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Vážení spoluobčané,
rok utekl neuvěřitelně rychle a
máme zde opět adventní dobu,
která ač by měla být dobou
klidu, je, alespoň podle mé
zkušenosti, snad nejhektičtější z
celého roku. Přeji Vám proto,
abyste se dokázali na chvíli
oprostit od všeho spěchu a
zbytečného stresu a strávili
nadcházející vánoční svátky v
pohodové atmosféře obklopeni
těmi, kteří jsou Vám blízcí. Do
nového roku 2015 Vám pak
přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Ing. Petr Sýkora, starosta

Městský úřad Kaznějov společně se Sborem dobrovolných
hasičů zve:
„Přijďte společně přivítat rok 2015 do parku před hasičskou
zbrojnicí. Půlnoční svařák i ohňostroj je zajištěn.“

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ SARCUS – VOLARY pěstitelská společnost
Prodej vánočních stromků borovice černé z plantáže Rybnice: borovice černá, jedle kavkazská a smrk
stříbrný Termíny prodeje:
8.12 – 12.12.
15:00 – 16:30 hod.
13.12 – 21.12.

10:00 – 16:30 hod.

22.12. – 23.12

15:00 – 16:30 hod.

Plantáž je na adrese Rybnice 183 za autoservisem v Rybnici.
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Nikdy nepodceňuj maličké, může tě to překvapit – z nepatrného
počátku vzejde veliká věc
/pátá kapitola knihy proroka Micheáše /

B ETLÉ M SK É S VĚTLOA POŽ E H NÁ N Í
Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce , vám
přineseme

v pondělí 22. prosince v 17,00 hod.
do kapličky sv. Jana Křtitele v Kaznějově
hudební doprovod pan Milan Vít

vezměte si lucerničky s sebou

Tříkrálová sbírka v Kaznějově
Charita České republiky pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou Tříkrálová sbírka. Pevně
věříme, že také v Kaznějově žijí lidé, kteří chtějí, byť symbolickou částkou, pomoci lidem, kteří
to potřebují – handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
znevýhodněným skupinám lidí, kteří žijí v našem regionu.
Proto do ulic Kaznějova vyrazí v pondělí 5. ledna 2015 v odpoledních hodinách dvě skupinky
koledníků přestrojených za tři krále. Přijdou k vašim domovům, aby nejen získali finanční
prostředky na sbírku, ale přinesli svou koledou i radost, pokoj, světlo a označili dveře
symbolickými písmeny K+M+B.
Pokud nechcete být zklamáni, že se koledníci k vám nedostali, můžete si jejich návštěvu
předem objednat na mobilním čísle 604 253 078 (Valentýna Bílá).

V neděli 28.12.2014 od 16.00 hod zazní v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plasích Česká mše
vánoční Jana Jakuba Ryby. Pod vedením Vladimíry Machoňové mši zazpívá Smíšený pěvecký
sbor Spálené Poříčí, sólisté Nové české písně a přátelé dalších pěveckých sborů, hudební
doprovod – Lidová muzika z Chrástu. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou členové pěveckého sboru a Římskokatolická farnost Plasy
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Informace z jednání Rady města Kaznějov
-byly posouzeny 3 žádosti o kácení dřevin na pozemcích
v majetku města – v ulici Školní, v ulici Poštovní a u
garáží pod bývalou chemičkou; za poražené stromy bude
provedena náhradní výsadba na vhodných místech a na
sídlišti bude doplněna zeleň vhodnými keři;
- rada vyslovila souhlas s využíváním klubové místnosti
v budově Měú nově vzniklým Fotoklubem Kaznějov
- byly určeny dny k přijímání prohlášení o uzavření
manželství – soboty a neděle vždy od 10.00 hod do
16.00 hod s výjimkou těchto dní připadajících na
vánoční svátky; v těchto termínech jsou prováděny
svatební obřady bez poplatku, mimo určené termíny činí
poplatek 1 000,- Kč
- město obdrželo z krajského úřadu výpočet příspěvku
na dopravní obslužnost pro rok 2015;
vyplývá z něj částka 157 000,- Kč; je odvozena od počtu
obyvatel a dopravní obslužnosti (počet linek a

zastavení); bude schvalována zastupitelstvem v rámci
rozpočtu na rok 2015 a bude předmětem Smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti; POVED s.r.o. (Plzeňský organizátor veřejné
dopravy) bude informován o stížnostech některých
cestujících na úroveň dopravy v poslední době
(vynechání některých autobusů, zpoždění apod.);
- bude zveřejněn záměr převodu bytové jednotky č. 5 v
č.p. 570, ulice Lipová; jedná se o byt v majetku města
vystavěný s účastí veřejných prostředků, který je
nájemníkem postupně splácen od roku 2001, k
31.12.2014 bude uplaceno 622 000,- Kč;
- byla dokončena rekonstrukce ulice Prokopovka;
dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byl upraven rozsah
prací, celkem došlo ke snížení nákladů o 322 987,- Kč
bez DPH;

Informace o vývoji jednání ve věci záměru vybudovat v Kaznějově Zařízení ke
sběru, výkupu, úpravě, skladování a shromažďování odpadů
- 21.11.2014 proběhlo v areálu bývalé chemičky za účasti zaměstnanců odboru životního prostředí KÚ, zástupců
firmy NEOAQUA a města jednání na místě, během kterého byla provedena fyzická prohlídka budovy a pořízena
fotodokumentace; za město byla přítomna rovněž Ing. Sekotová, poradkyně v otázkách životního prostředí; město
Kaznějov do protokolu opět vyslovilo svůj zásadní nesouhlas se záměrem a s předloženým provozním řádem a
požádalo o zastavení správního řízení;
obě strany byly krajským úřadem vyzvány, aby zaslaly do 1.12. KÚ své vyjádření; město jej v termínu odeslalo
doplněné o Znalecký posudek č. 36/2014 (Ing. Libuše Sekotová), vyjádření Rady města Kaznějov k záměru z
června t.r., petici občanů města Kaznějov a informace ředitele oblastního inspektorátu ČIŽP, které byly městu
dosud poskytnuty;
- 27.11.2014 byla zaslána na Krajskou hygienickou stanici žádost o změnu jejího stanoviska ze dne 15.10.2014 k
provoznímu řádu, který předložila společnost NEOAQUA; odpověď jsme dosud neobdrželi;
- 1.12. bylo městu doručeno stanovisko stavebního úřadu v Plasích, ve kterém je firmě NEOAQUA sděleno, že
vybudování skladu odpadů je novým způsobem užívání stavby a musí být proto vedeno řízení o změně jejího
užívání;
- 3.12. -doručil odbor životního prostředí KÚ všem účastníkům řízení usnesení o přerušení řízení do 31.12.2015 a
vyzval firmu NEOAQUA, aby v této lhůtě doložila pravomocné rozhodnutí o změně v užívání stavby, kde má být
sklad provozován;
- mimo rámec správních řízení byla zaslána žádost ČIŽP o aktuální informace o závěrech kontrol provedených v
létě a na podzim v areálu chemičky, konkrétně o výsledky provedených odběrů a rozborů sutí vzniklých z demolic
objektů, o průběhu správního řízení ve věci uložení pokuty za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a o průběhu předávání nebezpečných odpadů dosud se v areálu vyskytujících;
Eliška Bartásková, tajemnice
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Centrální zásobování teplem - sídliště Kaznějov

Jak jsme Vás již prostřednictvím Kaznějovského zpravodaje informovali, vytápění sídliště v Kaznějově je
zajištěno z centrální kotelny, kterou provozuje společnost Prodej tepla s.r.o. Jedná se o kotelnu
s monitorovaným provozem a občasným dozorem, která dodává teplo předizolovaným bezkanálovým
rozvodem do jednotlivých odběrných míst, ve kterých jsou umístěny domovní předávací stanice. Jedná se
tedy o provoz s minimálními ztrátami a s kompletně měřenou dodávkou tepelné energie do jednotlivých
odběrných míst, která jsou regulována přímou spotřebou odběratelů. Veškerá technická opatření byla
provedena pro zajištění co nejhospodárnějšího provozu. Náklady na provoz celé tepelné soustavy tzn.
konečnou cenu tepla tvoří dnes ze 68% vstupní energie tj. zemní plyn a elektrická energie. Veškeré další
náklady na údržbu, revize, servis, obsluhu představují 32% nákladů na provoz.
Vzhledem k tomu, že naše společnost provozuje ještě další kotelny, sdružujeme všechny odběry energií.
Zemní plyn nakupujeme na německé burze a el. energii od renomovaného dodavatele za individuálně
sjednanou cenu. Tím dosahujeme těch nejpříznivějších cen na trhu. Další podstatnou část úspory tvoří rozdíl
v DPH, která je pro nákup vstupních energií, oprav a služeb 21% a pro dodávky tepla 15% z celkových
nákladů.
Celkové náklady na provoz klesly v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 o 616 951,36 Kč, v roce 2014 dojde
k dalšímu poklesu celkových nákladů o cca 1 200 000,- Kč.:
- z části je tato úspora dána teplejším průběhem počasí v letošním roce a úspornými opatřeními majitelů
vytápěných objektů, jako např. výměna oken a zateplování domů.
- velký podíl na úspoře nákladů na vytápění má v letošním roce zdařilý nákup zemního plynu, který
vzhledem ke sdružení všech odběrných míst, které naše společnost provozuje, můžeme realizovat na burze.
Průměrná cena zemního plynu pro kotelnu v Kaznějově, je ve srovnání s rokem 2013 nižší o 25,51 Kč / 1
MWh
- značnou měrou přispěl ke snížení nákladů na vytápění rovněž provoz kogenerační jednotky, který byl
zahájen v březnu tohoto roku.
Celkový podíl jednotlivých popsaných atributů na úsporách bude možné vyčíslit až po vyúčtování roku 2014.
Prodej tepla s.r.o. má již nyní smluvně zajištěnou dodávku zemního plynu na celý rok 2015 za cenu o 10,64
Kč / 1 MWh nižší než v roce 2014, tj. o 36,15 Kč / 1 MWh než v roce 2013. Díky sdružení všech odběrných
míst, které provozujeme, se opět jedná o nákup na burze.
Pro konečné spotřebitele tepla, kterými jsou obyvatelé sídliště v Kaznějově, přinášíme v závěru roku 2014
příjemnou zprávu. Vzhledem ke shora popsaným provedeným technickým opatřením a příznivému vývoji
trhu s plynem, je předběžně kalkulovaná cena tepla pro rok 2015 o 22,90 Kč / 1 Gj nižší než v roce 2014.
Do nového roku přejeme všem občanům města Kaznějov hodně štěstí, úspěchů, pevné zdraví a příznivé
zprávy i v dalších oblastech života.
Václav Lipper, jednatel společnosti

Vážení občané,
nabízíme možnost přihlásit se o doručování zpráv, které vysíláme v městském rozhlasu, do Vaší emailové schránky. Pokud máte zájem o tuto službu, nahlašte svoji e-mailovou adresu na adresu
matrika@kaznejov.cz, do předmětu uveďte „vysílání rozhlasu“.
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z městské knihovny
18. 11. 2014 se v zasedací místnosti na MÚ v Kaznějově konala osvětová přednáška – Trénování paměti. Cílem
bylo přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to.
Výhledově knihovna plánuje uspořádání kurzu - 10 lekcí ( týdně 1 hod, cena 20,- Kč / 1 osoba ) od března 2015.
Účastníci kurzu se naučí některé z řady mnemotechnik, které člověku usnadňují dobré zapamatování a díky
mozkovému joggingu si procvičí paměť i pozornost a koncentraci a poznají další způsoby, jak posilovat fungování
lidského mozku.
Zájemci se mohou hlásit v knihovně.
20. 11. 2014 byly uspořádány dvě besedy pro žáky 1. tříd ZŠ. Besedy se konaly ve Školním studijním a
informačním centru – v knihovně Všeználek – v ZŠ Kaznějov. Tématem besed bylo povídání o životě hrochů a
čtení z knihy Hroší příběhy od V. § J. Spielvogelových. Děti se tak mohly seznámit s hroším stádem vedeným
tátou Hanym, hroší holčičkou Edynkou a jejím bratrem Hanýskem. Oba sourozenci zažívají mnoho legrace i
nebezpečných dobrodružství, díky kterému se naučí, např. že lež má krátké nohy a jak cenné je přátelství. Na
závěr měli žáci za úkol doplnit a vybarvit obrázek z příběhu.

Soňa Tůmová

společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v měsících říjen, a listopad letošního roku významného
životního jubilea:
80 let – Dobrý František, Kučerová Antonie
81 let - Nováková Hana
82 let – Müllerová Helena
83 let – Čech Václav
84 let – Kotorová Danuše
85 let – Smékal Josef
86 let – Müller Jiří, Šperlová Věra
87 let – Krampolová Jiřina, Vitáková Barbora
89 let – Chvátal Jan
92 let – Vích Josef
93 let – Kůsová Marie, Motysová Ilona
V sobotu 29.11.2014 bylo do obřadní síně v budově Měú pozváno18 nových kaznějovských občánků a jejich rodičů. V
upomínku na tento den pro ně byl připraven zlatý přívěsek se znamením, ve kterém se narodili. O malou kulturní vložku
se postarali děti z mateřské školy na sídlišti a po krátkém přivítání a promluvě starosty se rodiče podepsali do pamětní
knihy. Ze všech pozvaných se dostavilo patnáct rodičů se svými dětmi, jedno dítě bude z důvodu nemoci pozváno znovu
na jaře příštího roku, jedna rodina se odstěhovala. Je tedy možné konstatovat, že o akci je velký zájem.
Jiřina Forejtová, matrikářka
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Vážení čtenáři zpravodaje,
rád bych poděkoval všem, kteří 15. listopadu dorazili do kaznějovského kina a podpořili tím naši první akci nazvanou
Kaznějovské kulturní kinoodpoledne. Zaplnili jste kino do posledního místa, což nás velice těší a zároveň zavazuje k
uspořádání další podobné akce. Ta listopadová
byla ve znamení studentských dokumentů,
filmů a krátkých pohádek pro děti . Program
zpestřily svým zpěvem a recitací děti ze
základní školy a kapela III. Míza. Odpoledne
se neslo v přátelském, milém duchu a buřty na
ohni zajisté podtrhly domácí atmosféru.
Děkujeme MěÚ Kaznějov, paní Bartáskové,
panu Šaškovi a Radkovi Šebestovi, učitelkám
paní Beranové a paní Kozlíkové, dětem ze ZŠ
Kaznějov a famózní kapele III. Míza.
Už nyní plánujeme další kinoodpoledne a těšit
se můžete na punkové cestopisy a něco z
historie nejen našeho města.
za Spolek pro Kaznějov Dušan Bělohradský

Roční ceny vývozu odpadu pro občany v roce 2015

– Nádoba 120 litrů
vývoz 1x týdně ( 52 vývozů )

vč. 15% DPH
1438,- Kč

červená

vývoz kombinovaný ( 41 vývozů )

1173,- Kč

zelená

vývoz 1x za 14 dní ( 26 vývozů )

794,- Kč

žlutá

vývoz 1x měsíčně ( 12 vývozů )

397,- Kč

modrá

jednorázová známka ( dle potřeby )

35,- Kč

bílý pásek

pytel 90 litrů

33,- Kč

černý s logem firmy

nádoby 240 litrů
vývoz 1 x týdně ( 52 vývozů )

2519,- Kč

vývoz 1 x za 14 dní ( 26 vývozů )

1259,- Kč

pouze na objednání předem

Cena kontejneru 1100 litrů
vývoz 1x týdně
8039,- Kč
vývoz 1x za 14 dní
–
–

4025,- Kč

vývozním dnem je pátek, u vývozu 1x za 14 dní - liché pátky,
u měsíčního vývozu - 1. lichý pátek v měsíci
jednorázový svoz se provádí pouze v liché pátky

Známky jsou v prodeji od 15.12.2014 na Městském úřadu Kaznějov v úředních
hodinách. Informace na tel. 373 332115
Žádáme občany o důsledné třídění separovaného odpadu!
Zuzana Matúšková
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Farní obvody Manětín a Plasy

V prosinci 2014 zvláště zveme:
Úterý 16.12. Mše svatá v Kaznějově v 17.00
Čtvrtek 18.12. 16.00 - Adventní kající bohoslužba v Mariánské Týnici
17.00 živý betlém na Dobré Vodě u Toužimi
Sobota 20.12. Mše svatá v Oboře nebude!!!
Malá duch.obnova se zpovídáním pro naše farnosti na faře v Manětíně zač. v 11 hod., mše sv. v 16 hod. v kostele (mše v 17 hod.
NEBUDE!!!), v 17.00 -Živý betlém v Manětíně (ze St. Plzence) , v 17.00 Rybova mše v Březíně (Rezonance z Plzně)
18.30 – Večer chval v Plasích na faře
Neděle 21.12. 4. neděle adventní
14,00 - předvánoční mše sv. v Čivicích
15.00 – mše pro rodiny s dětmi v Plasích
Pondělí 22. 12. Betlémské světlo: 17.00 Kaznějov (kaplička s doprovodným programem)
Úterý 23. 12. Betlémské světlo: 16.30 Štichovice, 18.00 Manětín, 19,00 Stvolny
VÁNOČNÍ SVÁTKY 2014
24.12. ŠTĚDRÝ DEN A VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
Mše svaté: 16.00 Nečtiny, 16.00 Křečov, 16.00 Žebnice
22.00 Manětín, 22.00 Plasy (kostel)
24.00 Rabštejn n. Stř. (při všech bohoslužbách možnost vyzvednout si „Betlémské světlo“)
10.00 – „Betlémské světlo“s požehnáním Plasy (kaple na faře)
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny,
26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, , 14.00 Březín, 16.00 Žebnice – mše svatá???
Sobota 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (žehnání vína) ???
Mše svaté: 14.30 Obora, 17.00 Manětín
Neděle 28.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (žehnání manželů)???
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny
Středa 31.12. sv. Silvestra I., Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Mše svaté: 16.00 Manětín, 18.00 Plasy
l.1. 2015 Slavnost MATKY BOŽÍ, Panny Marie
Mše svaté: 8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny,
Pátek 2.1.16.00 mše svatá ve Štichovicích,16.00 Žebnice – mše svatá /1. pátek v měsíci/
Sobota 3.1.14.30 mše svatá v Oboře
17,00 při mši sv. v Manětíně Rybova vánoční mše, zpívá západočeská symfonieta sv. Cecílie, řídí M. Bok
Neděle 4.1. 2. neděle po Narození Páně
Koncerty v našich kostelích:
Sobota 13. 12. Manětín ( sv. Jana Křtitele) 19.00 - koncert Roháčů z Lokte
Sobota 20.12. Březín 17.00 – Rybova mše vánoční (Rezonance z Plzně)
Pátek 26.12. Krsy 18 hod.– Vánoční koncert (Žihelský smíšený sbor)
Sobota 3.1.
Manětín 17.00 (při mši sv.) – Rybova mše vánoční (řídí Miloš Bok)
Pravidelné Mše sv.(zimní období)
Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná
Všední dny - Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00. Plasy: St 17,00; Čt 9,00.
Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So v 14,30. Nečtiny (regionální muzeum): 1. a 3. Po v 17,00.
Kaznějov: 3. Út v 17,00. Štichovice (meditační místnost): 1. Pá v 16,00.
Každé pondělí od 15.15 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
www. farnostplasy.cz

V Kaznějově dne 16.12.2014
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