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Slovo starosty
Nezadržitelně se blíží konec roku
a s tím stále častějším tématem
všech, kteří mají co do činění s
obecními financemi, je aktuální
stav plnění městského rozpočtu a
z toho vycházející odhady vývoje
v roce příštím. Při tvorbě
rozpočtu na letošní rok jsme
podle
mého
přesvědčení
postupovali obezřetně a věřím
proto, že nebudeme zaskočeni
mírou propadu daňových přímů
obcí. Svědčí o tom i fakt, že jsme dosud nemuseli
přistoupit k žádnému přehodnocení původních plánů a
všechny své úkoly zatím průběžně plníme.
Ale ekonomika města je úzce spjatá s ekonomikou státu a
nelze se domnívat, že se jí jeho problémy nedotknou.
Pozorně proto sledujeme všechny ekonomické výhledy
hospodaření státu, predikce daňových příjmů a návrhy
úsporných opatření na rok 2010. Budeme-li předpokládat,
že se ekonomika příští rok bude pohybovat na úrovni roku
letošního, dosáhnou příjmy obcí pravděpodobně 85 až 90
procent skutečnosti roku 2008. Logicky tak dojde k
omezení investičních a rozvojových aktivit municipální
sféry, která se musí přednostně soustředit na zajištění
svých základních funkcí jako je údržba komunikací,
odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, základní
školství apod.
Dnešní politickou a s tím úzce související ekonomickou
situaci považuji za velmi vážnou. Konání předčasných
voleb v řádném termínu je asi "česká specialita".
Potřebujeme místo věčného hašteření a vzájemného
urážení, kterým se častuje naše politická reprezentace,
věcný dialog, který by společnost posunul kupředu.
Potřebujeme v rámci možností vidět do budoucna,
abychom se mohli odpovědně rozhodovat při přípravě
rozpočtů na příští rok. A k tomu je nezbytná jistota

schváleného státního rozpočtu.
Nejrůznější rozbory ukazují, že mnohá města a obce v
posledních letech hospodařily s přebytky. Ukázaly se tak
jako řádní hospodáři , kteří ví, že hospodařit na dluh a
úkor příštích generací je maximálně neodpovědné.
Bohužel v celospolečenském měřítku se takto
nepostupovalo a nyní jsme všichni ohroženi masívním
nárůstem státního dluhu. Návrh státního rozpočtu na rok
2010 předpokládá schodek ve výši 163 miliard a to ještě
po zavedení tzv. "úsporného balíčku" ministra financí.
Je smutné sledovat nejrůznější kauzy ze všech sfér naší
společnosti, které mají za následek pohrdání zákony a
morálkou, které degradují vzdělání a poctivou práci. Ze
společenského života jakoby se vytrácela pokora,
tolerance, skromnost, zodpovědnost. Nelze se snad potom
ani divit s jakou lehkomyslností přistupují mnozí k plnění
svých povinností a závazků, jak lehce porušují své
smluvní závazky a očekávají, že vzniklé problémy za ně
vyřeší někdo jiný.
Přes sebesložitější situaci, nebo právě pro ni, se však
musíme pečlivě připravit na rok 2010. Pravidelně je
sledováno plnění rozpočtu a jsou přijímána opatření, aby
letošní hospodaření skončilo přebytkem, který by byl
zárukou, že i v příštím roce budou prostředky potřebné na
další rozvoj města. Podali jsme dvě žádosti o dotace z
evropských fondů (komunikace Ke Škále a parkovací
plocha u zdravotnického střediska) a nechali zpracovat
dva nové projekty (víceúčelové hřiště a revitalizace
prostoru náměstí), abychom byli připraveni na případné
podání dotačních žádostí v roce 2010. Samozřejmostí je
snaha o maximální úspory provozních výdajů úřadu a tlak
na totéž u zřízených příspěvkových organizací.
Věřím, že zvítězí zdravý selský rozum, situace ve
společnosti se uklidní a budeme moci v klidu pokračovat
v práci ve prospěch nás všech.
ing. Petr Sýkora, starosta
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Informační
●

●

Předložený projekt rekonstrukce ulice Ke
Škále splnil kriteria, která jsou požadována
pro získání dotace a územní odbor Plzeň,
ROP Jihozápad zaslal městu informaci, že
projekt postoupil do dalšího kola výběru,
které bude v měsíci listopadu. Doufáme, že
tolik potřebnou dotaci město získá.
Další žádost o dotaci byla podána v září na
investiční akci „ Parkovací a parková
plocha u zdravotního střediska „.Projekt už
byl zpracován v roce 2006.

●

Vzhledem
k
proběhlému
řízení
k digitalizaci pozemků, se kterou se mohli
všichni občané seznámit, je pozastaven
prodej pozemků z důvodu přečíslování
pozemků tak, že pozemky zveřejněné
k prodeji nesouhlasí s pozemky, které by
byly předmětem kupní smlouvy.

●

Pozemek č. 1275/2 v k.ú. Kaznějov pod
komunikací Na Důl je ve vlastnictví České
republiky. Město požádalo o jeho bezúplatný
převod do svého vlastnictví

●

Město prodalo pozemek Tenisovému klubu
Kaznějov, na kterém jsou tenisové kurty, za
podmínky že město bude mít v kupní
smlouvě předkupní právo koupit pozemek
zpět za stejných podmínek.

●

Zastupitelstvo města schválilo dodatek ke
zřizovacím listinám
příspěvkových
organizací / MŠ, ZŠ/. Dodatek se týká
novely zákona č.477/08 - pořizovaného
majetku a posiluje funkci zřizovatele.

●

Krajský soud v Plzni rozhodl, že konkurs
úpadce Aktiva, a.s. se ruší z důvodu, že
majetek podstaty nepostačuje k úhradě
nákladů konkursu. Město má vůči Aktivě
pohledávky za skládkové a pokuty uložené
Českou inspekcí životního prostředí
v celkové výši 5 390 141 ,- Kč. Tato částka
bude vyjmuta z pohledávek města.

Říjen 2009

●

servis

Město Kaznějov zveřejnilo záměr pronájmu
nebytových prostor v budově zdravotního
střediska / dvě místnosti/ a sklepní prostory,
které je možno využít pro skladování.

Důležitá telefonní čísla
tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor
Při předávání zprávy uveďte :
• kde hoří
• co hoří
• své jméno a číslo telefonu, ze kterého
voláte
• po skončení hovoru zavěste a čekejte
na zpětný dotaz k ověření pravdivosti
zprávy o požáru či jiné mimořádné
události ohrožující životy a majetek
Signál „ Požární poplach“ je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 1
minuty / 25 vteřin trvalý tón , 10 vteřin
přestávka ,25 vteřin trvalý tón /.

155 Pomoc zdravotnické
záchranné služby
158 Policie ČR
Varovný signál
V České republice je jeden varovný
signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140
vteřin. Signál je vysílán třikrát po sobě
v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje
se vždy, kdy může, nebo již došlo k ohrožení
životů, zdraví a majetku obyvatelstva.
Sirény jsou pravidelně zkoušeny vždy první
středu v měsíci ve 12 hod.

Kaznějovský zpravodaj

Alena Špačková
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Nabídka knih v městské knihovně
Vlastimil Vondruška
ZNAMENÍ JIDÁŠ
Z edice Hříšní lidé Království českého
Na Pražském hradě došlo k neslýchanému zločinu. Přímo v úředním paláci byl
jedné noci zavražděn zemský sudí Dobřej a v jeho těle byla nalezena dýka se
satanskými znaky. Král Přemysl II. Otakar nemá k lidem na svém dvoře důvěru, a
proto svěří vyšetřování mladému Oldřichovi z Chlumu. To se samozřejmě nelíbí
zemským úředníkům, zvláště když se začne proslýchat, že král hodlá správci
severních Čech svěřit vlivný úřad zemského sudího. Proto začne purkrabí spolu s
nejvyšším komořím pátrat na vlastní pěst a obviní synovce zavražděného sudího
Křišťana. Král mladíka odsoudí k smrti, jenže Oldřich z Chlumu má pochybnosti,
neboť se ukáže, že existuje ztracený spis, označený jako „Jidáš“.
PhDr. Vlastimil Vondruška, Csc. (*1955) absolvoval historii a národopis na FF UK v Praze.
Je autorem oblíbených historických detektivek a historických románů.

Anne Perry
TVÁŘ CIZINCE
Na pozadí viktoriánského Londýna s jeho kapsáři, lichváři a pouličními metaři, s
jeho magnáty a ovdovělými paničkami, vytvořila Anne Perry dynamický
detektivní příběh s poutavou zápletkou. Vyšetřování vraždy Joscelina Greye,
nejmladšího syna bohaté a vlivné rodiny Shelburnů, je svěřeno Williamu Monkovi.
Ten se právě vrací z nemocnice po svém zranění hlavy, které utrpěl pádem z
drožky v jedné z lodnýnských ulic. Díky tomuto úrazu trpí částečnou amnézií.
Navíc vše nasvědčuje tomu, že je sám s případem brutální vraždy úzce propojen...
Anne Perry (*1938), britská spisovatelka, vl. jm. Hulme, Juliet Marion. Většina
jejích knih se těší obrovskému úspěchu u čtenářů. Svědčí o tom 25 milionů
prodaných výtisků po celém světě.

V termínu od 5. do 11.10. 2009 byl vyhlášen 13. ročník "Týdne knihoven". V jeho rámci nabídla
naše knihovna možnost bezplatné registrace nových čtenářů a amnestii dlužníků .
V oddělení pro děti a mládež byla v souvislosti s Týdnem knihoven vyhlášena výtvarná soutěž pro
žáky 5. tříd ZŠ v Kaznějově s názvem "Můj obal na knihu", jejímiž vítězi jsou Eliška Tříšková a
Daniela Věnečková.
Soňa Tůmová, knihovnice
Říjen 2009

Kaznějovský zpravodaj
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Plnění úkolů roku 2009
Skončilo letos opravdu nádherné "babí léto", příroda se
připravuje k zimnímu spánku, a ve společnosti pomalu
nastává doba každoročního finišování ke splnění
plánovaných úkolů. Týká se to téměř každého z nás, ať už
doma v soukromí nebo v zaměstnání, ve firmách i na
úřadech. Zbývá již jen několik málo dní příhodných k
práci na zahradě, na poli nebo na stavbách, začíná být
nejvyšší čas na plnění nejrůznějších restů ve všech
oblastech našeho života. S tímto vědomím jsme v těchto
dnech provedli na našem městském úřadě rekapitulaci
největších úkolů, které nám byly pro letošní roku uloženy
zastupitelstvem a mohu s uspokojením konstatovat, že
závěr roku by u nás neměl být příliš hektický, protože
převážná část akcí je buď hotova nebo před dokončením.
Posuďte se mnou:
- již na konci června byla ukončena rekonstrukce dvou
souvisejících komunikací v Habeši, a to sice komunikace
Pod Vrchem a části komunikace K Doubravě. Jednalo se
o náročnou akci, v jejímž rámci byla komunikace snížena,
provedena přeložka plynu a vybudována nová kanalizace;
- v budově městského úřadu je ve fázi dokončovacích
prací druhá nejnákladnější akce tohoto roku, rekonstrukce
sociálního zařízení a vybudování výtahu, který zajistí
bezbariérový přístup do celé budovy;
- v létě byl upraven chodník kolem zahrady mateřské
školy známý pod názvem "ulička línejch";
- jako reakce na podněty občanů byly v září do rozpočtu
ještě zařazeny tři nové akce - oprava
ul. Strmá, úprava vjezdů k nemovitostem v ul.
Drahotínská, odvodnění ulice Smrková- přičemž dvě z
nich ( Strmá, Drahotínská) již proběhly;

tov., v jejímž rámci bylo vyměněno i sociální zařízení;
- v současné době probíhá realizace již dva roky
odkládaného odvodnění části silnice I/27 směrem od
závor do středu obce; v jeho rámci bude stávající
komunikace osazena obrubníky, aby dešťová voda netekla
do přilehlých nemovitostí, které jsou pod její úrovní a
značně trpěly podmáčením a rovněž bude provedena i
nová povrchová úprava; investorem akce je Ředitelství
silnic a dálnic, město má na realizaci akce finanční
spoluúčast ve výši 180,0 tis. Kč;
- u cesty ke hřbitovu byl umístěn nový křížek, jehož
zhotovení zajistilo muzeum v Maránské Týnici;
- vzhledem k tomu, že některé stromy z jarní výsadby
zeleně se neujaly a některé byly bohužel svévolně zničeny
vandaly, bude ještě v podzimních měsících probíhat
obnova zeleně;
- byly zpracovány a podány dvě žádosti o dotaci z
evropských fondů - jedna pod názvem "Rekonstrukce
komunikace Ke Škále v Kaznějově", druhá pod názvem "
Parková a parkovací plocha u č.p. 105 v Kaznějově"; u
prvého projektu jsme již z ROP Jihozápad obdrželi
oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti
projektu a ten tak postoupil do dalšího kola procesu
administrace, kterým je jeho věcné hodnocení;
- abychom si vytvořili prostor pro případné žádosti o
dotaci v příštím roce, zadali jsme zpracování projektu na
víceúčelové hřiště a revitalizaci prostoru náměstí; oba
projekty by měly podle smlouvy hotové do konce roku.

- o prázdninách proběhla I. etapa komplexní opravy
rozvodů vody a kanalizace v budově Mateřské školy u

Říjen 2009

Kaznějovský zpravodaj
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ze Základní školy Kaznějov
Školní výtvarná soutěž
V červnu t.r. proběhla na kaznějovské základní škole výtvarná
soutěž na téma "moje město". Zúčastnili se jí ve čtyřech věkových
kategoriích výtvarníci ze všech tříd, jejichž anonymní práce byly
zveřejněny ve vestibulu školy. O vítězích rozhodli samotní žáci
školy, kteří hlasovali pro jednotlivé práce. A jak to dopadlo?
Za přítomnosti starosty města a ředitele ZŠ byly slavnostně
vyhlášeny výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích a zvlášť
byly ohodnoceny 2 práce, které dostaly napříč všemi kategoriemi
největší (a trochu kuriozně stejný) počet bodů.
I.kategorie (1. - 2. tř. )

1. Dominik Zappe
2. Barbora Braunová
3. Matěj Nechutný

II.kategorie (3. - 4. tř.)

1. Vojtěch Dlouhý,
2. Aneta Balínová
3. Karolína Dobrá

III.kategorie (5. - 6. tř.)

1. Jana Galliková,
2. Petra Švecová,
3. Jakub Mašek

IV. kategorie (7. - 9. tř.) 1. Helena Zemanová, Kristýna Kylíšková (obě abs. vítězky)
2. Michaela Šmídlová,
3. Jáchym Vašíček

Na obrázcích se objevovaly nejrůznější známé i méně známé motivy z našeho města a protože se
domníváme, že by byla škoda, aby tato dílka zůstala jen za dveřmi školy, rozhodli jsme se některé z nich
postupně publikovat v Kaznějovském zpravodaji. Tentokrát si můžete prohlédnout na titulní stránce obrázek
žákyně 9. třídy Kristýny Kylíškové, která se spolu s Helenou Zemanovou stala absolutní vítězkou soutěže.
Eliška Bartásková, tajemnice

Říjen 2009
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První den školního roku 2009/2010 v ZŠ Kaznějov
Prvního září 2009 zahájilo 39 dětí na kaznějovské základní škole svoji školní docházku. V tento
pro ně i pro jejich rodiče slavnostní den je přivítal, jak se již stalo tradicí, v jejich třídách starosta města ing. Petr
Sýkora. Každý, kdo byl přítomen, jistě potvrdí, že se nejednalo o žádné formality, ale o milé, vstřícné setkání člověka
majícího porozumění pro rozechvělou dětskou dušičku plnou očekávání a někdy i obav.
Šerpy s nápisem "prvňáček 2009" jim, stejně jako jejich první fotografie ze školních lavic, budou připomínat, že tento
den se stala jedna z těch událostí života, kterou lze označit slovem "poprvé".

1.A , třídní učitelka Mgr. Ivana Kozlíková

1.B, třídní učitelka Mgr. Edita Beranová

foto ing. Vladimír Vašíček

Říjen 2009
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z Mateřské školy u továrny
V naší školce
Prázdniny utekly jako voda, už je tady září a s ním
nový školní rok.
Ten začal i pro děti a paní učitelky v mateřské škole U
továrny v Kaznějově. Letos jsme se měli všichni opravdu
nač těšit.Díky vstřícnosti Měú jsme přicházeli do nově
zrekonstruovaných a vybavených prostor – umývárny a
WC v běžné třídě a provozních místnostech; novotou svítí
i zařízení dětských šaten.
Od září je naše školka plně využita kapacitně-zapsáno
máme 60 dětí, výchovnou práci zajiš´tuje 5
pedagogickcýh pracovnic. O úklid se stará paní školnice,
jídlo dětem vydává kuchařka MŠ. Děti jsou rozděleny do
3 tříd - 2 běžných a logopedické, kde pracují 2 paní
učitelky s odborných vzděláním.
Vedle výchovné práce je pro děti připravena i řada
nadstandartních činností a aktivit – cvičení jogy, výuka
plavání, výtvarný kroužek a nově výuka anglického
jazyka pro nejmenší. Chodíme na výlety, do divadla, na
koncerty ZUŠ, spolupracujeme s DDM Radovánek,
oslavujeme svátky a památné dny.
Děti z naší školky se pravidelně prezentují na

veřejnosti na vítání občánků, na společné akce v MŠ jsou
vždy zváni rodiče a známí všech dětí.
V mateřské škole se děti naučí spoustu nových věcí.
Pro p. učitelky je velmi důležitá vnější evaulace ze strany
rodičů.
Stalo se proto již tradicí zpracování dotazníků, kde
rodiče hodnotí různá kritéria, např. společenské akce v
mateřské školce i mimo ni - „Spolupráci s pedagogickým
kolektivem, „Jak se dítě ve školce cítí „ atd.
Za uplynulý školní rok odpovědělo 70% respondentů a
výsledky dotazníku dopadly velice dobře. Rodiče jsou s
MŠ velmi spokojeni, 100% z nich by ji doporučilo svým
známým.
Výsledky slouží ke zkvalitnění naší práce, volbě
osvědčených i nových aktivit, jsou přínosm pro další
inovaci života v MŠ.
V naší školce se nám všem moc líbí a přejeme si, aby
tomu také bylo i nadále.
Marie Šmidová
učitelka MŠ

v Kaznějově nově
Firma Výcvik a ubytování psů- Hana Kremlová
Dovolte, abych se Vám představila:
Výcvikem psů se zabývám již 15 let, z toho posledních 6 let profesionálně. Pracuji se psy bez rozdílu plemen. Výcvik
jednotlivých zvířat zaměřuji dle požadavků jejich majitelů nejčastěji na praktickou ovladatelnost v městském prostředí.
To znamená, že psi z mojí psí školy netahají své páníčky na vodítku a přijdou na zavolání, počkají před obchodem, k
ostatním psům se chovají neutrálně a vůči lidem i dětem zcela neagresivně. Méně často, ale možná o to raději,
připravuji psy a jejich psovody pro zkoušky sportovní kynologie. Sama se svými psy jsem se tomuto oboru také
věnovala, a to dosud pouze na zkouškové úrovni; se svým současným psem se snažím směřovat k aktitní soutěžní
kariéře. Naopak nemám praxi v přípravě psů pro myslivost a zcela odsuzuji provokování psů pro bojové účely. V
současné době spolupracuji s vyhlášenou chovatelskou stanicí německých ovčáků, pro kterou realizuji předvýchovu
štěňat a základní výcvik mladých psů. Tato zvířata procházejí během pobytu seznámením s přírodním i městským
prostředím, zvykají si na množství cizích lidí, na řadu neznámých podnětů okolního světa a připravují se tak na budoucí
sportovní výcvik nebo pro uplatnění jako rodinní společníci. S vybranými jedinci se specializuji na pachové práce dle
moderních trendů. V daném oboru se stále vzdělávám, a to díky možnosti účastnit se kurzů se zahraničními lektory.
Kynologie, jako každý jiný sport, se vyvíjí: jsou jiné a stále náročnější požadavky na provedení jednotlivých cviků a s
nimi související nové metody učení. Myslím si, že je nezbytné neustrnout na zastaralých výcvikových praktikách, ale
snažit se dokonale porozumět psu. Jen tak budou majitelé spokojení a jejich psi spolehlivě ovladatelní.
Pro veřejnost jsou přístupné kursy v úterý odpoledne ve Třemošné a v sobotu dopoledne v Plasích. Více informací ráda
zodpovím na telefonu 723 142 730.
Hana Kremlová
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z činnosti Kynologického klubu Kaznějov
Ukaž co umíš – neumíš
12. srpna 2009 se na hřišti Kynologického klubu
Kaznějov konala soutěž „Ukaž co umíš – neumíš“,
obdoba plaské „prima dvojky“. Při obou uvedených
soutěžích mezi kaznějovskými a plaskými kynology jde o
porovnání dosažené úrovně v základním výcviku psů.
Náplň akce je již klasická – jedná se o obdobu zkoušek
základní posušnosti psů. O úroveň soutěže se postaral
jako rozhodčí zkušený kynolog p. Fojtík.
Psovodi obou kynlogickcýh klubů se svými psy opět
soutěžili v 9 disciplinách, a to jako jednotlivci a současně
jako členi tříčlenných družstev. Posuzována byla opět

ovladatelnost psů na vodítku, provedení základní povelů
jako: sedni, lehni, vstaň, chování psů při odložení a
přivolání. Dále bylo posuzováno aportování a chování psů
za ztížených podmínek – psi byli rušeni hrajícími si
dětmi, procházejícími osobami se psem apod. Akci
hodnotíme jako zdařilou. Výměna zkušeností s výcvikem
psů mezi jednotlivými svazy je potřebná, lze z ní čerpat
potřebné podněty ke zlepšení výcviku.
V soutěži jsme letos obstáli dobře. Předseda
Kynologického klubu Kaznějov p. Lesch se svým psem
Rexem soutěž vyhrál a naši 2 psi obsadili pěkné 4. a 6.
místo. Jedno naše tříčlenné družstvo se umístilo rovněž na
prvním místě.

Kynologický klub Kaznějov 29. srpna 2009 oslavil již 5. výročí svého založení
Jubilejní akce se tradičně konala na cvičišti u hřbitova.
Program byl následující:
–
–
–

–

–

Během celého odpoledne si diváci mohli prohlédnout
vystavenou hasičskou techniku
Celní správa Plzeň předvedla ukázku práce psů se
speciálním výcvikem k vyhledávání drog
Členi leteckého modelářství p. Sušánka předvedli
dálkové ovládání modelu terénního vozidla;modely
letadel letos vzlétnout nemohly pro silný vítr.
Náš kynologický klub předvedl ukázky poslušnosti
psů, ukázky zdolávání různého duhu překážek a
ukázky práce psů při zadržení pachatele
Ukázky z výcviku Oblastní skupiny Agility Plzeň
Doubravka opět sklidila oprávněný obdiv a potlesk
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–

publika
Pro přítomné diváky byl atraktivní seskok parašutistů
Aeroklubu Plasy. Letos diváci s napětím sledovali
zda parašutisté dokáží překonat silný vítr a doskočit
do označeného prostoru hřiště. Seskok nebyl zřejmě
jednoduchý, na hřiště doskočil jen 1 z parašutistů,
zbylé 2 vítr zanesl na přilehlé pole.Bez problémů, k
velké radosti zejména dětí, přistála objednaná
helikoptéraO občerstvení při akci se postarali
kaznějovští hasiči Naše jubilejní 5. výročí založení
jsme úspěšně oslavili, za pomoc při realizaci akce
děkujeme svým tradičním sponzorům: Město
Kaznějov, fi. DOIPEX p. Dolejše a fi Norwest.
Děkujeme rovněž všem účinkujícím hostům akce za
obohacení našeho programu.
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Kam za kulturou

Můj život reportéra
Datum konání: 6.11.2009, 19.00 hod.
Místo konání: kino Střela - Plzeňská 41, 331 01 Plasy
Chcete se dozvědět o některých kauzách, o natáčení pořadu Na vlastní oči, o životních osudech
novináře, kterého chtělo podsvětí zlikvidovat? Přijďte do kina Střela a setkáte se s p. Josefem
Klímou.
Po skončení pořadu prodej knih Josefa Klímy a autogramiáda.
Výstava KRALOVICE - kořeny historie městaV muzeu v Mariánské Týnici probíhá výstava
nazvaná Kralovice - kořeny historie města. Návštěvníkům představuje archeologické nálezy
pocházející z posledních průzkumů prováděných na území Kralovic. Otevřeno ve dnech úterý neděle od 9.00 - 17.00 hod až do konce října.

Společenská kronika
Vážení čtenáři,
rádi bychom od ledna příštího roku obnovili v Kaznějovském zpravodaji rubriku, ve které by byla pravidelně
uváděna významná životní výročí našich spoluobčanů (narozeniny od 80ti let, zlaté a další svatby). Jsme si však
vědomi práva každého na ochranu soukromí a proto žádáme ty z Vás, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí své
jméno tímto způsobem zveřejnit, aby nás v dostatečném časovém předstihu na tuto skutečnost upozornili.
Informujte v těchto případech matrikářku (tel. 373332142) nebo tajemnici (tel. 373332163) vždy
v termínu do 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11., který předchází datu Vašeho výročí.
Děkujeme za spolupráci.
Eliška Bartásková, tajemnice
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Masáže v pohodlí Vašeho domova
Nabízím:
- klasické masáže
- sportovní masáže
- rekondiční masáže
- lymfodrenáž
Nemáte dostatek času?
Je pro Vás nepohodlné dojíždět?
Stačí jen zavolat a domluvit si termín.
Masáž provádím přírodním oleje, gelem nebo masážní emulzí dle přání zákazníka. Délka masáže je 30 až 60 minut
podle typu masáže. Po masáži nemusíte nikam cestovat - jste doma. Masérský stůl, masérské prostředky a ostatní
příslušenství potřebné k Vaší masáži přivezu s sebou.
Kontakt: Hana Davídková, Prokopovka 352, Kaznějov
tel. 737 916 324

Ročník:

18 (od roku 1991)
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V Kaznějově dne

čtvrtletní
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
350
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Kristýna Kylíšková
Konica Minolta
21.10. 2009
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