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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, toto vydání Kaznějovského zpravodaje
je pro mne první příležitostí poděkovat Vám za důvěru,
kterou jste mi vyjádřili při komunálních volbách v říjnu
tohoto roku. Věřte, že Vaše hlasy jsou pro mne velice
zavazující a že udělám všechno proto, abych Vás nezklamal.
Zároveň blahopřeji všem ostatním zvoleným zastupitelům a
doufám, že naším společným zájmem bude práce ve prospěch
Kaznějova
a
jeho
občanů.
Tyto řádky píši v době, kdy jsou prakticky za dveřmi nejkrásnější svátky v roce, Vánoce, a kvapem se blíží
nový rok. Všude kolem vládne ruch a shon spojený s vánočními přípravami a vánoční atmosféra je letos ještě
podtržená v poslední době neobvyklou sněhovou nadílkou. Asi každý má představu bílých vánoc a i já jsem
rád, že nebudou takzvaně „na blátě“, ale upřímně řečeno, pouhý sněhový poprašek by určitě stačil. Pohled
nás, kteří se snažíme zajistit úklid této současné nadílky, je hodně málo poetický. Vidíme spíše dosluhující
techniku, nasazení lidí, kteří s ní pracují, rostoucí finanční náklady a přitom ne vždy úplnou spokojenost
Vás, kteří očekáváte komunikace a chodníky v naprosto dokonalém stavu. Zkrátka situaci zvládáme s
velkými obtížemi. Rád bych proto na tomto místě poděkoval Vám všem, kteří nám jakoukoliv formou
pomáháte. Věřím, že se nám v příštím roce podaří najít finanční prostředky na nákup potřebné výkonější
techniky, která umožní našim zaměstnancům lépe zhodnotit jejich snahu a úsilí.
Vrátím se ale raději k poezii Vánoc. Vychutnejme si přes všechny komplikace pohled na zasněženou přírodu,
vůni vánočního pečiva, zaposlouchejme se do vánočních písní a koled. Užívejme si zkrátka neopakovatelné
vánoční atmosféry a udělejme si přitom čas na své nejbližší, známé, kamarády. Alespoň na chvíli se v dnešní
hektické
době
zastavme.
Vážení občané, přeji Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a úspěchů v
práci i v osobním životě v přicházejícím roce 2011.

Ing. Petr Sýkora, starosta

Městský úřad v Kaznějově a Sbor dobrovolných
hasičů v Kaznějově

srdečně zvou všechny občany na tradiční
silvestrovský půlnoční ohňostroj.
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Informační servis
•

Zastupitelstvo města rozhodlo o pověření dalšího zastupitele ing. Rudolfa Šlehofra k
přijímání prohlášení o uzavření manželství . Ze zákona je k tomuto úkonu pověřen
starosta a místostarosta.

•

Dny pro svatební obřady byly určeny sobota a neděle od 10.00 hod. do 16.00 hod. S
výjimkou soboty a neděle připadající ne vánoční svátky.

•

Byla uzavřena nájemní smlouva na nebytové prostory v přízemí budovy městského
úřadu. V prostorách bude půjčovna svatebních a společenských šatů, prodej šatů a
bižuterie. Tyto prostory si nájemce upraví na své náklady. Zároveň nájemce požádal o
rozmístění reklamních poutačů.

•

Město obdrželo rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu. Plán je zpracován
odbornou firmou a je platný na 10 let. Jsou zde stanovené úkoly, kterými se řídí pěstební
činnost v lese, tak i těžba dřeva.
Dodržování lesního hospodářského plánu je
kontrolováno nařízenými orgány. Minulý lesní hospodářský plán byl dodržen a město
mělo na základě kontrol finanční dotace na pěstební činnost. Za velmi dobré řízení
pěstebních i těžebních prací děkujeme našemu odbornému lesnímu hospodáři panu
Šimlovi, se kterým spolupracuje město již mnoho let.

•

Byla upravena nájemní smlouva na užívání dvou reklamních reklamních ploch ve středu
města. S firmou Outdoor-Akzent bylo domluveno podstatné zvýšení nájemného.

•

Byl podepsán dodatek ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s
firmou BECKER Bohemia, který vstoupí v platnost od. 1.1. 2011. Obsahem dodatku je
změna ceny poskytovaných služeb na rok 2011. V souvislosti s tímto dodatkem
upozorňujeme občany, že si mohou na městském úřadě zakoupit známky na popelnice.

•

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků na sídlišti za účelem bytové
výstavby. Vzhledem k tomu, že jsou pozemky v lokalitě, která není v územním plánu
určena k výstavbě bude nutné požádat o změnu územního plánu vyvolanou tímto
záměrem.
Alena Špačková - místostarosta

Složení městského zastupitelstva po volbách 15. a
16. 10 2010
Ing Petr Sýkora, starosta

Josef Beran

Alena Špačková, místostarostka
Petra Wolfová, člen rady, člen kontrolního
výboru

Miroslav Honomichl, člen kontrolního výboru
Mgr. Eva Šimlová, člen finančního výboru

Mgr. Hana Šteflová, člen rady
Ing Petr Buchtelík, člen rady,
finančního výboru
Ing. Rudolf Šlehofer
Jiří Pokorný, člen kontrolního výboru

Prosinec 2010

předseda

Jarmila Šturcová, člen kontrolního výboru
Jindřiška Uhlířová, předseda kontrolního výboru
Václav Forejt
Jaroslav Balák, člen finančního výboru
Stanislav Kožíšek
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Novinky v očkování
MUDr. Kristina Kozderková, PLDD Kaznějov
Během posledních 2 let byly Ministerstvem zdravotnictví ČR vydány dvě novely Vyhlášky č.
537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem .
Dne 12.3.2009 nabyla účinnosti Vyhláška č. 65/2009 Sb. Tato novela přinesla zásadní zlom
zejména v očkovacím kalendáři dětí a dorostu. Od data účinnosti bylo zrušeno přeočkování
proti tuberkulóze (TBC) u jedenáctiletých dětí a bylo zrušeno i přeočkování u dvouletých dětí,
u nichž nedošlo k odpovídající reakci na ramínku po prvním očkování TBC (tzv. kalmetizaci či
BCG vakcinaci) v novorozeneckém období. Novela Vyhlášky s nabytím účinnosti od 1.11.2010
zrušila plošné očkování všech novorozenců proti TBC a zavádí nový systém. Ten spočívá
v selektivním způsobu kalmetizace. Vybráni k očkování proti TBC jsou pouze novorozenci se
zvýšeným rizikem onemocnění na základě vyhodnocení dotazníku, který je vyplněn zákonnými
zástupci dítěte a lékařem (nejčastěji neonatologem). K těmto změnám došlo na základě
konsenzu po několikaletých odborných diskuzích neonatologů, pediatrů, vakcinologů,
imunologů a pneumologů. Základními důvody zrušení plošného očkování proti TBC je to, že
vakcína nechrání dostatečně proti onemocnění TBC a naopak sama může vyvolat závažná
onemocnění vakcinačním kmenem , která mohou skončit i úmrtím novorozence či kojence a to
zejména u dětí s dosud neprojevivší se poruchou imunity. Velmi často jsme se u očkovaných
novorozenců setkávali a ještě setkáváme s hnisáním v místě očkování. Nejsou nijak vzácné
BCG lymfadenitidy (záněty mízních uzlin vyvolané očkovací látkou), BCG osteomyelitidy (záněty
kostí). Bohužel klesá i účinnost léků používaných na léčbu těchto komplikací. Neposledním
důvodem ústícím ke zrušení plošné BCG vakcinace je i stále se snižující počet nemocných
aktivní tuberkulózou a to i při vyšší migraci populace. Ze zkušeností sousedního Rakouska a
Německa, kde se již řadu let neočkuje, vyplývá, že počet nových onemocnění v těchto zemích
nestoupá. Za současné příznivé epidemiologické situace se tedy jeví riziko komplikací po BCG
vakcinaci jako vyšší než riziko onemocnění TBC. Zřejmě až čas ukáže, zda bude tento postup
trvalý či se ke kalmetizaci zase někdy vrátíme. Očkovací kalendář není fixní dogma, je
dynamický. Pokud by tomu tak nebylo, pak bychom stále očkovali proti tyfu a paratyfu, proti
pravým (černým) neštovicím atd. Vždy je nutno zvažovat benefit očkování ať plošného či
individuálního nad výší rizik či zbytečností (např. pravé neštovice byly již globálně zcela
vymýceny a proto mohla Světová zdravotnická organizace vyhlásit v r. 1981 celosvětově
zrušení tohoto očkování).
Od začátku roku 2009 dostávají rodiče dvouletých a jedenáctiletých dětí pozvánky na
přeočkování dětí ze spádových plicních odd. Mnoho rodičů výzvu akceptovalo v domnění, že
jde o povinné očkování. S platností od 12.3.2009 se ale toto očkování dostalo do režimu tzv.
nadstandardního očkování, tedy nepovinného podobně jako je např. očkování proti klíšťové
meningoencefalitidě, žloutence typu A, meningokokovým onemocněním, planým neštovicím
apod. Výjimkou jsou občané, kteří se dostali do kontaktu s aktivně nemocným. Ti pak jsou
povinně sledováni na plicním odd. a dle vyšetření je u nich zvolen příslušný postup
(rekalmetizace, tuberkulostatika).
Zrušením plošné kalmetizace je nyní uvolněn časový prostor pro očkování kojenců proti jiným
aktuálně mnohem závažnějším chorobám. Po kalmetizaci novorozenců bylo nutno dodržet tzv.
ochranný interval, než bylo možno očkovat proti jiným chorobám. Léta již byl pozorován
stoupající počet onemocnění černým kašlem, pneumokokem, meningokokem novorozenců a
malých kojenců, někdy s fatálním koncem. U dětí neočkovaných proti TBC v novorozeneckém
období tak můžeme zahájit další očkování již od začátku 9. týdne věku a zajistit jim tak dřívější
ochranu. Z povinných očkování se jedná o očkování tzv. hexavakcínou (InfanrixHexa), která
vyvolává imunitní odpověď proti šesti infekčním chorobám, které kojence mohou nejvíce ohrozit
(tetanus, záškrt, černý kašel, dětská obrna, infekční žloutenka B, Haemofilus influenzae B).
Ještě občas v ordinaci zazní dotaz, zda očkování touto vakcínou není moc zatěžující pro
imunitní systém kojence, když obsahuje 6 chorob. Odpověď je celkem jednoduchá. V porovnání
s vakcínami používanými před zavedením InfanrixHexa dostal očkovanec více než 3 500
imunitních stimulů, hexavakcína jich obsahuje jen 123. Jde o vysoce čištěnou vakcínu, která
nezatěžuje dětský organizmus balastními složkami. Z tohoto důvodu je možné při očkování
hexavakcínou nabídnout rodičům i další očkování. Od 1.1.2010 si mohou rodiče nechat ochránit
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svého kojence narozeného po 1.8.2009 i některou konjugovanou pneumokokovou vakcínou
(Prevenar, Prevenar 13, Synflorix), která se aplikuje simultánně (v tutéž dobu) s hexavakcínou.
Tyto vakcíny jsou plně (Synflorix) či částečně (Prevenar 13) hrazeny zdravotními pojišťovnami
ze všeobecného zdravotního pojištění za splnění stanovených podmínek.
Další změnou uvedenou ve Vyhlášce 65/2009 Sb. je zavedení nové očkovací látky do povinného
očkovacího kalendáře u dětí narozených po 12.3.1999. Od 12.3.2009 tedy přeočkováváme 10
leté děti proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně očkovací látkou BoostrixPolio.
Důvodem této změny je pokles hladiny ochranných protilátek dětí proti uvedeným chorobám,
zejména proti tetanu a černému kašli. Zavedením této nové očkovací látky se tak mění i doba
přeočkování proti tetanu. U starších dětí přeočkováváme proti tetanu mezi 14. a 15. rokem
věku, u dětí očkovaných v 10 letech BoostrixemPolio přeočkování v 15 letech odpadá.
Přeočkování proti tetanu u nich bude provedeno již na pracovišti registrujícího všeobecného
praktického lékaře pro dospělé s intervalem 10-15 let, tedy mělo by být provedeno nejpozději
ve věku 25 let. V současné době je také na trhu nová kombinovaná vakcína Boostrix určená
k přeočkování dospělých proti tetanu, která také obsahuje složku zvyšující ochranu i proti
černému kašli a záškrtu.
Tzv. očkování „na lžičku“ proti dětské obrně bylo již zrušeno předchozí novelou vyhlášky v r.
2006.
Novela vyhlášky se nijak nedotýká povinného očkování dětí kombinovanou očkovací látkou proti
spalničkám, zarděnkám a příušnicím (Priorix). Toto očkování zahajujeme obvykle v 15. měsíci
věku dítěte. Jako variantní vakcínu lze zvolit PriorixTetra, která pokrývá očkování proti výše
uvedeným chorobám, ale navíc je rozšířena i o plané neštovice. Tato tetravakcína ale není
hrazena. Obě tyto vakcíny jsou tzv. živé, tzn., že obsahují životaschopné, ale oslabené viry
uvedených chorob. Proto se po tomto očkování můžeme někdy setkat s příznaky
odpovídajícími některé očkované chorobě. Většinou jde o přechodné zvýšení tělesné teploty a
(nebo) vyrážku. Tyto příznaky se objevují s odstupem cca 10 dnů ode dne očkování. Při
teplotách přesahujících 38 stupňů je indikováno podání antipyretik (léky na snižování teploty,
např. paracetamol či ibuprofen).
Zdá se, že vývoj nových antibiotik je již za svým horizontem. Výzkumným laboratořím a
farmaceutickým firmám z celého světa se již nedaří najít zcela nové typy antibiotik. Vzhledem
ke klesající účinnosti nyní známých a používaných antibiotik se současná medicína ubírá
směrem k prevenci řady chorob. Jednou z velmi úspěšných cest je prevence očkováním.
Očkování vlastně kopíruje přirozenou infekci „divokými“ mikroorganizmy vedoucí k tvorbě
obranyschopnosti. Rozdíl je v tom, že u „divoké“ infekce neimunní organizmus většinou
onemocní s různou razancí, u některých chorob i s vysokou úmrtností či invalidizací, zatímco
očkovací látky vpravením pouze účinných antigenních částic mikroorganizmů vyvolají jen onu
požadovanou imunitní odpověď bez onemocnění danou chorobou. Pro úplnost tedy uvádím
další možná očkování, která jsou (až na výjimky dané zákonnými normami) očkováními
nadstandardními, tedy nehrazenými státem či pojišťovnou: očkování proti meningokokům,
klíšťové meningoencefalitidě, chřipce, infekční žloutence A, lidskému
papilomaviru=tzv.karcinomu děložního čípku, rotavirům, planým neštovicím. Pro cestovatele do
exotických krajin samozřejmě existují ještě další vakcíny. Většina zdravotních pojišťoven na tato
nadstandardní očkování svým klientům za splnění určitých podmínek vyplácí příspěvek z fondu
prevence nebo dokonce ve spolupráci s výrobci podporuje očkování proti některým chorobám
finančním zvýhodněním (např. akce 3. dávka zdarma na očkování proti karcinomu děložního
čípku u dívek nebo slevová akce na očkování kojenců proti rotavirům).
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Rozsvícení vánočního stromu 2010

Na letošní první adventní pondělí připravil městský úřad
tradiční
Rozsvícení
vánočního
stromu
v Kaznějově. Tentokrát byla adventní atmosféra podtržená
intenzivním sněžením, které provázelo celodenní přípravy
této akce. Znamenalo to sice pro všechny organizátory a
účinkující zvýšené úsilí, ale výsledek byl o to působivější.
Vždyť sníh, vůně svařáku a koledy k sobě prostě patří. Je tedy
na místě poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh tohoto
adventního kaznějovského setkání zasloužili. Jistě nebylo
jednoduché od rána připravovat v zasněžené louce večerní
ohňostroj, pan Mošna však dokázal jako každoročně připravit
úžasnou podívanou a to ještě z větší části jako sponzorský
dar. Vystoupení legendy lidové písně zdejšího regionu,
dudáka Zdeňka Bláhy a Václava Švíka, které do Kaznějova
přivedl pan Václav Dolejš, také nebylo v mrazivém podvečeru
jednoduché, ale přesto bylo mile lidské a zároveň
profesionální. O úspěch celé akce se již tradičně zasloužili
také kaznějovští hasiči se svým svařákem, děti ze základní školy, se kterými nacvičila paní
učitelka Černá koledy, a v neposlední řadě technický odbor Měú. Poděkování patří rovněž
panu Helusovi z firmy APOLLO
Kaznějov,
který
bezplatně
propůjčil automobil AVIA.,
tak
skvěle nahrazující podium.
Myslím,
že
kaznějovské
Rozsvícení vánočního stromu je
dobrým příkladem spolupráce
mnoha lidí, jejímž výsledkem je
zdařilá akce pro všechny, a všem
ještě jednou děkuji.
Eliška Bartásková, tajemnice
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Tradiční předvánoční výstavka
2010- „Děti pomáhají dětem“
Již tradicí se stala předvánoční výstavka prací
žáků ZŠ Kaznějov, která je vyjímečná tím, že
výtěžek z této akce putuje na konto nadace
Pomozte dětem - Kuře.
29.11.2010 při příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku ve spolupráci s MěÚ Kaznějov a za
pomoci hasičského sboru si všichni přítomní
mohli u stánku ZŠ zakoupit výrobky žáků.
Nejprodávanější byly adventní věnce, svícny,
perníčky, ale i zvonečky z květníčků a od našich
nejmenších žáčků přáníčka a ozdobené svíčky.
Všechny ceny jsou vždy orientační, každý může
přispět dobrovolnou částkou do zapečetěné
kasičky.
Hlavní myšlenkou celé této akce je nejen
předvést schopnosti žáků, ale hlavně pochopit
smysl pomáhat druhým.

výrobky. Již tradičním sponzorem je firma
Agaricus, která věnuje na výstavku
žampióny. Samozřejmě děkuji i zástupcům
MěÚ Kaznějov a členům hasičského sboru,
kteří nám pomáhají organizačně
s připravením stánku na prodej.

Ráda bych poděkovala všem žákům a paním
učitelkám ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč, bez kterých
by nebylo možné tuto akci uskutečnit. Dále patří
dík i některým maminkám, konkrétně paní
Čermákové a paní Ctibůrkové, které přispěly buď
přímo vlastnoručně vyrobenými výrobky nebo
darovaly škole materiál, který byl použit na

Celá akce je uzavřena rozpečetěním všech
kasiček za přítomnosti zástupce MěÚ, SRDPŠ
a zástupců školy. Celý výtěžek se zapisuje do
protokolu a zasílá se na konto nadace
Mgr. Radka Lavičková

Vybraná peněžitá částka z jednotlivých
akcí :
rozvícení vánočního stromečku MěÚ
5 075.- Kč
výstavka ZŠ Kaznějov

6 129.- Kč

besídka ZŠ Dobříč

2 661.- Kč

výstavka Kralovice

1 185.- Kč

Celkový výtěžek z letošního
roku je úžasných 15 050.- Kč.
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zájmová činnost v Kaznějově
Kaznějovští příznivci turistiky se vydali na Kozelku pro hašlerku
Dne 9. října 2010 se uskutečnil v pořadí již 6. ročník turistického výletu pořádaného
odborem ČASPV Pohyb Kaznějov. Počasí bylo přímo parádní, tak není divu, že se do
připraveného autobusu vměstnalo rekordních 55 účastníků.
Autobus všechny zavezl do Manětína. Odtud byly na výběr 2 trasy. Kratší v délce sedm
kilometrů vhodná i pro děti vedla po červené turistické značce přes Nečtiny na Kozelku. Pro
zdatnější turisty byla trasa prodloužena kolem Hradu Nečtiny a Kaple Sv. Anny. Všichni aktéři
během výletu zodpovídali připravené zeměpisné otázky, za které dostali sladkou odměnu.
Nejmladším účastníkem byla Adélka Havlíková. Ač jsou jí teprve 3 týdny, absolvovala v kočárku
výstup až na Kozelku.
Radost pořadatelům způsobila účast malých dětí v doprovodu rodičů, kteří pochopili
význam společných prožitků se svými dětmi. Parta přátel turistiky tak strávila krásný den
v přírodě okolo Manětína a Nečtin a na cvičných skalách Kozelky sledovala odvážné výstupy
přítomných lezců.
Spokojenost účastníků je motivací naší jednoty pro přípravu dalších pochodů, které jsou
otevřeny pro širokou veřejnost.
Nashledanou v příštím roce – zdrávi došli!
Hana Kundrátová, Pohyb Kaznějov
http://pohyb.kaznejov.cz
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Kaznějovská děvčata letos opět na „bedně“
V sobotu 23. října 2010 se ve Zruči opět konalo okresní kolo v přehazované žákyň. Naše
děvčata z odboru Pohyb Kaznějov se účastní pravidelně a ani letos tomu nebylo jinak. Do
okresního kola se přihlásilo celkem 7 družstev z okresu Plzeň-sever. Družstva byla rozdělena do
2 skupin a naše dívky svoji skupinu vyhrály. Po finálovém souboji nakonec obsadily 2. místo a
zajistily si postup na krajskou soutěž.
Ta proběhla v sobotu 6. listopadu. Žákyně měly nelehký úkol – obhájit vítězství z loňského roku.
Mírně oslabený tým se do bojů o stupně vítězů pustil s velkým zapálením. Po velmi napínavých
soubojích sice kaznějovské dívky na první místo nedosáhly, ale i konečnou bronzovou příčkou
ukázaly, že pořád mají sílu a chuť porážet soupeře.

Děkujeme tímto našim děvčatům, že chodí pravidelně cvičit a reprezentují náš odbor a obec na
soutěžích. Věříme, že i příští rok se opět postavíme na „bednu“.
Za odbor
Pohyb Kaznějov cvičitelky žákyň Lenka a Pavlana fotografii zleva: Helena Zemanová, Kristýna
Kopecká,
Dominika Bulínová, Michaela Šuralová Lucie Hrbková, Monika Němcová, Jana
Galliková Lucie Hrebenárová

ze základní školy
Dne 4.11. 2010 se na Základní škole v Kaznějově konalo již tradiční setkánípředstavitelů středních škol s rodiči
vycházejících žáků. Dostavilo se 16zástupců středních škol. Z okolí Plzně: SOŠ Plasy, Gymnázium Plasy, SŠ Horní
Bříza, SŠ Kralovice. Z plzeňských škol: SPŠ stavební, SOŠ prof. Švejcara, SŠ informatiky a finančních služeb,
Hotelová škola, ISŠ živnostenská, SOU stavební, VOŠ a SPŠ elektrotechnická, SPŠ strojnická, SPŠ dopravní, SOU
elektrotechnické. Ze vzdálenějších oblastí se dostavili zástupci ze SŠ Oselce a SOŠ a SOU Podbořany. Také zájem z řad
rodičů byl velký. Dozvěděli se zajímavosti o jednotlivých školách a jejich oborech a mohli se individuálně informovat o
podmínkách přijetí a výuky. Celou akci pro žáky a rodiče připravily p.Mgr. V.Vitoušová a p. Mgr.A.Divišová. Schůzka
se setkala s kladným ohlasem všech zúčastněných. Je velkou pomocí vycházejícím žákům a jejich rodičům v tak
důležitém kroku, jakým je výběr vhodné střední školy či učiliště. V příštím roce ji pro žáky opět připravíme.
Mgr. V. Vitoušová
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Vítání občánků
6.11. se konalo v obřadní síni městského úřadu slavnostní vítání občánků, na které bylo pozváno 24 dětí (11
holčiček a 13 chlapců) narozených v období únor – polovina září 2010. Všichni byli obdarováni zlatými přívěsky
se znamením, ve kterém se narodili a fotografiemi z akce. K této příležitosti připravily Petra Wolfová a Alena
Špačková velmi působivé vystoupení dětí z mateřské školy na sídlišti, které všichni přítomní vysoce hodnotili.
Jiřina Forejtová, matrikářka
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili v měsících říjen,
listopad a prosinec letošního roku významného životního jubilea.:
80. narozeniny

Danuše Kotorová

81. narozeniny

Josef Smékal, Miroslava Večeřová,

82. narozeniny

Libuše Chalupná, Věra Šperlová, Jiří Müller,
Bohumír Vebr, Bohuslav Mašek

83. narozeniny

Libuše Čechová, Barbora Vitáková, Jiřina Krampolová,
Jiří Reinwart

85.narozeniny

Jan Chvátal,

87. narozeniny

Naděžda Šuchová

88. narozeniny

Jindřich Dušek

89.narozeniny

Ilona Motysová, Marie Kůsová, Božena Nágrová

97. narozeniny

Božena Červeňanská

Uznání vždy potěší.
Takto jej vyslovil zaměstnancům hospodářského dvora ing. Vladimír Vašíček
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CA Marco tour, náměstí Osvobození 42, 331 41 Kralovice
tel. 373 397 676, mobil 777 762 551

zve na nový český muzikál
v divadle Broadway – Praha

Kat Mydlář
Účinkují: D. Hůlka, P. Kolář, Absolonová, J. Vojtek, M. Vojtko B.Josef, I.Csáková, K.Brožová a další.
Hudba M. David, libreto L.Fanánek Hagen, režie L.Vaculík

sobota 26.2.2011 od 14,00 hodin
cena 570,- Kč (bus, vstupenka)
Odjezd z Kralovic v 11,00 hod. Nástup možný na trase Kralovice Plzeň
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