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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
než jsme se stačili pořádně rozhlédnout v roce 2019, už nám
klepe na dveře rok další. Dovolte mi, abych Vám popřála klidné a pohodové prožití vánočních svátků. Užijme si rodinná setkání, vánoční atmosféru s českými pohádkami nebo posezení
s dobrým svařákem. Vychutnejme si chvíle s našimi nejbližšími, s rodinou, s přáteli. Radujme se z maličkostí a z každého
upřímného úsměvu, a to nejen během vánočních svátků, ale
během celého roku.
Do roku 2020 bych vám všem chtěla popřát pevné zdraví, rodinnou pohodu, dobrou náladu a životní optimismus.

Mgr. Eva Šimlová, starostka

Ohlédnutí za rokem 2019
I když chybí do konce roku 2019 ještě několik
dnů, investiční akce plánované na tento rok už
má město za sebou. Největší investicí byla rekonstrukce kulturního domu na byty. Ti, kdo
se přišli podívat na den otevřených dveří, jistě
potvrdí, že se budova úplně změnila. V bývalém
kulturním domě vzniklo 28 bytů, které už jsou
plně obsazeny. Tím vstoupila tato budova do
nové etapy svého života.
Další významnou akcí města byla rekonstrukce
Mrtnické ulice. Její obyvatelé si jistě oddechli,
že už mají tuto stavbu za sebou a mohou se dostat pohodlně ke svým domovům.
Na kotelně v sídlišti proběhla výměna komínů. Starý cihlový komín dosloužil, příští rok by měla
proběhnout jeho demolice.
Vzhledem k tomu, že došlo v několika lokalitách města k přemnožení potkanů, byla provedena plošná deratizace.
V oblasti společenského života se díky činnosti našich organizací uskutečnila řada kulturních i sportovních akcí. Všem, kteří se podílejí na oživení společenského a kulturního života v Kaznějově, děkuji a přeji, aby se i v příštím roce všechny akce vydařily.
Letošní rok byl ekonomicky i administrativně náročný, podařila se uskutečnit spousta dobrých věcí,
za jejichž realizací se skrývá úsilí a práce řady lidí.
Ráda bych poděkovala za výbornou spolupráci zastupitelům a pracovníkům městského úřadu, všem
jednotlivcům, organizacím a spolkům, kteří se snaží, aby se nám v Kaznějově hezky žilo.
Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

rada schválila uzavření smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu mezi městem a společností VODÁRNA PLZEŃ na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2021 s
tím, že bude dál připravován převod vodohospodářského majetku města na VAK, a.s.;

•

bylo provedeno výběrové řízení na služby likvidace komunálního a separovaného odpadu na období 2020 – 2022;
jedinou nabídku podala firma Marius Pedersen a.s. (provozovna Kralovice), se kterou bude uzavřena smlouva; s
výjimkou kontejnerů o obsahu 1100 l, dojde u všech vývozů ke zvýšení ceny; od letošního roku je možno provést
úhradu kartou;

•

od ledna 2020 budou v Kaznějově umístěny sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky, konkrétně to bude na sběrných
místech v ulici K Nádraží, Lipová a Na Komárově, kromě toho je možné tuky a oleje odevzdávat i přímo ve sběrném dvoře; do těchto nádob budou oleje a tuky vkládány v uzavřených PET lahvích; město uzavřením smlouvy s
firmou, která bude zajišťovat likvidaci tohoto odpadu, splní svoji povinnost vyplývající z novely zákona o odpadech;

•

město vyhlásilo záměr prodeje dvou bytových jednotek 2+1 v ulici Dolní; na byt č. 348/3 byly podány dvě nabídky
a prodej bude realizován za částku 1 200 000,- Kč, na byt č. 350/2 byly podány čtyři nabídky a prodej bude realizován za 1 002 005,- Kč; uzavření kupních smluv bude schvalovat zastupitelstvo;

•

vzhledem ke zkušenostem z posledních let s akcí Silvestrovský ohňostroj bylo po vzájemné dohodě s SDH Kaznějov, který ho zajišťoval, rozhodnuto, že se letos konat nebude;

•

rada rozhodla o postupném ukončování provozu městského rozhlasu s tím, že bude nahrazen novým způsobem
předávání informací, tzv. mobilním rozhlasem, který umožňuje hromadné rozesílání SMS zpráv; důvodem jsou
vysoké finanční náklady na udržování stávající sítě rozhlasu v provozu; prvním krokem tohoto nového záměru je
neosazení reproduktorů do nově zrekonstruované ulice Mrtnická;

•

Pečovatelská služba Kaznějov postupně rozšiřuje svoji kapacitu a nabízí všem potřebným svoje služby; jejich
přehled, kontakty a další informace lze najít v letáku, který je k dispozici v čekárnách ordinací praktických lékařů v
Kaznějově nebo na www.kaznejov.cz;

								

Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Komunální odpad 2020 - CENÍK
Vývozce Marius Pedersen a.s. , provoz Kralovice
Nádražní 878, 331 51 Kralovice
ročně Kč
vč.DPH
týdenní
kombinovaná
14 denní
měsíční
jednorázový
pytel
240 litrů  14 denní
240 litrů  týdenní

2520
2260
1695
1050
97
72
2381
3803

Známky se kupují pouze na celý rok a jsou k dispozici na Městském úřadu Kaznějov.
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Kam se ztratilo číslo popisné 144 ?

P

ři psaní minulého článku do zpravodaje jsem dostal
od manželů Brožových otázku: kde se v Kaznějově nachází nebo nacházelo číslo popisné 144? Tato jednoduchá
otázka se nakonec ukázala jako celkem složitá, protože
v současné době žádný dům s tímto popisným číslem v
Kaznějově neexistuje. Takže kde tedy tento dům stál? Do
pátrání vnesla světlo až mapa chemické továrny a jejího
okolí z roku 1946. Dům číslo popisné 144 stál v dnešní
ulici, která nenese žádné jméno, pod dnes již bývalou továrnou. V této ulici se v současnosti nachází pouze jediné číslo popisné, a to 322, což je nově vystavěná budova
firmy na kovoobrábění v místě bývalé ubytovny s prádelnou. Dům č. p. 144 stával až za domem č. p. 322 směrem
ke koupališti a dnes v jeho místech stojí jakýsi sklad. Historie domu sahá až do období první světové války, kdy byl
postaven firmou „Dolové a průmyslové závody, dříve J.D.
Starck“ jako obytný dům se sedmi byty pro zaměstnance továrny. Během válečného období to byl jeden z mála
domů, které byly v tehdejším Kazňově postaveny, protože
od roku 1912 do roku 1921 byly v obci vybudovány obytné
domy pouze čtyři. Tehdy se v této ulici pod chemickou továrnou, v prostoru dnešních garáží, nacházela velká halda. Pamětníci vzpomínali, že na haldě pořád něco hořelo
nebo doutnalo, a proto dostala pojmenování „Pálivá“. Byl
to pozůstatek po dolu David, kam se vyvážela hlušina, která byla léty navršena všelijakým odpadem z továrny, hlavně popelem. Rozhrnuta byla až po druhé světové válce,
ovšem pozůstatky této haldy byly odkryty v devadesátých
letech při stavbě garáží za dnešní pekárnou. Dokonce se
zde daly najít zkameněliny přesliček a různých pravěkých
rostlin i živočichů vytěžené z dolu David. Ale vraťme se
zpět k domu č. p. 144, ten byl postaven až opodál za touto „Pálivou“ haldou a dle sčítání obyvatelstva z roku 1921
v domě žilo celkem 31 obyvatel. Žily zde rodiny Vaníkova, Vébrova, Koukolíkova, Ciprova, Fenclova, Rejčova a
Ptákova. Během druhé světové války byl za tímto domem
směrem ke koupališti postaven ještě jeden dlouhý obytný
dům, dostal popisné číslo 321. Byl to ale nouzový dům z
doby okupace, a proto neměl dlouhého trvání. Zanikl někdy mezi léty 1947-1951. Po skončení druhé světové války
byli ve zmíněných dvou domech ubytováni ruští vojáci.
Roku 1946 v ulici vyrostl třetí dům o kterém už byla řeč,
a to č. p. 322, což byla dřevěná ubytovna, kde později ve
zděném suterénu fungovala prádelna. Takže v roce 1946
zde stály všechny tři obytné domy 322, 144 a 321 a ulice
se stala poměrně rušnou. Všechny tři domy jsou rovněž
zakresleny v mapě továrny z roku 1946 a podle soupisu pomístních jmen od Františka Žaloudka z roku 1974 se zde dříve
používal název „Na barácích“ nebo také později „U prádelny“. Dům č. p. 144 dále sloužil jako ubytovna pro svobodné
zaměstnance továrny a nakonec i jako klubovny kaznějovských Pionýrů. Ovšem jak je vidět na fotografiích z konce šedesátých let, byl stav budovy velmi neutěšený a 2. června 1971 byla podána Pionýry na místní národní výbor žádost o
demolici objektu. V žádosti se přímo uvádí: „Stav kluboven je tak dezolátní, že hrozí zřícením, havarijní stav ohrožuje
bezpečnost zejména dětí.“ Žádosti bylo vyhověno a dům následně zbourán. Zajímavostí je, že se č. p. 144 objevuje v
Kaznějově ještě jednou, a to na Kaolince. Číslo po zbouraném domu u továrny přešlo na montovanou ubytovnu pro dělníky tzv. Likusák, který je už dnes také zbourán. Rovněž číslo po zbouraném domu č. p. 321 přešlo na nový dům v dnešní
ulici „K cementárně“. V současné době čísla popisná po zbouraných domech na nové nepřechází a proto číslo popisné
144 v Kaznějově již nenajdeme.
Václav Forejt
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Z městské knihovny

J

aponsko očima Mgr. Miroslava Valenze – cestovatelské promítání
8. 10. 2019 v divadle Šutr v Kaznějově

Na přednášce jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o této nevšední a kouzelné zemi plné tradic, bohaté kultury, buddhismu i šintoismu. Povídání bylo zaměřeno na památky, životní styl, jídlo, zajímavosti, např. co se tam nemá dělat, jak se
podepisují na bankovní účty, proč se zásadně neříká činčin u přípitku a nebo proč se nesmí nosit hřeben do nemocnice.
Součástí přednášky byla i ukázka písma různých upomínkových předmětů.
Setkání s písmem
Dne 11. 11. 2019 se uskutečnila v dopoledních hodinách v městské knihovně beseda mezi knihami s paní Ivanou Šmucrovou. Tématem besedy byla souvislost mezi naším písemným projevem a psychikou. Zájemci získali všeobecné informace
týkající se písemné ho projevu. Součástí této akce byly především individuální konzultace.
Soňa Tůmová

Nezapomínejme na své kořeny

V

den vzniku samostatného československého státu,
tedy 28. října, uplynul přesně rok, kdy byl v Habeši
u Kaznějovského potoka zasazen Strom svobody. Prostor
kolem lípy se pro mnohé Kaznějováky stal místem odpočinku, relaxace příjemného posezení u ohýnku. Kromě
laviček zde přibyl i stojan na kola, cedule s nápisem Nezapomínejme na své kořeny, a v potoce se v proudu vody
otáčí ručně vyrobený mlýnek.
Listnáči se daří výborně. A to nejen zásluhou Vladimíra
Mencla, který spolu s dalšími kamarády myšlenku zasazení stromu u příležitosti 100 let naší republiky vloni
zrealizoval, ale také díky dalším dobrovolníkům, kteří na
dřevinu dohlíží a pravidelně ji zalévají. A ti se také u mladého stromu ve sváteční den sešli.
Je dobře, že lípa srdčitá, náš národní strom, žije a neroste
bez lidského povšimnutí. A kdo ví, třeba se jednou o něm bude psát - je mu přes 500 let a sedával u něj ten známý kaznějovský básník, lékař, pedagog....
Valentýna Bílá

Sportovní úspěchy cvičenců Pohyb Kaznějov z. s. ve druhém pololetí roku 2019

D

ruhé pololetí roku 2019 nebylo na soutěžní klání tak
bohaté, jak tomu je v pololetí prvním. I přesto dosáhli naši žáci a žákyně významných sportovních úspěchů na
všech soutěžních akcích, kterých se zúčastnili.
V sobotu 9. listopadu se ve Zruči utkala 2 družstva z
Kaznějova s družstvy z Nýřan, Zruče a Dýšiny v turnaji
žactva v přehazované. V dramatickém klání vybojovalo
nakonec naše starší družstvo 3. místo. Mladší družstvo
sice na medaile nedosáhlo, ale výkony, které na hřišti
hráči podali, byly soupeři i rozhodčími velmi chváleny a
tomuto družstvu byla předpovězena skvělá budoucnost.
Nezbývá než doufat, že tito cvičenci u našich sportovních
aktivit zůstanou a budou nás reprezentovat i v příštím
roce.
Posledním soutěžním kláním, kterého se naši cvičenci
účastní, byly závody žactva v plavání konané v bazénu na Lochotíně v Plzni v sobotu 30. listopadu. Za Kaznějov se
zúčastnily skvělé plavkyně, které si téměř všechny odnesly medaile – Diana Šlehoferová, Zuzana Bechová a Stella Šlehoferová ve svých kategoriích zlato, Petra Šebková stříbro. V oblíbeném a velmi obsazeném závodu dvojic rodič – dítě
vybojovala Stella s tatínkem bronzovou medaili.
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.
Za Pohyb Kaznějov z. s. Pavla Říhová, cvičitelka oddílu starší žactvo
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Letošní Halloweenskou procházku „Jak (vy)cvičit s draky“ si účastníci užili

V

letošním roce vyšla Halloweenská procházka přímo
na 31. října a počasí si s námi trochu pohrálo a po
teplých předchozích dnech se večer mírně ochladilo, což
některé účastníky nejspíš od procházky odradilo. Ostatní
účastníci, kteří tradiční kratší frontu vystáli, se s lampiony vydali do lesa plného lesních duchů „cvičit s draky“.
Tentokrát ovšem neluštili hádanku, ale od duchů se postupně učili prvky krátkého tanečku, který v cíli předvedli
pro draka Bezzubku. Nakonec se sešlo téměř 150 výborných tanečníků, kteří si taneček (a hlavně jeho poslední
prvek, floss) velmi užili. Často se k tancování dětí přidali
i rodiče a výsledný efekt byl prostě dokonalý. Všichni tanečníci dostali za svůj výkon malou odměnu.
Děkujeme městu Kaznějov za podporu akce a všem návštěvníkům za hojnou účast. Těšíme se na Vás na podobné akci opět za rok.
Za Pohyb Kaznějov z. s. Pavla Říhová cvičitelka oddílu starší žactvo

Oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kaznějově

D

ne 1. listopadu 2019 se na den přesně 125 let od založení konala slavnostní valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Kaznějově.
V sále kaznějovského kulturního střediska se při této
příležitosti sešli jak současní, tak hlavně i bývalí kaznějovští hasiči. Slavnostní schůze se zúčastnili i představitelé Města Kaznějov v čele s paní starostkou. Celý večer se
nesl zejména v duchu přátelského setkání a zhodnocení
uplynulých let s možností připomenout si minulost i současnost těch, kteří působí nebo působili u hasičů v Kaznějově nebo v tehdejším kaznějovském podniku Lachema.
Historii i současnost sboru a jednotky si všichni připomněli zejména prostřednictvím videoprezentací z fotografií, které se podařilo shromáždit veliteli jednotky a
sboru Martinu Leschovi, který k nim zajistil i průvodní
slovo. Vedle videoprezentací si všichni mohli prohlédnout i dochované kroniky sboru a další památky. Schůze se zúčastnilo celkem 79 osob a nejstarším zástupcem sboru nebyl nikdo jiný než kaznějovský zasloužilý hasič, „Fousáč“ Jiří
Müller, po jehož videomedailonu následovalo zasloužené „standing ovation“ všech přítomných. Celou schůzi svými písničkami k poslechu i tanci doplnilo duo pana Žákovce. V sobotu 2. listopadu 2019 v rámci víkendových oslav kaznějovští
hasiči navázali odpolednem se soutěžemi pro rodiče a děti. Dětí se sešlo odhadem přes 30 a bylo na nich vidět, že si
odpoledne užívají. Večer pak následovala taneční zábava, tentokrát za doprovodu skupiny Expres.
SDH Kaznějov

Klientky si vyzdobily domov

J

eště před první adventní nedělí si stačily klientky
Domu s pečovatelskou službou v Kaznějově vyrobit
vánoční výzdobu. Některé výtvory si ponechaly doma,
jiné se přemístily do kina, kde během vánočních akcí navodily tu pravou sváteční atmosféru.
Deset žen se do zdobení vrhlo úplně poprvé. „Ve společenské místnosti jsme se spolu s pečovatelkou Martinou
Maláskovou sešly 28. listopadu. Byla to moc příjemná
práce a klientkám se ruční tvoření líbilo. Donesly jsme
jim různé větvičky, ony na oplátku mašle a ozdoby, které
měly doma. Krásně naaranžovaly truhlíky, jimiž jsme pak
ozdobily parapety oken pečovatelského domu. Další výzdobu jsme nechaly na chodbách nebo zavěsily na dveře
bytů. Některé klientky si pak vytvořily vánoční svícen na
hřbitov,“ prozradila pečovatelka Lenka Lohrová a dodala,
že na aktivní klientky se přišla podívat také starostka města Mgr. Eva Šimlová a s nadšením se do tvořivé práce také
zapojila.
Valentýna Bílá
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Adventní období odstartoval Vánoční koncert s VOHOSem

V

ánoční koncert jsme v Kaznějově poprvé uspořádali
v roce 2015. Tehdy nám adventní období zpříjemnil
Smíšený pěvecký sbor ze Žihle. Rozhodli jsme se, že každoročně pozveme jiné interprety, a zatím se nám plán daří
plnit na sto procent. Následoval plzeňský vokální kvintet
Tutti Voci či soubor Sagitta z Plas. Jak jsme zjistili, Plzeňsko je oblastí s obrovským množstvím talentových zpěváků a hudebníků, a my máme stále z čeho vybírat. A další a
další hudební uskupení vznikají.
Příkladem je Vokální Hornobřízský sbor neboli VOHOS,
který k nám zavítal letos o první adventní neděli. Sbor
vznikl v březnu 2017 a jeho sbormistrem je Luboš Marek,
ředitel Základní umělecké školy v Kralovicích, která má
pobočku také v Kaznějově. Sbor si pro nás připravil nejen
vánoční písně, ale i známé hity, jež mají určitou spojitost s Vánocemi. A v kaznějovském kině řada z nich měla premiéru.
Zazněla například píseň Mezi horami od Čechomoru, Medvídek od Lucie, Mája skupiny Nightwork či poslední duet
Karla Gotta s dcerou Charlottou Srdce nehasnou.
V repertoáru byly i hity z animovaných amerických filmů Doba ledová, Ledové království či skupiny Queen. Zpěváci posluchačům popřáli klidné svátky se stoly plnými jídla, jak zaznělo v jedné písni Stůl prostřený stůl, pln božského žrádla...
Zároveň přítomné ale varovali, že přehršle dobrot může skončit stejně, jako v songu Ewy Farné Mám boky jako skříň…
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Upozornění pro poplatníky místního poplatku ze psů

T

ak jako v letošním roce i v roce 2020 nebudou držitelům psů rozesílány složenky na úhradu
místních poplatků ze psů. Tento způsob úhrady se osvědčil a město ušetřilo poštovné za rozesílání složenek.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti do pokladny městského úřadu, dveře č. 6, další možnost je úhrada
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 0725660399/0800, variabilní symbol
je 1341000...(místo teček uveďte číslo domu). Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno.
Splatnost poplatku je 31.3. 2020.
Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním
výměrem, který zvyšuje poplatek až na trojnásobek.
Sazby poplatku za kalendářní rok činí :
a) za jednoho psa chovaného v sídlištní zástavbě

500,-Kč

b) za druhého a každého dalšího psa dle písm. a)

750,-Kč

c) za psa chovaného v rodinném domě, ve kterém má poplatník
trvalý pobyt, činí sazba poplatku

		

200,-Kč

d) za druhého a každého dalšího psa dle písm. c)

300,-Kč

e) za psa chovaného v sídlištní zástavbě, jehož držitelem je osoba starší 65 let
nebo poživatel jakéhokoliv důchodu, činí sazba poplatku			

200,-Kč

f) za druhého a každého dalšího psa dle písm. e)

300,-Kč

g) za psa chovaného v rodinném domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let
nebo poživatel jakéhokoliv důchodu, činí sazba poplatku			

100,-Kč

h) za druhého a každého dalšího psa dle písm. g)

150,-Kč

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, ráda Vám poradím na tel. 373 332 107 nebo e-mailem walterova@kaznejov.cz.
Drahomíra Walterová, referentka Měú
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KAZNĚJOV

Poskytovatel: město Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
IČ: 00257893
Identifikátor služby: 1235696
Adresa: Dům s pečovatelskou službou, U Viaduktu 577, 331 51 Kaznějov
Poslání pečovatelské služby:
Posláním pečovatelské služby je pomoc osobám, které z důvodu věku nebo ze zdravotních důvodů potřebují pomoc jiné
osoby k tomu, aby mohly důstojně žít plnohodnotný život ve svých domácnostech, tzn. jejich podpora v soběstačnosti a
pomoc tam, kde už na to sami nestačí.
Nabídka služeb:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomáháme při oblékání a svlékání, samostatném pohybu
ve vnitřním prostředí
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomáháme při úkonech osobní hygieny,
při základní péši o vlasy a nehty, při použití WC
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – dovoz a donáška jídla, pomoc s jeho přípravou a podáním jídla
a pití; rozvoz obědů probíhá od 10.30 hod do 13.00 hod.; dodavatelem obědů je firma Master Wine s.r.o. (restaurace
Modrý hrozen), cena polévky je 11,- Kč, cena hlavního jídla je 70,- Kč
- pomoc při zajištění chodu domácnosti - zajistíme běžný i velký nákup včetně ošacení a vybavení domácnosti, obstaráme běžné pochůzky (lékárna, pošta, úřad), provedeme běžný i velký úklid a údržbu domácnosti (mytí oken, pověšení
záclon, převlečení lůžkovin, vynesení odpadků, praní a žehlení osobního i ložního prádla), pomůžeme s přípravou
topení
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytneme doprovod k lékaři, na úřad, na poštu a další
instituce veřejných služeb
Cíle služby:
Pomoc a podpora uživatelů, aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života se zachováním svých zvyklostí a
sociálních kontaktů: setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí, předcházet sociálnímu vyloučení, zachovat stávající
zvyklosti a soběstačnost
Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením,
osoby se zrakovým postižením, senioři
Věková kategorie klientů – od 19 let
Služba je určena osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu mají omezenou schopnost sebeobsluhy a potřebují pomoc jiné osoby k tomu, aby mohly setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.
Pečovatelská služba je poskytována uživatelům v jejich domácím prostředí na území města Kaznějov v pracovních dnech
od 6.00 hod do 14.30 hod.
Zásady služby:
- plánování služby dle individuálních plánů a potřeb – vycházíme vždy z individuálních potřeb uživatele, který si sám
určí jaká služba a v jakém rozsahu mu bude poskytována
- rovný přístup – služby poskytujeme všem potřebným bez jakékoliv diskriminace, se vzájemným respektem obou
stran, na partnerském přístupu
- nevytvářet závislost uživatele na službě – služby poskytujeme tak, aby byl podporován aktivní přístup uživatele, aby
nebyla vytvářena závislost uživatele na službě, tzn. vždy službu poskytujeme jen v nezbytné míře
- diskrétnost, profesionalita – služby jsou poskytovány s respektováním důstojnosti každého jedince a tak, aby byly vytvářeny podmínky pro naplňování jeho práv, zárukou toho je vysoká profesionalita zaměstnanců pečovatelské služby
Jak postupovat v případě zájmu o pečovatelskou službu
O zavedení služby může požádat sám zájemce, jeho rodina, přátelé nebo lékař:
telefonicky: 		
605085397 nebo 731306908 (pečovatelky)
e-mailem: 		
urad@kaznejov.cz nebo lohrova@kaznejov.cz
poštou: 			
Měú Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
osobně na pracovišti :
Dům s pečovatelskou službou, U Viaduktu 577, Kaznějov
Pracovnice pečovatelské služby budou následně zájemce kontaktovat, zodpoví případné dotazy a pomohou s vyplněním
Žádosti o poskytování pečovatelské služby.
S důvěrou se na nás obraťte, jsme připraveni pomoci.
Pečovatelská služba Kaznějov
Pečovatelská služba je financovaná městem Kaznějov s finanční podporou Plzeňského kraje
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Kaznějov se zapojil do celorepublikové akce Česko zpívá koledy

V

e středu 11. prosince se ve více než tisícovce míst v
České republice, ale i v zahraničí, rozezněly vánoční písně. Největší spontánní akce nazvaná Česko zpívá
koledy, kterou pořádá Deník z vydavatelství Vltava Labe
Media, se za dobu trvání devíti let stala velmi oblíbenou
a účastní se jí tisíce lidí. Letos se na seznamu zpívajících
měst a obcí objevil také Kaznějov.
Smyslem akce není jen se sejít v určený den a hodinu a
zazpívat si společně notoricky známé koledy, ale hlavně
zpříjemnit si adventní čas, nasát sváteční atmosféru, potkat se s přáteli a popřát jim krásné vánoční svátky a zdraví do dalšího roku.
Odhadem se na kaznějovském náměstí sešlo přes 150 lidí.
V mrazivém podvečeru se zahřáli svařákem a pro děti byl
zdarma k dispozici od Hany Novákové z prodejny Krmiva
Vyjedená miska teplý čaj. V druhém stánku, který patřil
Středisku volného času Radovánek, si zájemci vyráběli
vánoční ozdoby. Ty pak pověsili na čtyři stromečky, které
od té doby krášlí kaznějovské náměstí. Další úžasné ozdoby donesly nejmenší děti, které si je vyráběly se svými
učitelkami v obou mateřských školkách.
Úderem 18. hodiny se účastníci akce spolu s panem učitelem ze základní školy Vladimírem Mudrou a jeho dětským
pěveckým sborem dali do zpěvu. Postupně zaznělo šest
známých koled - Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko,
Pásli ovce Valaši a rozloučili jsme se písní Vánoce, Vánoce
přicházejí.
Děkujeme všem, kteří se největšího zpívání koled v Česku
zúčastnili. Bez vás by se akce nevydařila. Poděkování patří i těm, bez jejichž spolupráce by to nešlo: Městu Kaznějov za zajištění stromečků. Spoluorganizátorům Středisku volného času Radovánek a Haně Novákové z prodejny
Vyjedená miska. Také dobrovolnici Sáře Herianové, která
rozdávala domácí perníčky. Paní Libuši Benešové z Bučku za zapůjčení betlému ze slámy, jenž navodil tu správnou vánoční atmosféru.
A kdo ví, třeba se do příštího Česko zpívá koledy najde
nějaký místní, šikovný občan, který pro nás, Kaznějováky,
Josefa s Marií a další postavičky vyrobí.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá
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Z naší mateřské školy

K

aznějovské mateřské školy pod novým vedením paní
ředitelky Petry Wolfové prožily krásně pestrý a barevný podzim. V září se třídami našich nejmenších, nově
příchozích dětí, nesly radost a smích. Adaptační období
zvládli naši nejmenší opravdu na jedničku! Ve třídách
starších předškolních dětí bylo slyšet štěbetání, vyprávění
prázdninových zážitků. Během dalších podzimních měsíců vše plynule přešlo do hravého učení, které bylo dětem
zpestřeno spoustou zajímavých akcí.
Velkým zážitkem byl pro děti z obou kaznějovských MŠ
výlet do plzeňského divadla Alfa na divadelní představení Perníková chaloupka. Výlet si na jaře zopakujeme a už
teď se těšíme! I nadále se všechny děti předškolního věku
každý týden účastnily kurzu předplavecké výchovy v ZŠ
Kaznějov, kde se seznamovaly s prostředím bazénu a počátky plavání.
Mateřskou školu Sídliště provoněly předškolními dětmi
pečené jablečné záviny a každému, kdo šel kolem, se sliny
jen sbíhaly. Na návštěvu za dětmi přijelo divadlo Dráček
s pohádkami Hola, hola, škola volá! a O zatoulané ponožce, a divadlo Letadlo s moc hezkou a zábavnou pohádkou
Průzkumníci v Africe.
Stejně tak v mateřské škole Pod Továrnou si děti užily prima divadelní pohádky již zmiňovaného divadla Letadlo,
a to Průzkumníci v Africe, O ježkovi a myšce, a Podzim.
Tyto zábavné a poučné programy nejen doplnily vzdělávací plán školy, ale poskytly možnost dětem, aby si v těchto pohádkách také zahrály. S příchodem podzimu proběhlo zamykání zahrady, kdy za účasti rodičů plnily děti
celou řadu různorodých úkolů. Jeden z nich zpracovávaly
již doma, společně s rodiči vytvořili výrobek z dýně. Celá
akce se nesla v duchu příběhu o princezně Dýněnce. Za
svoji snahu děti získaly zaslouženou odměnu.
V neděli 9. listopadu předškoláčci přivítali na městském
úřadě Kaznějov naše nově narozené kaznějovské občánky. Již tradičně zazpívaly krásné písničky a zarecitovaly
básničky.
Prosinec bude patřit nadílce vánočních dárečků u nazdobených stromečků ve třídách, besídkám na jednotlivých
třídách – v MŠ Sídliště mikulášské a v MŠ Pod Továrnou
vánoční. Na společném předvánočním představení Matýsek a jeho kamarádi si všechny děti užijí spoustu zábavy a legrace.
Přejeme všem čtenářům Zpravodaje kouzelné Vánoce, jiskřičky radosti do očí malých i velkých a do nového roku 2020
zdraví a štěstí.
MŠ Kaznějov Sídliště a MŠ Kaznějov Sídliště – Pod Továrnou
Kateřina Mandousová a Bc. Eva Bulínová
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DRAVCI A SOVY

P

o několika letech navštívil opět naši školu pan Milan
Zaleš i se svými dravci, na které se všechny děti už nedočkavě těšily. Po úvodním projevu, kdy dětem bylo vysvětleno, jak se mají při ukázkách sov a jejich případných
přeletech chovat, začalo jejich představování.
Mezi prvními bylo představeno mládě orla bělohlavého
– Barnye, který byl však z přítomnosti tolika dětí a cizího
prostředí velmi nesvůj a svým ustavičným křikem nenechal svého chovatele vůbec hovořit. Druhým dravcem byl
dvouletý výr virginský – Vigo, který měl dětem předvést
přelet na přivolání, avšak ani to se nezdařilo. Dlouhé přemlouvání mělo nakonec úspěch a výr se vrátil zpět ke svému majiteli. U výra afrického – Sisi - mělo několik dětí
štěstí a mohly si vyzkoušet přivolání a usednutí výra na
ruku. Přitom všem ostatním dětem přelétal výr velmi nízko nad jejich hlavami, což mezi nimi vyvolalo velký aplaus.
Dalším dravcem byl třináctiletý výr mořský – Pat, kterého si mohly přivolat a nechat sednout na ruku i přítomné paní
učitelky. I pro ně to byl nezapomenutelný zážitek. Po celou dobu přednášky nás tiše pozoroval raroh lovecký – Betty. A
posledním dravcem byla poštolka vrabčí – Roxana, která si nejraději sedala na hlavy žáků i učitelů.
Přednáška byla velmi poutavá a všichni odcházeli plni dojmů a nových poznatků. Ještě jednou velký dík panu Milanu
Zalešovi.

Měsíc filmu na školách

Mgr. Libuše Sajnerová

V

listopadu letošního roku se naše škola zapojila do
projektu Měsíc filmu na školách, který žáky a studenty seznamuje s naší minulostí. Projekt organizace Člověk
v tísni/ Jeden svět se koná již patnáctým rokem každý
listopad na stovkách základních a středních škol po celé
České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s
tématem československých dějin a zvou pamětníky, historiky či filmaře na pofilmové debaty.
V letošním jubilejním roce byl tématem pád železné opony. V nabízených filmech si připomínáme 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních
státech.
V úvodu zhlédli žáci 2. stupně v kině film Karla Strachoty
„1989: Z deníku Ivany A.“ Předlohou pro film se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem
středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Od Palachova týdne, přes otravné
oslavy 1. máje až k sametové revoluci. Ve filmu se objevují sekvence ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázky
z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a
výraznou hudbou, přiblížila žákům tuto dobu opravdu originálním způsobem.
Po projekci se uskutečnila beseda s pamětníkem. K naší velké radosti jím byl pan Vladimír Líbal, výtvarník, signatář
Charty 77, v roce 1989 spoluzakladatel Občanského fóra v Plzni a v Klabavě a od června 1990 dva roky poslanec tehdejší
České národní rady. Řadu let pracoval pan Líbal jako vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně, poté na Odboru
kultury Plzeňského kraje. Vhodnou formou žákům přiblížil své zkušenosti s totalitním režimem, s praktikami Státní
bezpečnosti i s průběhem sametové revoluce v Plzni a ochotně odpovídal na zvídavé otázky žáků.
Za svůj životní postoj a přínos pro plzeňskou kulturu byl pan Vladimír Líbal oceněn mj. primátorem města Plzně i hejtmanem Plzeňského kraje. Setkání s člověkem, jenž neuhnul ze svého názoru ani v totalitním komunistickém režimu i za
cenu perzekucí, bylo pro žáky, kteří naslouchali s opravdovým zájmem, přínosné a uvědomili si, že principy svobody a
demokracie je potřeba bránit v každé době.
Mgr. Petra Kratochvílová
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Přednáška Vietnam

D

ne 12. 11. 2019 žáci 2. stupně a 5. B v rámci environmentální výchovy s velkým zájmem vyslechli
přednášku manželů Lenky a Václava Špillarových o jejich
putování po Vietnamu, který procestovali od čínské hranice až po deltu řeky Mekong. Vyprávěli dětem o historii i současnosti této země, seznámili žáky s přírodními,
klimatickými i hospodářskými rozdíly mezi severem a
jihem Vietnamu. Zajímavé pro žáky bylo pěstování rýže,
čaje, kávy, způsob života lidí, vztahy mezi lidmi. Během
jejich putování měli manželé najatého řidiče, který sám
v některých lokalitách ještě nebyl, a na základě cestování
s nimi bude i ostatní turisty podobně provázet. Manželé
cestují individuálně, na vlastní pěst, s batohy na zádech.
Své vyprávění prokládají autentickou hudbou, spoustou
fotografií a videosekvencemi. Přednáška se setkala s velkým úspěchem.

Přehazovaná

Mgr. Naděžda Pluhařová

D

ne 8. 10. 2019 se ve Zruči konalo okresní kolo v přehazované smíšených družstev žáků a žákyň 4. - 5. tříd. Družstvo
naší školy ve složení Lukáš Kopecký, František Klouda, Jan Fanta, Jakub Frána, Stella Pašková, Ellen Růžková, Gabriela Tomášková, Laura Sajnerová, Barbora Raisová, Václav Mandous, Jiří Vitouš, Libor Šimandl, Adam Špaček, Jakub
Senčák a Jakub Mikloš obsadilo 3. místo.
Mgr. Mašková Milena - vedoucí družstva

Projektový den na SOŠ Kralovice

V

úterý 22. 10. 2019 se na SOŠ Kralovice uskutečnil
projektový den, kterého se zúčastnilo 22 žáků 8. a 9.
ročníku ZŠ Kaznějov. Cílem této každoroční akce bylo co
nejvíce přiblížit žákům studijní obory kralovické střední
odborné školy. Deset dívek navštívilo hlavní budovu školy, kde získaly informace o maturitním oboru „Sociální
práce“. Kromě toho si mohly vyzkoušet na figurínách resuscitaci pacienta, dozvěděly se informace z oblasti zdravovědy a zahrály si na tvořivé ošetřovatelky seniorů.
Chlapci a jedna dívka strávili celé dopoledne v dílnách
odborného výcviku. Po základních informacích o učebních oborech „ Automechanik“ a „0pravář zemědělských
strojů“ se rozdělili na dvě skupiny a postupně procházeli
kovárnou, svařovnou, dílnou se stroji na obrábění kovů a
dílnou automechaniků. Na jednotlivých pracovištích si pod vedením mistra odborného výcviku zkusili kovat, letovat a
ohýbat železo a také pracovat na soustruhu. Veškeré výrobky si odnesli domů jako suvenýr z tohoto zdařilého dopoledne.

Projektový den na SOŠ Plasy

Mgr. Tomáš Korelus

V

devátém ročníku se žáci rozhodují, na jaké střední
škole či učilišti by chtěli ve svém vzdělávání pokračovat. Navštěvují dny otevřených dveří, diskutují se zástupci škol o možnostech a podmínkách studia. Naše ZŠ opět
přijala nabídku účasti na projektovém dnu SOŠ Plasy.
Exkurze proběhla ve středu 23. 10. 2019. Zájemci z 8. a
9. ročníku se zde seznámili s možnostmi studia prostřednictvím zajímavých prezentací, absolvovali i prohlídky
jednotlivých odborných učeben, poznali některé kantory
i studenty, kteří je školou provázeli. Na závěr se v místní
tělocvičně utkali s žáky ostatních základních škol, kteří si
také přijeli školu prohlédnout, a společně se pobavili u
netradičních sportovních disciplín.
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Mgr. Petra Kratochvílová

Podzimní prázdniny plné zábavy v Kaznějově

V

pondělí 28. 10. 2019 jsme vyrazili vlakem do Zdemyslic a odtud pěšky na zříceninu hradu Vlčtejn. Místo jsme si prošli, nasvačili se, řekli si něco o místní historii a vydali se zpátky na vlak, který nás odvezl do Blovic
na oběd. Děti se na pizzu těšily už od rána. Po obědě jsme
si zahráli několik her na nedaleké louce a hurá zpátky na
vlak do Kaznějova. Večer byl plný malování antistresových omalovánek a her v tělocvičně. Po večeři měli účastníci za úkol ve skupinkách zpracovat graficky projekt o
hradu Vlčtejn. Práce se dětem moc povedly.
V úterý ráno jsme opět vyrazili vlakem směrem na Plzeň.
Vystoupili jsme na Bolevci a dopoledne bylo ve znamení
turistiky okolo boleveckých rybníků, her v lese a následné
cesty do Třemošné na oběd a na Bowling. Měli jsme zamluvené tři dráhy, děti se podle věku rozdělily do tří skupinek a nejstarší účastníci hráli dokonce bez ohrádek. Po
dvou hodinách zápolení s bowlingovými koulemi jsme se
přesunuli na svačinu a nějaké hry na místní hřiště, koupili si něco malého na památku nebo na zub v obchodním domě a přesunuli se na autobus do Kaznějova. Večer
účastníci zpracovávali ve skupinkách projekt a billboard
na téma nové mobilní aplikace. Své nápady poté prezentovali ostatním a hlasovalo se o nejlepším. Práce ve skupinkách a vymýšlení aplikace děti moc bavily.
Ve středu jsme si dopoledne zabalili, uklidili tělocvičnu a
vyzkoušeli si cvičení a balancování na podložkách BOSU.
Po obědě v restauraci a poledním klidu jsme nejen sebe
ale i tělocvičnu a klubovnu začali chystat na Halloweenský karneval. Nafukovali jsme balónky, věšeli lampionky, na okna netopýry, do dveří pavoučí sítě, připravovali
výrobu halloweenských záložek do knihy a strašidelnou
stezku na půdu.
Halloweenská párty byla hlavně ve znamení tance. Zazněla makarena, ptačí tanec, čokoláda, šmoulové a mnoho dalších oblíbených písní. Děti ve dvou skupinách soutěžily v různých úkolech a za odměnu si mohly vybrat
halloweenský bonbon nebo lízátko. Zlatým hřebem celého večera byla strašidelná stezka na půdu. Děti chodily
samy nebo ve dvojicích potmě stezkou osvětlenou pouze
svíčkami a po cestě plnily různé úkoly. Pokud se našich
strašidel a úkolů nezalekly, mohly si v cíli od hlavního bubáka vybrat malou odměnu.
Program podzimních prázdnin byl opravdu nabitý, celé
třídenní akce se účastnilo celkem 14 dětí. 11 účastníků v
RADOVÁNKU přespávalo a ostatní chodili na noc domů.
Na diskotéce jsme pak napočítali přes 60 dětí a rodičů v
nejrůznějších strašidelných maskách.

Radovánek
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Praha patří dětem 2019
600 let od úmrtí Václava IV. a první pražské defenestrace.

L

etos máme kulaté výročí těchto událostí, které odstartovaly husitské války. A proto jsme byli pozváni do Prahy, abychom se soutěžní formou seznámili s tímto důležitým historickým momentem. Vydali jsme se do doby dávno minulé,
kde na nás čekaly nelehké úkoly, mnohá překvapení, zajímavá místa a setkání s různými historickými osobnostmi.
Každý kraj vyslal deset dětí, družinu, která se ponořila do historie a snažila se nalézt kalich Václava IV. Hra byla situována do okolí Karlína ale také do historického centra Prahy a sám Václav IV. na nás čekal v údolí kunratického potoka, kde
jsme mu předali bylinky, aby se uzdravil, dostali minci s jeho vyobrazením na památku, a kde se také konala závěrečná
hostina pro všechny zúčastněné družiny.
Mimo hlavní program jsme se večer mohli kochat nádhernými světelnými instalacemi v rámci festivalu světla Signal
2019. V neděli před odjezdem domů nás také čekal dětmi vytoužený rozchod v nákupním středisku Palladium a návštěva
hračkářství Hamleys.
Jsme moc rádi, že se můžeme s dětmi ze SVČ RADOVÁNEK této akce účastnit a reprezentovat tak Plzeňský kraj v našem
hlavním městě. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Sdružení pracovníků DDM v ČR a DDM hl. města Prahy za
organizaci a pěkně připravený program, moc se těšíme na příští ročník a už teď jsme zvědaví, jaké téma z české historie
pro nás vyberou…
Radovánek

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DESKOVÝCH HRÁCH
30. 11. 2019 V DDM PRAHA 2

V

sobotu 30. listopadu ráno okolo sedmé hodiny vyjela
osmičlenná delegace dětí spolu s pedagogickým dozorem ze SVČ RADOVÁNEK Kaznějov do našeho hlavního města, aby poměřili své síly s dalšími hráči z celé
České republiky. Soutěž se konala v DDM Praha 2 a sjelo
se na ni téměř sto soutěžících ve třech kategoriích, kteří měli natrénováno ve hrách Rummikub, Ubongo, 3iQ a
RailRoad Ink. Hrálo se do tří hodin odpoledne a zápolení
to bylo nelehké, proto jsme byli moc rádi, že se na nás
usmálo štěstí a odváželi jsme si zpátky na Plzeňsko několik cenných kovů:
Kategorie 2007 a mladší:
2. místo Viktorie ČERMÁKOVÁ ve hře Rummikub
2. místo Anna BARTONÍČKOVÁ ve hře Ubongo
Kategorie 2002 a starší:
1. místo Radek CIBULKA ve hře Railroad Ink
Medailistům gratulujeme a ostatním zúčastněným děkujeme za účast a doufáme, že na deskové hry nezanevřou.
Byli to tito žáci: Lucie Palmová, Erika Vejvodová, Josef
Skala, Štěpánka Košťálová a Štěpánka Riegerová.
Radovánek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v říjnu, listopadu a prosinci letošního roku významného životního jubilea:
Říjen
Šperlová Věra
Müller Jiří 		
Müllerová Helena
Vašíčková Eliška
Fuchmanová Marie
Šutera Vladimír
Ingrischová Krista
Bouda Václav		

Listopad
91
91
87
84
81
81
80
80

Nováková Hana
Dobrý František
Kubricht Vladimír
Čechová Zdeňka
Holotová Anna

Prosinec
86
85
82
82
80

Benešová Jaroslava
Třísková Emilie
Valeš Václav 		
Soukupová Ludmila
Čechová Anna
Sebránek Stanislav
Kleinová Eva 		
Kouřilová Helena
Macháček Jiří
Matyšková Marie
Švátorová Helena
Petříková Jaroslava
Hlásková Eliška
Hromádko Vladislav
Korb Alois		
Schröpfer František

87
87
87
86
86
85
85
85
84
84
82
81
81
81
80
80

Městský úřad vítá nové občánky:
Září
Pour Miroslav

Říjen
Kouba Vojtěch

Polistopadový starosta

I

v Kaznějově máme občany, kteří zde prožijí velkou část svého života a svoji
stopu nesmazatelně vtisknou do životů nás ostatních. 30. výročí sametové
revoluce mi připomnělo osobnost našeho prvního polistopadového starosty
Vráti Jíchy. Nechci zde vyzdvihovat, co jako starosta pro občany Kaznějova za
dvě volební období vykonal. Bylo toho mnoho v době plné změn. Ráda bych se
zmínila o tom, co znamenal pro moji generaci, to je dnešní šedesátníky.
Vráťa, pro nás skauty - Akela, stál na jaře 1968 u obnovy skautské organizace
v Kaznějově. Nám tím začala krásná etapa našeho dětství, plná dobrodružství,
družinových schůzek, her, výletů a táborů. Bohužel tuto idylu přerušila doba
normalizace, kdy byl Junák opět zakázán. Nějakou dobu pokračovali naši vedoucí v duchu skautingu pod hlavičkou pionýrské organizace, ale brzy byli donuceni tuto činnost ukončit. Poslední tábor pod hradem Krašovem u řeky Berounky s několika pramicemi nás nadchnul pro vodácký sport. Když pak Vráťa
v Kaznějově založil vodácký oddíl, většina bývalých skautů naší generace přešla
to tohoto oddílu. V roce 1989 se opět obnovila skautská organizace a Vráťa, v té
době již starosta, pomáhal nejen z titulu své funkce, ale i jako brigádník např.
při budování klubovny.
Milý Vráťo – „Akelo“, děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás udělal, ať již jako skaut nebo vodák, a za všechen čas, který jsi
nám věnoval. Byl jsi pro nás vždy velkým vzorem. Přejeme Ti do dalších let pevné zdraví, hodně elánu a spokojenosti.
Za Tvé odchovance

Jindřiška Uhlířová
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Tříkrálová sbírka
v Kaznějově
- v pátek 10. ledna
odpoledne navštíví
Tři králové místní
podnikatele
- v sobotu 11. ledna
odpoledne všechny
lokality ve městě
- v neděli 12. ledna od 17 hodin vystoupí
v kině skupina JENTET (spirituály)
- dobrovolné vstupné z koncertu bude
vloženo do kasiček Tříkrálové sbírky

Začněte nový rok
dobrým skutkem

Spolek pro Kaznějov srdečně zve na

Nedělní odpolední čaje
pro seniory 60 plus
Kde: Kino Kaznějov
Kdy: neděle 9. února 2020 od 15 do 18 hodin
Vstupné: 70 Kč
K tanci a poslechu hraje Duo Horizont – country,
lidovky, pop music
rezervace míst je možná na 604 253 078

Titulní strana:
Vánoční stromky na náměstí, foto Valentýna Bílá

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví na
náměstí, v květinářství v hospodářském dvoře,
DOIPEX u nádraží.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 20.3.2020.
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