit všem bez rozdílu věku a
zdraví tyto služby a aktivity byl zpracován již v
loňském roce projekt na vybudování výtahu, který spojí
všechna podlaží budovy. Vždyť pomáhat znamená
umožnit lidem, aby si dokázali pomoci sami.
Kromě popsaných velkých investic plánujeme ještě
jednu menší akci - nový chodník kolem mateřské školy
U továrny obecně známý pod názvem "ulička línejch".
V rozpočtu je na něj vyčleněna částka 300,0 tis. Kč.
S velkými investicemi do rekonstrukcí komunikací
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jsou již každoročně srovnatelné finanční prostředky
vkládané do kaznějovského školství, v letošním roce to
bude kolem 8 mil. Kč. Kromě běžných provozních
výdajů základní i obou mateřských škol je do této
částky zahrnuta I. etapa komplexní opravy rozvodů
kanalizace a vody v budově mateřské školy U továrny.
Dále bude probíhat obnova zeleně, v současné době
byla dokončena již avizovaná výsadba třešňové aleje u
cesty na hřbitov. Změnu k lepšímu prodělalo okolí
památníku obětem válek u budovy městského úřadu,
které citlivě upravila zahradnická firma. Obyvatelé
bytového domu č.p. 142 (Olejna) jistě uvítali, že se
začalo s demolicí starých polorozpadlých kůlen, které
již dlouho hyzdily okolí jejich bydliště. I všechny tyto
drobnější akce by měly přispět ke zlepšení vzhledu naší
obce.
Každé město nebo obec bez ohledu na svoji velikost
by mělo mít svoji identitu, která spojuje minulost i
přítomnost. Roli prvku identitu vytvářejícího hrají
různé památky a nezáleží na jejich historickém
významu nebo honosnosti. Zastupitelé našeho města si
toho jsou vědomi a proto v rozpočtu vyčlenili
potřebnou částku i na obnovu bývalého křížku, který
stával v louce nedaleko dnešního Apolla na dnes již
téměř nepřístupném místě pod komunikací I/27. Jeho
zhotovení bylo zadáno muzeu v Mariánské Týnici a
vzhledem ke změněným terénním podmínkám bude
umístěn u cesty na hřbitov.
Zatímco se pomalu rozbíhá realizace právě
popsaných akcí, připravujeme podklady k investicím,
které bychom chtěli uskutečnit v roce příštím. Jednou z
nich je například revitalizace prostoru Náměstí. Máme
již zpracovanou studii, na jejímž základě vyhotoví
firma D-Projekt
Plzeň projektovou dokumentaci.
Značné úsilí věnujeme přípravě podání žádosti o dotaci
z Regionálního operačního programu Jihozápad, oblast
podpory Rozvoj místních komunikací. V případě, že
uspějeme, budeme moci vyřešit jednu z nejpalčivějších
komunikací v Kaznějově, ulici Ke Škále.
Z výše uvedeného výčtu nejdůležitějších úkolů,
které jsme si stanovili pro letošní rok, stejně jako z
přehledu schváleného rozpočtu vyplývá, že nás čeká
mnoho náročné práce na všech úsecích života obce.
Doufám však, že i v dnešní ekonomicky nejisté době se
nám podaří naše záměry zrealizovat.

Ing. Petr Sýkora, starosta
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Schválený rozpočet města Kaznějov na rok 2009
v tis. Kč
Město Kaznějov

Příjmy
I. Daňové

23,785.00

IV. Přijaté dotace

1. z fyz. os. ze závislé činnosti

1,569.78

4,800.00

1. neinvestiční dotace ze SR

869.78

2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.

800.00

2. neinvestiční dotace od obcí

700.00

3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.

350.00

4. pečovatelská služba

4. z příjmů práv. osob
5. z práv. osob - město

6,300.00
800.00

5. dotace-lesy
6.dotace knihovna

6. z přidané hodnoty

8,600.00

7. dotace hasiči

7. z nemovitostí

1,500.00

9.dotace na volby

8. správní poplatky

220.00

V. Přídě l do sociálního fondu

9. poplatky ze psů

66.00

Příjm y celk em

38,676.28

78.00

10. poplatky z místa

15.00

stav účtů k 31.12.2008

9,035.12

11.poplatky za znečištění ovzduší

5.00

Finanční prostředk y celk e m

47,711.40

12. pop živ. prostř.,skládkovné
13.odnětí zemědělské půdy
14. odnětí lesní půdy

79.00

15. výtěžek z provozování loterií(VHP)

150.00

16. místní poplatek VHP

100.00

II. Nedaňové příjm y

9,305.50

-příjmy z vla stní činnosti
1. kino (vstupné)

276.00
100.00

2. knihovna

10.00

3. hřbitovní poplatky
4. těžba dřeva

8.00
138.00

5. příjmy z pečovatelské služby

20.00

- příjmy z pronájmu maj etku

6,884.00

1.z pronájmu BH

3,500.00

2. z pronájmu DPS

280.00

3. pronájem pozemků

72.00

4. pronájem ost. nemovitostí

300.00

5. příjmy ze zdravotnictví

580.00

6. úroky a dividendy

140.00

7. nájem kotelna
8. koupaliště

2,000.00
12.00

-přija té sa nkční pla tby
- ostatní nedaňové příjmy
1. ostatní příjmy MěÚ

2,145.50
12.00

2. z úhrad z dobývacího prostoru

1,500.00

3. z komunálních odpadů

450.00

4.EKO-KOM platby za separ.odpad

180.00

5.pojistné náhrady
7.věcná břemena
III. Kapitálové příjm y
1. z prodeje pozemků
2. z prodeje ost. nemovitostí
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3.50
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Výdaje
I. Le snictví

148

II. Doprava

8,885.00

1. údržba komunikací
3. rekonstr. K Doubravě,Pod Vrchem

100.00
8,485.00

XI. Veřejná správa a s lužby
1. zastupitelstvo
2. činnost místní správy
3. daň z příjmů práv. osob

7,257.40
820.00
2,550.00
800.00

4.chodník kolem MŠ U tov.

300.00

4. zaměstnanci

2,100.00

III. Vodní hos podářství

400.00

5. pojištění

240.00

1. údržba vod. a kanalizace

100.00

6.služby peněžních ústavů

25.00

2. koupaliště

120.00

7. příspěvky občan.sdružením

20.00

3. odvodnění I/27 spoluúčast s ŘSD

180.00

8. příspěvek DSO 1/27

24.00

IV. Šk olství

8,910.00

9. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko

15.50

1. ZŠ

5,770.00

10. příspěvek na dopravní obslužnost

124.90

2. MŠ sídliště

820.00

11. obnova vybavení Měú

120.00

3. MŠ u továrny

800.00

12. nákup program.vybavení MISYS-1.část

100.00

12. příděl do sociálního fondu

78.00

4. rozvody vody a odpady v MŠ U Tov.
5.příspěvek ZUŠ
V. Kultura

1,500.00
20.00
2,976.00

13.volby
14. úroky z úvěru

1. Štace

120.00

Rozpočtové výdaje

2. kino

550.00

splátky úvěru

3. knihovna

475.00

Výdaje celke m

4. propagace města

20.00

5. SPOZ
6.kulturní dům
8.ostatní

100.00
670.00

VII. Bydlení, k om unální služby

16,797.00

1. BH

3,500.00

2. DPS

230.00

4. hřbitov
5. sběr a svoz komun. odpadů
6. budova MěÚ

1,500.00
72.00
2,500.00
900.00

výtah, rekonstr. soc. zařízení budova Měú

3,300.00

7. úklid obce, údržba obce

1,440.00

8. hospodářský dvůr

1140

9. projekty

870.00

10.výkup pozemků

940.00

11.obnova zeleně

405.00

VIII. Sociální

340.00

1. Klub důchodců

30.00

2. pečovatelská služba

310.00

IX. Zásahová je dnotk a SDH

420.00

1.provoz

370.00

2. hasičská zbrojnice

50.00

X. Tě lovýchova a zájm ová činnost

180.00

1. příspěvek na činnost

180.00
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47,459.40

75.00
10.00

3. veřejné osvětlení, rozhlas

428.00

1,626.00

7.kronika
VI. Zdravotnictví

240.00
47,031.40
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z Městské knihovny Kaznějov
Když se ohlédnu za minulým rokem, za jednu z pozitivních zpráv jako knihovnice, považuji i to, že se nepotvrdily pesimistické
prognózy o tom, že o knihovny a tištěné knihy nebude zájem. Ze statistik vyplývá, že našich čtenářů neubývá. Celkem k nám v
loňském roce zavítalo 2 915 náv-štěvníků, zaregistrovalo se 344 čtenářů, z toho 175 dětí, kteří si vypůjčili celkem 12 837 knih a 4
153 periodik. Čtenáři si pak mohli vybrat z 364 nových titulů knih. Službu veřejného internetu využilo 218 zájemců.
Chtěla bych touto cestou poděkovat především našemu zřizovateli, městu Kaznějov, bez kterého by knihovna nemohla fungovat.
Děkuji také všem našim čtenářům za jejich zájem v loňském roce a doufám, že si k nám najdou cestu i v roce letošním a budou se
službami v knihovně spokojeni.
Ráda bych ještě připomněla 80. výročí nedožitých narozenin populárního spisovatele
Františka Nepila ( 10.2.1929 – 8.9.1995 ). Psal o obyčejných lidech v obyčených
situacích.Své postřehy sděloval formou, která stále oslovuje všechny čtenáře bez rozdílu
vzdělání. Dodnes patří k nejčtenějším českým spisovatelům, o čemž svědčí další vydání jeho
knih.
( Srpen s Bejbinkou, Střevíce z lýčí, Kněžnin prsten, Dobré a
ještě lepší jitro, Malý atlas mého srdce, Lipová alej, Dobrou a
ještě lepší neděli...)
Próza pro děti
( Makový mužíček, Polní žínka Evelínka, Naschválníčci, Já,
Baryk ...)
František Nepil za svůj život dokázal svým dílem upoutat, potěšit a povzbudit opravdu mnoho
lidí.
Soňa Tůmová, knihovnice

Neničte starých listin !
Ustavují se nová obecní zastupitelstva a volí se noví starostové. Se změnou správy obce souvisí povětšině i nezbytné
přestěhování starostenského úřadu se vším listinným materiálem a zařízením k nově zvolenému starostovi. Nový starosta by
rád, aby těch krámů měl doma co nejméně a starý zase, aby nějaký ten papír zachoval pod koláče. A tak to staré, zdánlivě
bezcenné a nepotřebné, se obyčejně vybere, nahází do kamen anebo jinak zničí. Tak zaniknou listiny, které dnes považujeme
za bezcenné, ale které by měly za několik let velkou hodnotu pro posouzení historie obce.
Takto zacházela s odloženou obecní korespondencí v minulosti i větší města , např. Plzeň, která část starých listin se
prodala na kornouty. Dnes toho hluboce želí .....
Nepochybujeme o velkém významu dějin. Skrze historii obce bychom se měli dívati na historii svého národa. A zvlášť je
třeba dobře znát minulost obce, abychom se vystříhali chyb a následovali dobrých příkladů svých předků. Poznávání místních
dějin a jejich zachycování v přítomnosti podepřel i zákonodárný sbor vydáním zákona o obecních pamětních knihách, které
musí být vedeny v každé obci. Význam jich měli by pochopiti jak odstupující, tak i nastupující starostové a měli by si
uvědomit, že nejcennějším podkladem pro vedení pamětních knih a jejich záznamů z minulosti, jsou listinné doklady
obecního úřadu. Je proto velkým hříchem ničiti staré listiny při stěhování obecních úřadů, jak se to dělávalo dříve....
V některých obcích kronikáři se sami podjali úkolu a uspořádali obecní archiv. Tak v Robčicích se usneslo obecní
zastupitelstvo, aby listiny starší 10 let byly předávány starostou kronikáři, který je uspořádává v řádný obecní archiv a postará
se o jejich řádné uložení. Tím zabrání se ztrátě listin a dokladů při stěhování obecního úřadu a zároveň bude mít kronikář po
ruce materiál, z něhož může čerpat cenné údaje pro pamětní knihu, hlavně z let před založením kroniky. Péče o obecní archiv
kronikářem měla by velký význam hlavně v malých obcích, které nemají zvlášních místností pro obecní úřad, takže při změně
v osobě starosty se stěhuje celá agenda.
Je v zájmu všech starostů a kronikářů, aby tímto způsobem zachránili doklady pro historii a přispěli k poznání dějin obce.....
psáno Kralovický obzor 15.7.1938
Proč o tom píši ? Nejedná se vůbec o starostu, nebo zastupitele ani o místnost – to vše jejiž dávno vyřešené , ale stále
vycházejí najevo věci, o kterých se vůbec nevědělo nebo nechtělo vědět. Co třeba víme o c.k. Všeobecné pojišťovně
( pojišťování škod živelných) pro království české – a jejím jednatelství v Kazňově, kde byl 27.května 1886 jejím jednatelem
pan J. Kudlič ? , ve kterém čp. sídlili atp. A takových nejasností zde je určitě více. Pomůžete s jejich objasňováním ? Proto
hledáme staré mapy, fotografie, listiny, ale také psané poznámky starých, dnes už nežijících občanů – jejich paměti atp.
Všechny zapůjčené věci v pořádku vrátíme. Scházíme se každou středu od 14.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu.
Předem děkujeme.
Za kroužek historiků V. Novák XI/08
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Z historie
O čem nám vypravuje „devítka“ na konci letopočtu
KAZNĚJOVSKÁ VÝROČÍ –

1439 - morová epidemie v Čechách
- Burjan z Gutštejna, majitel panství Bělá, kam patřil i Kaznějov, se stává hejtmanem
plzeňského kraje
1509 - Gutštejnům byl zkonfiskován skoro všechen majetek, který byl v této době větší než Rožmberský
- Bělou získávají Kolovratové, a tím i Kaznějov
1699 - zrušen „KLÁŠTERSKÝ RYBNÍK“
1769 - projíždí Kaznějovem císař Josef II, je ubytován v Čisté.
1789 - vznikl nový hřbitov v Oboře, jako první zde byla pochována Eva Kameníková z Kaznějova
- zrušen hřbitov u kostela v Oboře
1819 - nalezeno uhlí „NA VRCHU“, důl nazván „FRANCISI“, vytěžené uhlí bylo dováženo do Hromnice
- držiteli propůjčena dvojitá důlní míra, to je 2x 45 116 m2
1839 - „NA VRCHU“ postaven koňský žentour pro vyvážení uhlí, toto místo bylo nazýváno „NA
TREJBU“ (trejb byl žentour)
1859 - dána do provozu „CÍSAŘSKÁ SILNICE“ z Plzně do Kralovic
- na zelený čtvrtek bylo vidět na straně půlnoční několik nocí tuze krvavý oblak
1869 - v únoru byla první porada o stavbě dráhy
1879 - v chemické továrně byl postaven nový komorový systém
1889 - stávkovali kaznějovští horníci,k potlačení stávky povolány dva oddíly vojska
- vojsko zde bylo čtyři dny
- chemickou továrnu kupuje uhelný magnát Julius Petschke
- začíná modernizace chemické továrny
- skončena těžba uhlí na všech zdejších dolech
1909 - byl schválen dopis okresního výboru, ve kterém se obec ohražuje proti rozdělení Království českého na
národní okresy
- v chudobinci se chová drůbež bez povolení
- továrna protestuje proti jmenování čestného občanství profesora Františka Kundráta a proti zapsání do
voličského seznamu JosefaVolína
- uděluje se hostinská živnost panu Vlčkovi na kaolince za předpokladu, že bude odebírat pivo z pivovaru
Plasy
- založen spolek pro osiřelou chudou mládež, obec přistoupila za člena s ročním příspěvkem 2 K 40 hal
- mrchoviště je oploceno
- zavedena obecní matrika
- uvažuje se o stavbě školy
- Alois Svoboda žádá o povolení obchodu
1919 - starostou obce je František Šmídl
- probíhá jednání o zřízení okresního soudu v Kaznějově. Bylo požádáno 53 obcí o vyjádření – souhlasilo 9 obcí, 9 bylo proti
a ostatní se nevyjádřily
- Kaznějov má 6 válečných invalidů
- Ferdinand Fráz zřizuje trafiku
- probíhá jednání o přidělení Kaznějova k Plzni
- firma J.D.Starck si pronajímá místo k těžbě kaolinu č. katastru 1087/5
- vyhlášena pozemková reforma. Značně omezen katastr Kaznějova
- hájovna a myslivna patří od této doby do Krašovic
- vyhořela vodárna č.p, 100
- první velká společná oslava prvního máje „NA TURNOVAČCE“ – nyní chátrající zimní stadion
- jednání o zřízení chodníků
- 1.7. změněn název chemického závodu na „JODASTA KAZNĚJOV“
- cementárnu legionářů koupil František Kratěna a zavedl barvení kůží
- obecní rada projednala stížnost na provokativní chování německých úředníků chemické továrny
1929 - založen sportovní klub „SK KAZNĚJOV“
- jednání zřízení kina
- v chemickém závodě povolena výstavba budovy na výrobu kyseliny citrónové
- pro zaměstnance chemické továrny postaven obytný dům později nazývaný „PARLAMENT“. Na
každém poschodí 4 byty a již 2 WC
- firma Stavitelé Bauer a Brunet, soudní znalci z Dolního Rychnova, jednají o závadách v Parlamentě
1939 - okupace ČSR
- zřízení Protektorátu Čechy a Morava
- zavedena jízda vpravo
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- omezení práv židů
- uzavření vysokých škol
- němčina jako úřední jazyk
- zemřel MUDr. Václav Konopsek
- odebráno čestné občanství Dr. Edvardu Benešovi
- chemická továrna odebrána Juliu Petschkovi pro jeho židovský původ
- ředitelem chemického závodu se stal nacista Franz Waag
- přestěhována měšťanská škola ze Žihle, 15.1. začíná vyučování pro 79 dětí
- 14.2. zřízena mateřská škola v Cihelně
- přístavba školní budovy
- zbourána obecní kovárna
- postaven kiosek na nádraží (16.4.)
- postavena trafika pana Beránka u závor
1949 - chemická továrna přejmenována na závod „JODASTA“
- přestěhován okresní úřad z Kralovic do Plas
- založena organizace „PIONÝR“
- vybudována svatební síň na Obecním úřadě v č.p. 41
- sázení stromků ke hřbitovu a v lukách
- projíždí dva páry rychlíků
- postaveno 20 bytů v Horní ulici
- založeno myslivecké sdružení „DUBINA“
- obnovena těžba kaolinu po okupaci
- vydán zákon o krajském zřízení
- vydán zákon o jednotném zemědělském družstvu
1959 - otevřen závodní klub
- postaven zimní stadion „NA DRAHÁCH“
- vyasfaltována silnice z Kaznějova do Obory
1979 - znovu zaveden letní čas
- dána do provozu druhá část čističky na chem. továrně
1989 - pád komunismu
1999 - vstup ČR do NATO
- „NA VRCHU“ postaven dřevěný kříž na počest našeho vstupu do NATO
z dobových pramenů vybral Jindřich Novák

Utrpení Židů v době německé okupace
Německou okupací 15. března 1939 byla zrušena Československá republika a byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Slovensko
se odtrhlo a zřídilo si vlastní stát.
Okamžitě začaly platit říšské zákony a tím zejména Židům byla omezována práva a den po dni vyhlašována nová omezení. Od
této chvíle byl jejich život velmi trpký.
Ihned byl zabavován všechen židovský majetek a místo Židů byli na vedoucí místa dosazováni místní Němci. Židé pak směli
vykonávat jen podřadnou práci. Tím docházelo k velkému stěhování celých rodin jejichž další osudy není možno zjistit.
Další potupou bylo nařízení, že všichni Židé museli nosit na viditelném místě šesticípou žlutou hvězdu s nápisem „JUDE“.
Od 9. ledna 1942 odchází první Židé z Plzně do koncentračních táborů. Osmdesát tisíc můžů, žen a dětí se odtud nikdy nevrátilo.
Plzeň byla prvním městem, odkud byly vypravovány první židovské transporty. Jejich cílem měl být Terezín, kde měli pokojně žít
v židovském ghetu. Skutečnost však byla jiná – Terezín byl přestupním místem do vyhlazovacích táborů.
Naši kaznějovští spoluobčané odjížděli z Plzně do Terezína 18. ledna 1942. Byli to Ing. Bernard Klein ( 56 let), jeho žena Olga
Kleinová (53 let) a syn Zdeněk Klein (23 let). Společně s nimi odjížděli Ing. Karel Vrba ( 53 let) a jeho žena Hedvika Vrbová (51
let).
Rodina Vrbova odjíždí z Terezína 11. března 1942 dále na východ do Izbice. Tento den je považován za den jejich smrti.
Další obětí války je rodina Kleinova, která odjíždí z Terezína 28. dubna 1942. I toto datum je považováno za poslední den jejich
života. Cílem tohoto transportu byl Zamosc v Polsku.
Ztrátou zaměstnání odchází do Prahy již bývalý ředitel chemického závodu Artur Pollak ( 60 let) a jeho žena Berta (49 let). Ani ti
se změnou bydliště nevyhnuli transportu 24. dubna 1942 odjíždí do Terezína. Jejich poslední stopa končí odjezdem do Osvětimi 6.
září 1943.
Jiná jména našich postižených židovských spoluobčanů se nám nepodařilo zjistit. Jestliže si vy starší vzpomenete na někoho,
připomeňte nám to. Myslíme si, že jejich oběť ve druhé světové válce by měla být jakýmkoli způsobem oceněna.
z dobových pramenů vybral Jindřich Novák
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co nového v základní škole?
Ve čtvrtek 5. března 2009 proběhlo pro žáky základní školy v Kaznějově školní kolo soutěže RUBIKON , jejímž
hlavním cílem je :
•zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení
•zvýšit právní povědomí mládeže o zákazu kursového sázení nezletilých do 18 let
•rozvíjet kompetenci žáků k zodpovědnému rozhodování
Soutěž probíhala v prostorách místního kina, které nám propůjčil městský úřad
Kaznějov.
Čestnými hosty byli: pan starosta Ing. Petr Sýkora, pan ředitel ZŠ Mgr. Jiří Henžlík,
paní ředitelka firmy BEST Iveta Churavá, paní ředitelka DDM Radovánek Bc. Eva
Tischlerová, krajská koordinátora celého projektu.
V porotě zasedli: nprap. Josef Aubrecht jako předseda poroty – tiskový mluvčí Policie
ČR, Bc. Petr Beránek – zástupce Mě Policie Plzeň , Ing. Helena Fryčová – zástupce
MěÚ, Mgr. Anna Divišová , Mgr. Petra Kratochvílová – zástupce ZŠ Kaznějov.
Soutěžilo 6 družstev složených ze zástupců žáků jednotlivých tříd :
družstvo žlutých – 6.třída
družstvo modrých - 7. třída
družstvo bílých - 8.A třída
družstvo oranžových - 8. B třída
družstvo červených - 9. A třída
družstvo černých - 9. b třída

Celou soutěží provázel diváky i hosty skvělý mladý moderátor Michal Křížek ze Třemošné. Nejenže vedl soutěžící, ale
dokázal v publiku vyvolat skvělou náladu, zábavu, fajn atmosféru, vedl zajímavé rozhovory s čestnými hosty právě
k dané problematice. Samozřejmě mladé divačky ho velice obdivovaly )
Ráda bych touto cestou poděkovala i mladým
tanečníkům z DDM Kamarád z Horní Břízy, kteří
skvělým vystoupením
vyplnili pauzy mezi jednotlivými koly.
Zároveň chci moc poděkovat všem soutěžícím,
kteří statečně „bojovali“ a k celé soutěži
přistupovali velice zodpovědně. Pochvalu si
zaslouží i publikum včetně pedagogického
doprovodu. Všechna družstva získala ceny – hlavolamy, dle umístění. Vyhlášena byla i divácká soutěž, která proběhla
již dva dny před samotnou soutěží ve škole, a zde byli vylosovaní tři výherci, kteří také obdrželi drobné ceny.
Vítězným týmem se stalo družstvo červených – 9.A, které postupuje do oblastního kola, které se koná 7.4.2009
v Horní Bříze.
Na závěr pár slov : podle ohlasu žáků po soutěži se soutěž velice
líbila, jak divákům, tak soutěžícím. Všichni reagovali spontánně,
třídy držely pohromadě se svým týmem a vzájemně se
podporovaly. Myslím, že tento projekt je velikým přínosem pro
mládež. Jiným, pro tuto věkovou kategorii zajímavějším,
nenásilným způsobem seznamuje mládež s problémy a řešením
v běžném životě. Proto nemohu nezmínit hlavního organizátora
tohoto projektu – Občanské sdružení Aisis a ředitele projektu
Mgr. Petra Vinše.
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci
školního kola.
V roce 2009 probíhá Rubikon na 42 školách Plzeňského kraje
pod záštitou hejtmanky Milady Emmerové.
Mgr. Radka Lavičková
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Kam za kulturou
Kaznějovský kytarový cejch
16.5. 2009 se koná od 16. hod. ve vodácké klubovně na
koupališti v Kaznějově již 6. ročník Kaznějovského
kytarového cejchu. Všechny příznivce country hudby
srdečně zvou pořadatelé Jindřiška Uhlířová a Zděnek
Kovařík.

Jízda historických vozidel
30.5.2009 pořádá Veteran Car Club Plzeň XX. ročník JÍZDY HISTORICKÝCH
VOZIDEL se startem i cílem na Bolevecké návsi v Plzni. Trasa jízdy prochází i
Kaznějovem, kde mají její účastníci v prostoru před hasičárnou mezi 10,45- 12.15
hod naplánovanou zastávku na plnění soutěžního úkolu.

BONSAI MERKLÍN 2009
Ve dnech 23. -24. 5.2009 se koná na zámku v Merklíně u Přeštic od 9.00 - 18.00 hod.
6. ročník výstavy bonsají a suiseki. Výstava je doplněna o řadu doprovodných akcí.
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Redakční rada:
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18 (od roku 1991)
čtvrtletní
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
350
12
ing. Vladimír Vašíček
Konica Minolta

V Kaznějově dne 14.4.2009
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