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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první polovina roku je za námi, jakékoliv hodnocení a bilancování je ale velmi předčasné. Naopak,u většiny naplánovaných
akcí byla ukončena výběrová řízení a začíná se rozbíhat jejich
realizace. Některé jsme proti původním záměrům rozšířili a teď
po schválení 2. rozpočtového opatření máme potvrzenou jejich
realizaci. Konkrétně se jedná o opravu vodovodního řadu v ulici
Dlouhá, o které bylo rozhodnuto v návaznosti na opravu vodovodu v ulici Ke Koupališti, jejímž investorem je VAK,a.s. jakožto
vlastník. Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu, podle které
VAK, a.s. organizačně zajistí a provede opravu celého vodovodu
a město se bude finančně podílet na té části, která je v jeho majetku, tj. úsek v ulici Dlouhá. Vyměněné vodovodní potrubí má
zajistit, že již nebude docházet k poruchám a opravami nebude
poškozována nově zrekonstruovaná ulice Ke Koupališti. Větší
objem finančních prostředků proti původnímu rozpočtu je také
vyčleněn na opravu kapličky, konkrétně byla schválena obnova
mobiliáře. V poptávkovém řízení byla vybrána firma Kamenictví a uměleckořemeslné práce Kozojedy, která v termínu
červen 2016 až duben 2017 vybavení kapličky zrenovuje za zhruba 250 000,- Kč.
Na svém posledním jednání také zastupitelstvo po předcházejících dlouhých debatách rozhodlo o způsobu, jak naložit
s budovami kina a kulturního domu. Jsem osobně rád, že rozhodnutí padlo, protože čas běží velmi rychle a my jsme
povinni zajistit, aby majetek města dále nechátral a byl řádně využíván. Finanční prostředky byly vyčleněny a můžeme
zadat zpracování projektů – kino bude přestavěno na víceúčelové kulturní zařízení, budova kulturního domu na objekt
sloužící bydlení podle podmínek programu SFRB podporujícího tento typ výstavby. K rozhodnutí jistě přispělo i to, že
někteří radní využili nabídky navštívit obec Líně, která přestavbu kina na víceúčelové zařízení již zrealizovala a má s ní
dobré zkušenosti a viděli reálný důkaz, že tato cesta je dobrá.
Zatímco na hodnocení naší práce je zatím ještě brzo, jiná situace je ve školství. Tam právě končí školní rok 2015 – 2016
a tam se také právě teď bilancuje. I my jsme do tohoto bilancování byli trochu vtaženi. Na městském úřadě se již rozloučily se svými učitelkami děti obou mateřských škol a poslední školní den je již tradičně dnem slavnostního předávání
vysvědčení žákům 9. tříd naší základní školy. V letošním roce se se svými žáky rozloučí třídní učitelky Mgr. Jeníčková a
Mgr. Lavičková.
V poslední třech letech jsme zavedli ve spolupráci se školou ještě jednu tradici a tou je slavnostní vyhodnocení žáků napříč celou školou, kteří se prosadili v nejrůznějších soutěžích nebo školních olympiádách. V letošním roce kaznějovská
základka dosáhla úspěchů hlavně na poli sportovním. Mladší žáci pod vedením Mgr. Štěpána Vítovce zabodovali na
okresní i krajské soutěži v házené, mladší žačky pak obsadili 1. místo v soutěži okresní. Výrazných úspěchů ale dosáhli
zejména tři jednotlivci, které zde musím zmínit jmenovitě. Jejich vynikající výsledky si zasluhují uznání a poděkování
za reprezentaci školy, města a dokonce i celé republiky. Vždyť při zahraničních kláních bude vždy při dotazu „odkud jsi“
odpověď „no přece z Kaznějova“.
Děkuji proto:
Dominiku Čermákovi, žáku 8.B třídy, za 3. místo v taekwondu (korejské bojové umění) v týmovém boji na mistrovství
Evropy v Řecku v Soluni, 1. místo ve sportovním boji a 3. místo v týmovém sportovním boji na Ljubljana open ve Slovinsku (úspěchy dosáhl i na republikových soutěžích);
Kateřině Menclové, žákyni 8.B třídy, za výsledky v atletických soutěžích okresních i krajských a za 1. místo na mistrovství
v atletice – čtyřboji v Třebíči, čímž se stala dvojnásobnou mistryní ČR;
Jiřímu Churavému, žáku 8.B třídy, za sportovní úspěchy v kategorii bouldering (druh lezení, sport populární u začínajících lezců a horolezců), konkrétně za 3. místo na mistrovství ČR, za 3. místo v Českém poháru a za účast v Evropském
poháru.
Jsem moc rád, že jsem mohl toto poděkování vyslovit, přeji všem kaznějovským sportovcům, aby se jim stejně dobře v
jejich disciplínách vedlo i nadále a doufám, že k nim přibydou i další, na které budeme jako kaznějováci moci být hrdí.
Přeji všem dětem a studentům příjemné prázdniny a Vám všem ostatním v pohodě a zdraví prožité letní měsíce.

Ing. Petr Sýkora, starosta města
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„Rychlé informace“
•

byla vyhodnocena veřejná zakázka malého rozsahu na
stavbu dvougaráže u Měú; stavbu provede firma BP
STAVBY CZ s.r.o. za cenu 1 203,0 tis. Kč; v současné době
byla stavba zahájena, termín dokončení je září 2016;

•

město uzavřelo s Úřadem práce Dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací, na základě které je městu dotována mzda zaměstnance pro úklid veřejných
prostranství, dohoda je uzavřena do konce listopadu;

•

•

rada odsouhlasila zapojení města do projektu Plzeňského kraje spočívajícího v podpoře umístění informativních měřičů rychlosti, které umožňují zobrazení
registračních značek projíždějících vozidel a nastavení
zpráv pro řidiče; měřiče mají preventivně působit na
řidiče a zároveň budou poskytovat statistické údaje o
dopravě a sloužit pro potřeby Policie ČR; v současné
době byla Plzeňským krajem odsouhlasena pro Kaznějov dotace na tento projekt ve výši 224,0 tis.Kč, celkové náklady na jeho realizaci budou 280,0 tis. Kč;
byla vyhodnocena veřejná zakázka Rekonstrukce
místní komunikace Ke Koupališti v Kaznějově; celkem bylo hodnoceno 14 podaných nabídek, hodnotící komise je posuzovala z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny a z hlediska nepřekročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky; všechny nabídky
byly posouzeny i v podrobnostech soupisu stavebních
prací a výkazu výměr; žádná nabídka nebyla vyřazena; celkové pořadí hodnocených nabídek bylo stanoveno podle kritéria „nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH“; rada města schválila na základě doporučení
hodnotící komise uzavření smlouvy na realizaci zakázky s firmou EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, s cenou 11 532 980,23 Kč bez DPH;
termín dokončení stavby je konec října tohoto roku;

•

autorský dozor při rekonstrukci ulice Ke Koupališti
bude vykonávat firma MENE INDUSTRY, s.r.o. jako
zpracovatel projektové dokumentace, technický dozor
investora zajistí firma INGEM a.s. a služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytne
Tomáš Linda, Projekční a poradenská kancelář s.r.o.;

•

rekonstrukci ulice Ke Koupališti předchází oprava vodovodu, jejímž investorem je VAK a.s. jako vlastník vodovodu s výjimkou úseku, kde je vodovod vytažen do ulice
Dlouhá; tuto část bude hradit město ze svých prostředků;

•

TJ Sokol Kaznějov požádal o finanční příspěvek na
údržbu stromů v prostoru tenisových kurtů se zdůvodněním, že stromy jsou nebezpečné; podle posudku
odborné firmy by měl být proveden prořez a 2 z nich
by měly být poraženy; zástupci TJ Sokol Kaznějov
jednali o této situaci s vlastníkem pozemku, tj. Českou obcí sokolskou zastoupenou Sokolskou župou

Plzeňskou, ale protože jednání byla neúspěšná, obrátili se na město; požadovaná částka činila 16 879,50
Kč; rada žádost projednala a vzhledem k tomu, že je
povinností každého majitele pozemku starat se o na
něm rostoucí stromy, rozhodla příspěvek neposkytovat, ale z pozice města vyzvat Českou obec sokolskou provést taková opatření, která zajistí bezpečnost všech osob pohybujících se na jejích pozemcích;
•

pokračují práce na pořízení nového územního plánu,
na září je plánováno veřejné projednání jeho návrhu;

•

o 1 hodinu byla o sobotách prodloužena provozní doba hospodářského dvora a letního kina sloužícího pro ukládání větví a trávy, tj. do 12,00 hod;

•

v souvislosti s celkovou rekonstrukcí kapličky bude
přistoupeno i k obnově mobiliáře; za tímto účelem
byly osloveny 2 firmy, vzhledem k finanční nabídce získalo zakázku Kamenictví a uměleckořemeslné práce Kozojedy; práce na restaurování budou
provedeny v termínu červen 2016 – duben 2017;

•

prázdninový provoz v mateřských školách bude
zajišťovat v červenci MŠ U tov., v srpnu MŠ sídl.

								
Ing. Eliška Bartásková
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Informace z města
Informace pro majitele psů
Na základě zjištění, že občané mají mylné informace o povinnosti přihlašování a placení poplatků za psy, které se řídí
zákonem č. 565/1990 o místních poplatcích a je na něj odkaz v obecně závazné vyhlášce města Kaznějov č. 1/2014
citujeme:
zák. č. 565/1990 o místních poplatcích
§2
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území České republiky.
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvlášního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
3) Sazba poplatku ze psů činí až 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, kterým je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec
horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala,
nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně
odstavec 3.
Výši poplatků v Kaznějově určuje OZV č. 1/2014 (zveřejněno na www.kaznejov.cz).
§ 11
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě.
3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.

Vzhledem k tomu, že na jednání zastupitelstva byl městský úřad upozorněn, že je
v Kaznějově mnoho psů nepřihlášených , bude provedena kontrola evidence psů a
majitelům budou psi přihlášeni (pokud tak neučiní sami) a bude od nich vymáhán
poplatek.
Drahomíra Walterová
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Informace z města
V pátek pršelo, v neděli přišlo ochlazení, ale sobota byla slunečná
Jak s úsměvem řekl předseda našeho kynologického klubu,
mám otlačená kolena od toho, jak jsem se modlil, aby nám
vyšlo počasí na pochod. A ono to opravdu pomohlo a počasí bylo nad očekávání skvělé. Přitom ještě v pátek to vypadalo hodně bledě – dešťové přeháňky se střídaly jedna za
druhou. Naopak v neděli přišlo velké ochlazení. Takové, že
řada z nás opět vyndala ze šatníků zimní bundy. Ale sobota
14. května se vydařila na výbornou. Už od rána svítilo slunce a modrá obloha vydržela po celý den. Díky tomu se na
startu 8. ročníku Turistického pochodu okolím Kaznějova
zapsalo 205 milovníků pohybu.
I letos jsme turistům, cyklistům, rodičům s dětmi v kočárcích
i jejich psím kamarádům nabídli tři trasy. Tradičně nejvíce zájemců vyrazilo na nejkratší, šestikilometrovou trasu. Celkem vás přes Habeš do Obory a kolem Vátinky do cíle pochodu na cvičiště putovalo 169. Na druhou trasu (23 km) vyjelo
na kolech nebo vyšlo pěšky 30 odvážlivců.
Cesta vedla do Plas, Loman a zpět do našeho města. Třetí 45 km dlouhou trasu zdolalo 6 cyklistů. Plán vyjížďky vedl
až na rozhlednu Krkavec, do Plzně a přes Třemošnou a Hromnici zpět do Kaznějova, kde čekal na každého diplom a už
tradiční buřt na posilněnou. Letošní posezení v cíli zpestřil svým kynologickým uměním tým agility.
Prostřednictvím zpravodaje děkujeme Městu Kaznějov za finanční příspěvek na pochod.
Za pořádající Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá

Patří nám zlato, stříbro i bronz

Maximálně spokojeni jsme se vrátili z červnové soutěže Prima dvojka v poslušnosti a speciálních cvicích, kterou pořádala Kynologická organizace Plasy.
O prvenství bojovalo celkem 17 psovodů, z kaznějovského
klubu ukázalo své pejskařské dovednosti 9 členů.
Po zdolání devíti úkolů, za které jsme mohli vybojovat celkem 90 bodů, suverénně zvítězila, a to pouze ztrátou jednoho bodu, členka našeho klubu a současně cvičitelka agility
Jitka Kovářová. Zlatou medaili a psí pamlsky si do Kaznějova odvezla její dvouapůlletá fenka křížence Chelsea. Stříbrná i bronzová příčka zůstala také v našem klubu: druhé
místo bojoval předseda klubu Rolf Lesch a bronz patří Martě Voskové, která k nám na výcvik dojíždí ze Čbánu u Úněšova.
Za Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá
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Informace z města
Šnek dostal salát a nutrie jméno
Jarní měsíce byly pro členy našeho spolku dosti nabité. Uspořádali jsme dvě hudební akce, cestovatelskou přednášku,
promítli dokument a pokřtili novou zvířecí obyvatelku města.
O první hudební zážitek se postaral dechový orchestr Základní umělecké školy Plasy. Třiadvacet modrobíle oděných
hudebníků pod taktovkou Milana Kůsy si do Kaznějova přivezlo repertoár, v němž se našel kankán, polky, populární
písně známých skupin a filmové hity. Dubnový hodinový koncert skončil obrovským potleskem, který všem hudebníkům
zaslouženě patřil, a za to byli posluchači odměněni ještě několika přídavky.

Snad datum pátek 13. května mohl za pramalou účast na vystoupení Lidové muziky z Chrástu. Folklorzisté, jak sami o
sobě říkají, jsme mladí, vtipní, krásní a voňaví, si náladu ale zkazit nenechali a na pódiu to rozjeli. Na každém z devíti
muzikantů a zpěváků bylo vidět, že hudbu milují a hrají na housle, basu, vozembouch, dudy, flétny a další nástroje pro
radost. Kapela Vojtěcha Kouby představila písně z Chrástu a plzeňského okolí a ta poslední byla dokonce o Kaznějovu.
Sice se jmenovala Byl jsem jednou v Rybnici, ale jak hudebníci o sobě říkají, jsme mladí, vtipní.....
Má čtyři nohy, dlouhý ocas, velké oranžové hlodáky a jmenuje
se Citronka I. Řeč je o nové obyvatelce Kaznějova nutrii. V
březnu se usídlila v mokřině za parkem u hasičské zbrojnice a
brzy se stala zvířecí atrakcí. Lidé ji začali nosit chleba a mrkev,
děti nedojedené svačiny ze školy nebo se jen tak na ni podívat.
Proto jsme se rozhodli, že ji pojmenujeme a za velké slávy pokřtíme. K oslavě došlo začátkem května a z osmi návrhů jmen
byla vybrána právě Citronka. Čest pokřtít ceduli se jménem
čtyřnohého hlodavce měla vítězka soutěže o nejlepší sladkou
buchtu. Ženy přinesly celkem šest buchet, které všichni přítomní pečlivě hodnotili. Zvítězila Lucia Jakubová a její strouhaná tvarohová buchta.
Neúspěchem skončila snaha promítnout tři po sobě jdoucí čtvrtky filmy pro dospělé. Diváci prvního filmu, dokumentu
Nemusíš s láskou, stačí s citem, zaplnili pouze jednu řadu v hledišti, a tak zbylé filmy po předchozí domluvě s městem
jsme už na filmové plátno nezařadili.
Poslední květnovou akcí, která přilákala do kina daleko více lidí, byla přednáška Jardy Šneka Krále. Cyklocestovatel chce
na kole objet celý svět a se svými více než tříletými zážitky po Evropě, Asii a Austrálii se přijel svěřit i na sever Plzeňska. Z
Plzně k nám dojel jak jinak než na kole a kromě toho, že v Kaznějově byl vůbec poprvé, premiérou pro něj bylo i hostování v prostorách kina, což si velice pochvaloval. Stejně pozitivně hodnotil i počet posluchačů a radost mu jako správnému
šnekovi udělal zelený salát, který od nás dostal.
Závěrem velice děkujeme firmě LB MINERALS, s. r. o. za finanční příspěvek na obě hudební vystoupení a Městu Kaznějov za bezplatné zapůjčení kina.
Za Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá
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To ale byla jízda !

Davy dospělých spolu s nedočkavými dětmi proudily v sobotu 4. června na koupaliště. Nikdo se ale vůbec nepozastavoval nad tím, proč tomu tak je. Každý totiž moc dobře ví, že první červnovou sobotu pořádá Pohyb Kaznějov ve spolupráci
s SDH Den dětí. Letošní v pořadí již sedmý ročník nesl název To bude jízda! Kdo se akce zúčastnil, si po jejím skončení
musel říci: To ale byla fakt jízda!

Stejně jako v uplynulých letech byla akce výborně připravená a dokonce i počasí vyšlo na jedničku. Procházkou ke koupališti spojenou s osvojením dopravních značek došlo na start 214 dětí a dvojnásobný počet dospěláků a fronta na přidělení soutěžní kartičky tak nebrala konce. Celkem na deseti stanovištích plnily děti různé úkoly spojené s dopravními
prostředky, které jim zadali stylově oblečení policisté, letušky, výpravčí, námořníci, záchranáři a kosmonauti z NASA.
Soutěžící například nakládali uhlí do vagonu, projížděli slalom na koloběžce, stavěli semafor, soutěžili na čas v tažení
autíčka na provázku, prolezli vesmírnou stanici, vyzkoušeli si uvázat lodní uzel, evakuovat se z letadla, poskytnout první
pomoc, lézt po laně a mnohé další úkoly. Za to si vysloužili drobné dárky a ty sladké zmizely hned. Největší odměna je
čekala v cíli na koupališti, kde si každý vybral hračku, která se mu nejvíce líbila.

Kdo měl chuť, svezl se loďkou po vodní hladině, obdivoval minitruck show v podání RC Offroad Klub Plzeň a RC Scania
Team Czech Republic, nechal si namalovat na obličej třeba motýla a domů si odnesl zvířátko vytvarované z balónku.
Za spokojené rodiče si dovolím poděkovat všem dobrovolníkům z Pohybu Kaznějov za radost, kterou dětem, ale i jejich
rodičům a prarodičům, udělali. Poděkování patří také kaznějovským hasičům a všem sponzorům: MěÚ Kaznějov, BEST
a.s., PAŠEK s.r.o., LB Minerals, Pekařství Malinová s.r.o., Cemos - Matějček, Pizzerie La Roccia, Jednota Plasy, AUTO –
Liška Plzeň-Slovany, Textil u Kliků - Brožíková, Ovoce a zelenina – Růžková, Bonaparte.
Valentýna Bílá

Strana 7

Informace z města
FOTBALOVÝ KLUB BOHEMIA KAZNĚJOV A SEZÓNA 2015-2016
Tato fotbalová sezóna byla jednou z nejúspěšnějších v historii našeho klubu. Do soutěží jsme přihlásili celkem sedm
družstev, z toho pět mládežnických a všechna mužstva se umístila v popředí tabulek svých soutěží.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – žáci do 8 let
Trenéři: Petr Lausecker, Marek Hůla

Naše nejmladší mužstvo bylo suverénem své soutěže. V okresním přeboru mladších přípravek skupiny sever odehrálo 18
utkání, z nichž 15 vyhrálo, jednou remizovalo a pouze ve dvou
případech odešlo poraženo. Naši nejmladší získali celkem 46
bodů a jednoznačně skončili na prvním místě tabulky. Jako vítězové celoroční soutěže postoupili do jarního finále mladších
přípravek, kde však bohužel smolně dvakrát prohráli a jen jednou zvítězili a skončili tak nakonec na pěkném třetím místě.
Nicméně jejich výsledky a hlavně výkony v dlouhodobé soutěži
byly skvělé a jsou velikým příslibem do budoucnosti.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – žáci do 10 let
Trenér: Miloš Vaňourek

Starší přípravka odehrála taktéž výbornou sezónu v okresním přeboru starších přípravek skupiny sever a do posledního
kola bojovala o první místo v soutěži. Nakonec jí prvenství uteklo o dva body před Mladoticemi. Přesto je druhé místo
vynikajícím výsledkem a ukazatelem výborné práce celého týmu. Kluci odehráli 18 utkání, z nichž 15 vyhráli, jedno zremizovali a pouze dvakrát prohráli a získali 46 bodů. I starší přípravka postoupila do finálového turnaje, na kterém taktéž
skončila na vynikajícím třetím místě. Kluci předváděli výborný fotbal, mnoho z nich nastupovalo i ve starších kategoriích, což je jistě velkým pozitivem pro ně samotné i pro klub.

MLADŠÍ ŽÁCI – 10-12 LET
Trenéři: Jiří Lopata, Petr Braun

Tým mladších žáků bojoval v okresním přeboru své kategorie
a nakonec skončil na vynikajícím druhém místě za suverénní
Horní Břízou. Mužstvo odehrálo 24 zápasů, z nichž 16 vyhrálo
a v osmi odešlo poraženo. Na konci soutěže pak kluci měli na
svém kontě 48 bodů, skóre 120:58 a skvělá druhá pozice. I u
této kategorie si trenéři pochvalovali přístup svých svěřenců,
jejich ochotu na sobě pracovat a nadále se zlepšovat. Doufejme,
že v tom kluci budou i nadále pokračovat.

STARŠÍ ŽÁCI – 12-15 LET
Trenéři: Martin Polívka, Pavel Buchtelík

Toto naše družstvo je největším překvapením nejen pro nás, ale i pro širokou fotbalovou veřejnost v Plzeňském kraji. Kluci v loňské sezóně postoupili
z okresního přeboru do krajské soutěže a jejich výkony v této soutěži ohromovaly nejen nás. Tým, který na podzim vedl Martin Polívka a který na jarní sezónu převzal Pavel Buchtelík, odehrál v krajské soutěži 22 zápasů, v nichž v 18
odešel jako vítěz a pouze ve čtyřech případech odešel poražen. Získal celkem
54 bodů a krajskou soutěž starších žáků VYHRÁL! Kluci pod vedením obou
trenérů od úvodních kol najeli na vítěznou vlnu a nepolevili až do úplného
konce. Rozhodnutí přineslo až poslední kolo a výhra na Rapidu Plzeň, čímž
naši borci odsunuli na druhé místo tým ze Staňkova. Kluci po celou sezónu
předváděli parádní výkony a zcela po zásluze v soutěži zvítězili. Za to jim patří
obrovská gratulace a poděkování. Jen tak dál!
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FOTBALOVÝ KLUB BOHEMIA KAZNĚJOV A SEZÓNA 2015-2016
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – žáci do 8 let

STARŠÍ ŽÁCI – 12-15 LET

Jednotlivci :		
Lausecker Theo
Hůla Jakub		
Mareš Jakub		
Havlík Daniel		
Škarda Brian		
Rieger Vilém		
Křenová Eliška
Zerzáň Matyáš		
Kopecký Lukáš

Jednotlivci :		
Tichý Michal		
Josífek Tomáš		
Gajdošík Jakub
Holeček Pavel		
Mareš Matěj		
Churavý Jiří		
Braun Michael		
Kopač Šimon		
Fait Filip		
Matějček Ondřej
Vaňourek Filip
Vondráček Martin
Gajdošík Vojtěch
Husár Lukáš		
Kotas Dominik
Kreis Filip		
Lopata Michal		
Lopata Martin		
Náhlovský Adam
Trejbal Martin		
Urban Václav		
Vaňourek Filip
Kabát Pavel		
Tvrdík Matěj		
Vyhnálek Vojtěch
Dlouhý Ondřej

počet utkání
18		
18		
18		
18		
17		
18		
18		
18		
1		

počet branek
87
44
37
26
10
3
2
1
0

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – žáci do 10 let
Jednotlivci :		
počet utkání počet branek
Fait Filip		
18		
91
Náhlovský Adam
18		
43
Tvrdík Matěj		
18		
17
Štěrba Matěj		
18		
16
Dlouhý Ondřej
18		
13
Sadílek Bohumil
17		
4
Sajner Pavel		
14		
4
Matějček Jakub
15		
3
Vaňourek Filip
6		
2
Paukner Martin
4		
0
MLADŠÍ ŽÁCI – 10-12 LET
Jednotlivci :		
Fait Filip		
Lopata Martin		
Lopata Michal		
Vondráček Martin
Gajdošík Vojtěch
Matějček Ondřej
Kabát Pavel		
Tvrdík Matěj		
Vyhnálek Vojtěch
Baloun Adam		
Náhlovský Adam
Husár Lukáš		
Liška Filip		
Matějček Jakub
Sadílek Bohumil
Sajner Pavel		
Treml Filip		
Štěrba Matěj		
Vaňourek Filip

počet utkání
23		
21		
24		
24		
24		
24		
23		
22		
2		
24		
23		
23		
3		
1		
1		
1		
1		
1		
3		

počet branek
25
19
16
12
12
9
9
6
6
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0

počet utkání
22		
12		
21		
21		
20		
11		
21		
13		
11		
2		
7		
5		
5		
8		
21		
18		
14		
4		
3		
5		
3		
2		
3		
3		
3		
1		

počet branek
46
12
12
10
8
7
6
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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FOTBALOVÝ KLUB BOHEMIA KAZNĚJOV A SEZÓNA 2015-2016
DOROST – 15 – 19 let
Trenéři: Karel Vondráček, Jiří Beránek
V dorostenecké kategorii došlo k reorganizaci a tak náš tým nastoupil do nově utvořené krajské soutěže. A nevedl si
vůbec zle. Přes pomalejší podzimní rozjezd se v jarních bojích vypnul k výborným výkonům a výsledkem je pěkné třetí
místo za týmy Košutky a Zruče. Mužstvo odehrálo 20 utkání, z toho 13 vítězných a v sedmi odešlo poraženo. Celkem
získalo 39 bodů při vysoce aktivním skóre 93:37. Herní výkony týmu měly stoupající tendenci, což je jistě potěšující zpráva do budoucna. Další příjemnou zprávou je, že mnoho hráčů dorostenecké kategorie již zasáhlo do soubojů
mužské kategorie. Za A mužstvo již nastoupili Pojer, Vondráček, Toncar, Baloun a Kozlík, další hráči nastoupili za B
mužstvo (Vavřička, bratři Zelenkové, Liška). To je jistě velmi potěšující a doufáme, že tento trend bude pokračovat i
nadále.

B MUŽSTVO
Trenéři: Lukáš Kopecký, Jakub Müller
Naše rezervní mužstvo již několik let pravidelně hraje III. třídu okresu Plzeň-sever. Letos se tým po vydařené přípravě
a nadějných výsledcích a výkonech v úvodu soutěže rozhodl pokusit se bojovat o postup do okresního přeboru. Tento
pokus se nakonec stal úspěšným a Béčko dvě kola před koncem soutěže rozhodlo o svém postupu. Nakonec soutěž
zakončilo po 26. utkáních na prvním místě se ziskem 61 bodů, za 19 výher, dvě remízy a 5 porážek při skóre 90:48. Po
dlouhých letech se náš tým podívá do nejvyšší okresní soutěže.

A MUŽSTVO
Trenéři: Vladimír Pitlík, Václav Macháček
První mužstvo mělo cíl pro tuto sezónu jasný a tím měl být postup do I.A třídy. Jenže nevyvedená podzimní část nám
cíle dosti pokazila. V jarní části se naše výkony přece jen zlepšily, přestože jsme se nevyhnuli určitým výsledkovým a
herním propadům. Nakonec se nám podařilo vybojovat čtvrté místo I.B třídy, když jsme za 26 utkání získali 46 bodů
za 13 výher, 5 remíz a 8 porážek. Sezónu jsme zakončili s aktivním skóre 71:50. Nebýt zavání v několika utkáních podzimní sezóny, mohli jsme se do posledních kol prát o postup. Jenže na „kdyby“ se nehraje a tak my se musíme pokusit
o postup v následující sezóně 2016-17.
Taková byla sezóna v našem Fotbalovém klubu Bohemia Kaznějov, který v současné době čítá 168 aktivních členů, z
toho 87 v mládežnických kategoriích.
Chtěli bychom poděkovat všem našim hráčům za výkony, které odvádí pro náš klub.
Chtěli bychom poděkovat všem trenérům a funkcionářům, kteří věnují spousty času a úsilí pro to, aby v Kaznějově
vychovali další nadějné fotbalisty a sportovce.
A samozřejmě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, bez kterých by se fotbal dělat nedal.
Zvláštní poděkování patří Městu Kaznějov za opravdu velkou podporu fotbalu u nás ve městě.
A pro všechny ostatní?
Přijďte se na nás podívat do našeho areálu, přijďte se pobavit a povzbudit naše hráče a buďte s námi u dalšího vzestupu kaznějovského fotbalu.

Nová fotbalová sezóna 2016-2017 zahajuje již v srpnu.

Výbor FK Bohemia Kaznějov
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Kroužky SVČ Radovánek na školní rok 2016/2017
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Sporťáček 					
5-7 let 		
upřesníme
Střelecký kroužek (luky a vzduchové pistole)
8-15 let 		
M. Tischler
Stolní tenis žáci 					
8-16 let 		
M. Tischler
Trampolíny/BOSU 				
od 12 let
M. Vavříková
Indoor cycling (dopolední ) 			
dospělí 		
M. Vavříková
Mažoretky 					
7-12 let 		
M. Vavříková
NERFliga 					
8-13 let 		
M. Tischler
Let’s Dance 					
od 12 let
J. Galliková
Indoor cycling 					
dospělí 		
M. Vavříková
										
Stolní tenis muži 				
muži 		
J. Schröpfer
Florbal 						
8-15 let 		
M. Tischler
FITNESS cvičení pro žáky 			
12-15 let
M. Tischler
Horolezecký (středa) 				
od 8 let 		
P. Šuchman
Cvičení maminky s dětmi 			
1,5-3 roky
upřesníme
Piti Piti Pa I 					
5-6 let 		
M. Vavříková
Piti Piti Pa II 					
7-12 let 		
M. Vavříková
								
J. Galliková
Taekwon-do 					
od 7 let 		
J. Kaše 		
Indoor cycling 					
dospělí 		
M. Vavříková
										
Horolezecký (pátek) 				
od 8 let 		
L. Sokol
Taneční víkend FOR FUN ! 			
6-15 let 		
M. Vavříková
								
M. Kučerová
FITNESS 					
od 15 let
M. Tischler
										

po 15:00 - 16:00
po 16:00 - 17:00
po 17:00 - 18:00
po 18:30 - 20:00
út 10:00 - 11:00
út 15:00 - 16:00
út 15:15 - 16:15 		
út 17:00 - 18:30
út 18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
út, čt 19:00 - 21:00
st 15:15 - 17:15 		
st 17:30 - 18:30 		
st 17:30 - 18:30 		
čt 10:00 - 11:00 		
čt 15:00 - 16:00 		
čt 16:00 - 17:00 		

900,-/ROK
1000,-/ROK
1000,-/ROK
70,-/HOD
70,-/HOD
1000,-/ROK
1100,-/ROK
1100,-/ROK
70,-/HOD

čt 17:00 - 18:30 		
čt 18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
pá 18:00 - 19:00
pá-ne/1x měs. 		

1100,-/ROK
70,-/HOD

po-čt 8:00 - 19:00
pá 8:00 - 12:00

2700,-/ROK
1100,-/ROK
900,-/ROK
1100,-/ROK
70,-/HOD
900,-/ROK
1000,-/ROK

1100,-/ROK
450,-/víkend
30,-/60,200,-/300,-

jednorázově
měsičně

VÝTVARNÉ ČINNOSTI
Patláček (keramika) 				
5-8let 		
Paletka (malířský) 				
7-12 let 		
								
Nitka (kreativní techniky) 			
6-11 let 		
Spektrum (keramika) 				
od 9 let 		
Ferdova dílnička (základ. výtvarné dovednosti) 5-8 let 		
Artmix (kreativní techniky) 			
od 7 let 		

L. Mazuchová
M. Kučerová
L. Mazuchová
M. Kučerová
M. Vavříková
L. Mazuchová
L. Mazuchová

po 15:00 - 16:00
po 16:00 - 17:30

1000,-/ROK
1000,-/ROK

út 14:00 - 15:30
út 16:00 - 17:00
út 15:30 - 16:30 		
so 9:00 - 15:00 /1x měs.

900,-/ROK
1200,-/ROK
900,-/ROK
200,-/DEN

SPOLEČENSKÉ VĚDY
Deskové hry a X-Box 				
Němčina pro začátečníky 			
Předškolní miniklub 				
Veselá angličtina 				
Fotoateliér 					
Malý novinář 					
Drumbeny (hra na bubny) 			
Šuplík – organizační klub 			

od 7 let 		
od 9 let 		
5-7 let 		
1. - 2. třída
od 9 let 		
od 9 let 		
od 9 let 		
od 13 let

upřesníme
M. Kučerová
M. Vavříková
M. Kučerová
M. Tischler
M. Kučerová
upřesníme
M. Kučerová

st 16:00 - 17:00 		
út 15:30 - 16:30 		
st 15:00 - 16:00 		
po 15:00 - 16:00
čt 15:00 - 16:00 		
čt 15:30 - 16:30 		
čt 17:30 - 18:30 		
čt 16:30 - 17:30 		

900,-/ROK
900,-/ROK
900,-/ROK
900,-/ROK
900,-/ROK
900,-/ROK
1000,-/ROK
zdarma

TECHNIKA
Plastikoví modeláři žáci 				
Plastikoví modeláři mládež a dospělí 		

od 9 let 		
od 15 let

B. Bílek
V. Šuma

po 16:00 - 18:00
pá 16:00 - 18:00

1100,-/ROK
1500,-/ROK

Novinka !
Možnost přihlášení na Trampolíny a Indoor cycling na http://prihlaseni.radovanek.cz
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Okrsková soutěž v požárním sportu
Na letošní rok připadlo pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu na naše SDH a nás tak čekal úkol nejen připravit
naše soutěžní družstva, ale zejména pro celou soutěž připravit
vhodné podmínky.
Protože areál pro požární sport v Kaznějově chybí (pamětníci si
možná vzpomenou, že minulé soutěže se u nás před lety konaly
na travnaté ploše mezi sídlištěm a Rybnickou ulicí nebo na „Dolíkách“; přípravy tréninkové plochy pro požární sport mladých
hasičů se nám bohužel protáhnou kvůli stavební pracím souvisejícím s rekonstrukcí ulice Ke koupališti), byla ve spolupráci s
městem vytipována a připravena jiná vhodná lokalita, a to na
travnaté ploše mezi sídlištěm a železniční tratí.
Soutěžilo se v následujících disciplínách požárního sportu –
muži v závodu jednotlivců na 100m, štafetě 4x100m a požárním
útoku; družstva žen a mladých hasičů pak v požárním útoku. V
kategorii mužů se zúčastnily téměř všechny sbory z okrsku Plasy, v kategorii žen a mladých hasičů pak domácí sbor a „sousedé“
z Rybnice. Jednoznačným favoritem byla družstva mužů SDH
Žebnice, jejichž členové mají zkušenosti a úspěchy ze soutěží na
republikové i mezinárodní úrovni.
Vedle požárního sportu byl pro návštěvníky připraven i doprovodný kulturní program (hudba p. Kubíka) a soutěže pro děti,
které pro nás připravil oddíl Pohybu Kaznějov. O jídlo a pití pro
všechny se pak postarali členové a členky našeho SDH.
Celá soutěž proběhla bez potíží a bez újmy na zdraví i technice
a jedinou komplikací bylo odpolední počasí, kdy prudký déšť
urychlil závěrečné útoky mladých hasičů a vyhlášení výsledků,
které už proběhlo za účasti starosty města pod střechami stanů.
V kategorii mužů byla nejlepší družstva mužů ze Žebnice (1. a
2. místo), 3. místo obsadilo družstvo Horního Hradiště. V kategorii žen vybojovala zlato Rybnice a naše hasičky braly stříbrný pohár; v kategoriích mladých hasičů (mladší a starší žáci) se
družstva z Kaznějova a Rybnice prostřídala na prvním a druhém
místě (v mladších zvítězil Kaznějov, ve starších zase Rybnice).
Poděkování za podporu patří nejen městu Kaznějov, Okresnímu
sdružení SH ČMS a Okrsku Plasy, ale i sponzorům a zejména
všem, kteří se na zajištění soutěže, ať už po technické, pořadatelské i sportovní stránce podíleli. A jak jsme zjistili později,
i to počasí nakonec dopadlo dobře, protože u nás vlastně jen zapršelo.
Podrobné výsledky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách SDH Kaznějov (www.sdhkaznejov.cz).
Exkurze pro MŠ u Továrny
V pondělí 20. června 2016 jsme ve zbrojnici SDH přivítali návštěvu z MŠ u Továrny. Žáci mateřské školy si v doprovodu učitelek a členů jednotky SDH prohlédli zbrojnici i techniku výjezdové jednotky SDH a seznámili se tak s činností
kaznějovských hasičů.
Věříme, že děti si vedle samotného zážitku z návštěvy odnesly i užitečné poznatky a třeba se v budoucnu některé z nich
připojí i k našim mladým hasičům.
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Ze základní školy
Zapojení do projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji“ ve školním roce 2015/2016
V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a do kterého
byla zapojena SŠ Horní Bříza, se i v letošním školním roce
2015/2016 žáci naší školy přihlásili do polytechnického
kroužku, organizovaného SOU stavebním Plzeň, na pracovišti Horní Bříza. (Od 1.7. 2015 došlo ke sloučení SŠ Horní
Bříza a SOU stavebního Plzeň.) Kroužek probíhal jednou za
2 měsíce v úterý odpoledne, žáci postupně pracovali v jednotlivých odborných dílnách, seznámili se pod odborným
vedením postupně s učebními obory Keramik, Kamnář,
Obkladač, Zámečník. Dne 15.4.2016 dopoledne se žáci VII.
a VIII. tříd zúčastnili pracovního workshopu v odborných
dílnách, kde získali další praktické dovednosti a zkušenosti.
Mgr. Naděžda Pluhařová

Úspěchy našich házenkářů

V úterý 12. 4. 2016 se v Třemošné konalo okresní finále v házené mladších žáků a žaček. V obou kategoriích se podařilo
reprezentantům ZŠ Kaznějov získat zlaté medaile. Družstvo
žaček se účastnilo turnaje ve složení Tereza Strychová, Karolína Šourová, Adéla Kafrdová, Barbora Polcarová, Veronika Sedláková, Sofie Vilhelmová, Klára Kaňková, Monika
Vavřičková a Anna Marešová. V turnaji mladších žáků naši
školu reprezentovali Filip Kreis, Jaroslav Sajner, Martin
Trejbal, Michael Braun, Dominik Kotas, Jakub Gajdošík,
Matěj Mareš, Tomáš Pojer, Šimon Kopač a Lukáš Husár. Po
výborných výkonech se oběma družstvům podařilo kvalifikovat na krajské finále.
Ve dnech 27. a 28. 4. 2016 se v Plzni uskutečnilo již zmiňované krajské finále mladších žaček a žáků v házené. Turnajů se zúčastnila i družstva naší školy. Tým dívek díky přihlášení pouhých dvou družstev sehrál jediné utkání a to s
družstvem 31. ZŠ, která se specializuje na výchovu házenkářek DHC Plzeň. Družstvo ve složení Tereza Strychová, Nikol
Bušková, Adéla Kafrdová, Barbora Polcarová, Veronika Sedláková, Sofie Vilhelmová, Klára Kaňková, Karolína Šourová
a Anna Marešová po výtečném výkonu podlehlo 7:13 družstvu 31. ZŠ.
O den později družstvo mladších žáků ve složení Filip Kreis, Jaroslav Sajner, Martin Trejbal, Michal Braun, Dominik
Kotas, Jakub Gajdošík, Matěj Mareš, Tomáš Pojer, Michal Lopata a Lukáš Husár obsadilo rovněž po zdařilém vystoupení celkově třetí místo.
Mgr. Štěpán Vítovec

Pasování na čtenáře

Každý prvňáček se ve škole během roku naučí spoustu nového. Jednou z dovedností, kterou na konci první
třídy každý školák zvládne, je čtení. Dne 31. května pro
žáky prvních tříd paní Soňa Tůmová připravila v městské
knihovně slavnostní „Pasování na čtenáře“ . Děti přečetly
pohádku, slib čtenářů a poté byly pasovány panem králem
do řádu Čtenářského. Každý čtenář si odnesl „pasovací
listinu“ a krásnou pohádkovou knížku.
Mgr. Edita Beranová
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Ze základní školy
Fotbalový úspěch našich žáků
Dne 21. 4. 2016 se pod záštitou ZŠ Kaznějov ve spolupráci s fotbalovým klubem FK Bohemia Kaznějov uskutečnilo okresní finále Plzeň
– sever mladších žáků v minifotbale. Turnaje se zúčastnilo čtrnáct
škol. Družstvo ZŠ Kaznějov ve složení Filip Kreis, Michal Lopata,
Dominik Kotas, Michael Braun, Matěj Mareš, Barbora Polcarová,
Jakub Gajdošík, Filip Fait, Martin Lopata, Václav Šimice obsadilo v
celkovém pořadí druhou příčku. Nejlepším střelcem turnaje se sedmi vstřelenými brankami stal Jakub Gajdošík.
Mgr. Štěpán Vítovec

Exkurze po severním Plzeňsku
V rámci udržitelnosti projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ
– INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“, který je realizován v programu OP VK, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029,
se opět žáci VIII. ročníků zúčastnili 16.6.2016 exkurze po severním Plzeňsku.
Cestou do Manětína se žáci na stanovišti NS Kaznějov nedaleko
vyhlídky na kaolinový lom seznámili s historií těžby kaolinu, s
rekultivací lomu po těžbě. Další krátké zastavení bylo na vyhlídce
před Manětínem, kde se žáci zorientovali v terénu a byli upozorněni na jednotlivé vrcholy Manětínska.
V Rabštejně nad Střelou prošli městečkem a zastavili se u jednotlivých stanovišť naučné stezky. Prohlédli si typické stavby, gotický most a bývalé lomy na pokrývačskou břidlici. Poté jsme odjeli
do Žihle a tam žáci došli po žluté turistické značce kolem žulových
balvanů Dědka a Báby k Viklanu a na Sklárnu. Cestou určovali přírodniny.Exkurze splnila svůj výchovně vzdělávací cíl.
Mgr. Naděžda Pluhařová

Archeologická dílna aneb hledání ztraceného času
13. června navštívili žáci 6. B Mariánskou Týnici, bývalý cisterciácký klášter, kde je dnes
muzeum a galerie umění. Žáci si po úvodní přednášce pana archeologa Stráníka vyzkoušeli
rytířskou zbroj, šermování meči, poznávání archeologických předmětů a jejich zařazování
do historických etap a nakonec i mletí pšenice na pravěkém mlýnku.
Mgr. Ilona Barbořáková

Školní výlet Praha
V pondělí 6.6.2016 žáci VIII. tříd v rámci školního výletu navštívili v Praze nábřeží řeky
Vltavy, na Kampě je zaujaly bronzové sochy - Miminka (Babies) Davida Černého a na
Vltavě sochy žlutých plastových tučňáků - dílo italské výtvarné skupiny Cracking Art ,
kteří v noci svítí. Prošli se po Karlově mostě, prohlédli si na vlastní oči všechny sochy.
O nich i jejich tvůrcích se dozvěděli spoustu informací již ve škole. Připomněli si své
znalosti historie Karlova mostu, Staroměstské mostecké věže i Malostranských mosteckých věží. Zastavili se u Lennonovy zdi a odpoledne navštívili ZOO Praha.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje všem občanům,
kteří se dožili v lednu, únoru a březnu letošního roku významného životního jubilea:
Duben
Jaroslav Žalman
Libuše Šteflová
Marie Beránková
Bohumil Tesařík
Věra Bartásková
Jaroslava Žaloudková
Jan Dubina

93
86
81
81
80
80
80

Květen
Loukotová Božena		
Olga Valešová			
Květuše Šteflová		
Marie Koldinská
Vlasta Majerová
Viktorie Nováková
Jindřich Matýšek
Jiřina Winkelhőferová
Olga Perková

93
97
93
88
87
85
84
83
80

Červen
Růžena Kožíšková
Helena Bruhová
Růžena Valtrová
Karel Koura
Božena Kroftová
Milada Kulichová
Kristýna Křížková
Václav Jakeš
Olga Knedlíková
Božena Melicharová
Milena Tesaříková
Václav Petřík

89
87
86
86
86
85
84
83
83
81
81
80
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Plánované akce
Pool Party
TOPsecret production za podpory Měú Kaznějov a Euro
Agency chystá letos 1. ročník celodenního zábavného dne
pro mladé ale i dospělé s večerní multižánrovou after párty s talentovanými DJs. Konat se bude 2.7.2016 na koupališti v Kaznějově. Chtěli bychom tímto oživit kulturní a zábavné dění pro občany Kaznějova i pro širokou veřejnost
v jeho okolí.
Kromě večerní zábavy jsou přes den zajištěné dětské
atrakce.
Jedná se o projekt skupiny mladých lidí, kteří se této činnosti věnují ve svém volném čase a chtějí tímto přispět k
obohacení kulturního dění v Plzeňském kraji.

sobota 27. 8. Prázdninový doběh
závod pro děti a dospělé
registrace 9-10 hodin na koupališti
čtvrtky 4., 11., 18. a 25. srpna
Pohádkový srpen - kino
začátky představení vždy v 18 hodin názvy pohádek budou upřesněny

Upozorňujeme všechny zájemce o zasílání hlášení
městského rozhlasu SMS zprávami nebo emailem,
že je možné se přihlásit telefonicky (373332142)
nebo na emailové adrese matrika@kaznejov.cz
do databáze uživatelů této služby.
Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 25.9.2016
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Soukromá inzerce:
Firma Pašek s.r.o. hledá pracovníka na pozici
obsluha myčky, dvousměnný provoz.
Bližší informace na
tel. č. 702448074, Ondřej Uhlíř.
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