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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
užili jsme si léto bez roušek a mimořádných opatření, ale bohužel
začátkem podzimu se některá opatření spojená s výskytem
onemocní COVID-19 opět vrátila. Přeji nám všem, aby nová opatření
byla racionální, aby byl v maximální možné míře zachován chod
ekonomiky, školství, zdravotnictví a sociální péče. Samozřejmě i
v této době se vedení města Kaznějov snaží pokračovat v akcích,
které byly naplánované na rok 2020. V současnosti ale není
problém jen v tom, abychom měli na plánované akce dostatek
peněz, ale ještě větší problém vidím v sehnání firmy, která akci
provede. Díky tomuto problému se nám letos nepodaří uskutečnit
rekonstrukci střechy mateřské školy na sídlišti ani ulici Vřesovou,
na které jsme projektově připraveni. Obě akce budou realizovány
v příštím roce.
Během prázdninových měsíců proběhla rekonstrukce budovy
tělocvičny, do které již delší dobu zatékalo. Tělocvična dostala
novou střechu a fasádu včetně zateplení. V budoucnu by měla
dostat nový zateplený kabát celá budova školy.
Proběhlo jednání o rekonstrukci ulic Lesní a K Doubravě, kde vznikne na přání obyvatel obytná zóna. Pokud
vše půjde podle plánu, měly by být ulice dokončené do dvou let.
Ještě na podzim by měla proběhnout stavba vodovodní přípojky na koupališti, která je nutná k dopouštění
vody z vrtu během letní sezóny. Stále počítáme s tím, že dojde k demolici komínu u kotelny, i když žádná
oslovená firma zatím neposlala nabídku. Doufám, že se letos podaří realizovat park na sídlišti vedle
křižovatky Rybnická – Drahotínská se štěrkovými cestičkami a listnatými stromy. Rádi bychom zapojili
do sázení stromů kaznějovskou veřejnost. Věřím, že přijdou sázet hlavně rodiny s dětmi, a tím svým dětem
pomohou vytvořit blízký vztah k veřejné zeleni, která je neodmyslitelnou součástí městského prostředí. Třeba
se nám podaří právě pomocí takovýchto akcí zabránit vandalství, s kterým se bohužel často setkáváme.
Nové dřeviny se stanou náhradou za dožívající či poškozené stromy na sídlišti a parčík s lavičkami, který
zde vznikne, bude sloužit hlavně k odpočinku.
V minulém zpravodaji jsem se zmínila o tom, že bychom chtěli najít řešení, aby Na Komárově mohlo
vzniknout dětské hřiště, o které nás žádali ve své výzvě někteří obyvatelé Kaznějova, i bytový dům, který nám
pomůže zastavit pokles obyvatel. V současné době probíhají úspěšná jednání se třemi SVJ o bezúplatném
převodu části jejich neudržovaného pozemku na město. Na získaném pozemku plánuje město vybudovat
hřiště pro děti a oddychové místo s lavičkami, které této lokalitě opravdu chybí. Na protějším pozemku, o
jehož prodeji rozhodlo zářijové zastupitelstvo, vyroste podle územního plánu bytový dům.
Z důvodu nejistého vývoje situace ohledně koronaviru, a hlavně kvůli ochraně rizikových skupin, město letos
neuspořádá tradiční vítání občánků ani adventní setkání kaznějovských seniorů. Doufám, že se budeme
moci sejít alespoň na rozsvícení vánočního stromu, které by se mělo uskutečnit v pondělí 30. 11.
Přeji všem zvládnutí tohoto náročného období ve zdraví a v co nejlepší pohodě.

Mgr. Eva Šimlová, starostka
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„RYCHLÉ INFORMACE“
•

rada schválila přistoupení města Kaznějov ke MAS Radbuza (místní akční skupina); tato
skupina zahrne většinu členských obcí z.s. Severní Plzeňsko , jehož je Kaznějov členem; místní
akční skupiny fungují na principu spolupráce a partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a provázáním potřeb daného území s dotačními možnostmi
ovlivňují rozvoj tohoto území; přistoupení nevyvolává žádné finanční závazky ani náklady;

•

vzhledem k tomu, že v letní sezóně byl ze strany různých spolků nebo organizací zájem o možnost využít areál
retenční nádrže „koupaliště Kaznějov“ k pořádání různých společenských venkovních akcí, schválila rada pravidla
pro pořádání těchto akcí a také úhradu za pronájem areálu ve výši 2 000,- Kč/akce bez DPH s tím, že spolky se sídlem v Kaznějově a příspěvkové organizace města jsou od úhrady osvobozeny; formulář žádosti i pronájem areálu i
podmínky pronájmu jsou zveřejněny na www.kaznejov.cz;

•

při kontrole pozemků v majetku města bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 1180/1 jsou umístěny dvě plechové garáže; jejich majitel se sice staral o údržbu pozemku kolem (sekání trávy apod.), ale nebyla s ním uzavřena nájemní
smlouva; po zveřejnění záměru tuto část pozemku pronajmout, podal žádost a v současné době je užívání dotčené
části pozemku vyřešeno nájemní smlouvou s nájemným 20,- Kč/m2 /rok;

•

bylo vypsáno poptávkové řízení na obnovu a rozšíření kamerového systému města; byly osloveny 2 firmy, jedna
odmítla z kapacitních důvodů nabídku podat; zakázku bude realizovat firma ROSA Computers, Zdeněk Dunovský
za částku 355 021,- Kč; město na tuto akci získalo dotaci Plzeňského kraje ve výši 173,8 tis. Kč;

•

město obdrželo žádost o prodej části pozemku p.č. 396 o výměře asi 250 m2 na vybudování zahrádky; rada záměr
prodeje neschválila a rozhodla o možnosti pozemek pronajmout; záměr byl zveřejněn a vzhledem k tomu, že se
žádný jiný zájemce nepřihlásil, bude uzavřena nájemní smlouva s původními žadateli o koupi; cena pronájmu je
20,- Kč/m2 /rok;

•

nájemce bufetu na „koupališti“ požádal o pronájem části pozemku p.č. 193/28; záměr byl zveřejněn a rada pronájem žadateli jako jedinému zájemci schválila; pronájem přispěje k dalšímu zkulturnění okolí bufetu;

•

bylo vypsáno výběrové řízení na dodávky plynu pro odběrná místa města Kaznějov v období 1.1.2021 – 31.12.2022;
podle kritéria nejnižší cenové nabídky bylo schváleno uzavření smlouvy o dodávkách plynu s firmou Pražská plynárenská, která je i současným dodavatelem plynu pro město;

•

již 19.9.2018 zastupitelstvo schválilo rozšíření matričního obvodu MěÚ Kaznějov o obec Mrtník; vzhledem k tomu,
že avizované ukončení činnosti matriky v Dolní Bělé bylo odloženo, dojde k tomuto rozšíření až nyní k 1.1.2021;

•

byla dokončena administrace žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Mrtnická a ministerstvo pro místní rozvoj
poslalo na účet města 4 511 256,- Kč; celkem stála rekonstrukce 14 011,0 tis. Kč;

•

zastupitelstvo rozhodlo o prodeji části pozemků p.č. 1124/1, 1124/2 a 1124/5 v k.ú. Kaznějov na výstavbu bytového
domu dle platného územního plánu společnosti Bydlení u Plzně II s.r.o. za cenu 1 000,- Kč/m2;
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Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

Záhada betonového monolitu u Vátinky rozluštěna a nejstarší paměti Kaznějova nalezeny !

V

minulém čísle našeho zpravodaje jsem psal o dochovaných i zaniklých památkách Kaznějova a okolí. V
tomto článku jsem napsal výzvu, zdali někdo neví, k čemu
sloužil velký betonový monolit ležící zarostlý v křoví u cesty mezi rybníkem na Vátince a Parlamentem. Už před lety
jsem se ptal mnoha kaznějovských pamětníků, ale nikdo
mi nebyl schopný odpovědět, co zde bylo. Osobně jsem
myslel, podle tvaru, že by to mohl být nějaký zapomenutý
pomník. Navíc kousek nad ním stojí kamenný podstavec
se zabetonovanými čtyřmi velkými šrouby. Zjištěná skutečnost je ovšem úplně jiná, a to díky informacím od pana
Macháčka ze Strmé ulice a pana Patejdla z Malé Obory,
za což jim mnohokrát děkuji za sebe i za čtenáře zpravodaje. Podle informací od obou pánů se nejednalo o žádný
pomník, ale o zbytky podstavce drtiče kamene. Člověk si
hned musí položit spoustu otázek, například proč zrovna
zde měl být umístěn drtič a proč zrovna na kámen? Odpověď je jednoduchá, v těchto místech býval kamenolom.
Dnes je celý svah a prostor zaniklého kamenolomu tak
zarostlý nálety a křovinami, že by tato skutečnost člověka, procházejícího těmito místy, vůbec nenapadla. Kámen
zde těžil za první republiky pan Josef Kouba z Malé Obory č.p. 118, který tak měl část své živnosti rovnou za svým
domem. Pan Kouba provozoval ještě autodopravu a podle
informací od pana Patejdla vlastnil i kamenolom v Březíně
u Nečtin. Betonové základy drtiče na kámen zde měly být
budovány panem Koubou těsně před druhou světovou válkou. Možná, že nastupující válečné období přerušilo snahu
drtit zde kámen, protože podle pana Macháčka samotný
drtič nebyl na vybudovaný podstavec nikdy nainstalován
a zůstalo tak jen u jeho základů. Pan Patejdl si také vzpomíná, že samotný drtič zde pravděpodobně nebyl, ale byla
osazena pouze plechová násypka. Dále si vzpomíná na
dnes již dávno zaniklé dřevěné potrubí, které vedlo od studánky z Vátinky a napájelo další studánku pod kamenolomem. Toto vše zaniklo vybudováním rybníka na Vátince
na počátku 60. let minulého století. Kamenolom při cestě
od Vátinky využívali místní lidé často i po druhé světové
válce ke stavebním i jiným účelům. Nakonec celý prostor
kamenolomu tak zarostl, že jsou v jeho místech dnes téměř
neprostupné křoviny. Jelikož těmito místy prochází hranice katastrů Obory a Kaznějova, tak bývalý kamenolom
stejně jako domy naproti Parlamentu patří už do oborského katastru, a proto se zde říká Malá Obora.

Šafrovi. A to jen díky paní Šafrové, která po svém manželovi, velkému znalci regionální historie, nic nevyhodila.
Tento dokument je pro nás velice vzácný, protože popisuje nejstarší historii Kaznějova přes popis usedlostí a jejich
majitelů na konci 19. století, dolování uhlí, počátky chemického průmyslu, až po osudný požár z 5. srpna 1892,
kde shořelo osm popisných čísel spolu s původní kapličkou. Nevíme, zda byly paměti opsány z původního spisu
doslovně a bez chyb, nevíme zda jsou kompletní nebo zda
nebyly vynechány či upraveny některá slova nebo věty,
protože je nemáme možnost porovnat s originálem. Víme
ale, že učitel František Sopr vykonal pro budoucí generace
nesmírně záslužnou práci a jen díky němu dnes víme o věcech, které nebyly nikým jiným zaznamenány. Dokument
rovněž přináší upřesnění některých za dlouhá léta zkomolených a nepřesných skutečností, jako je například datum
vysvěcení kapličky nebo fakt, komu vlastně za naší kapličku vděčíme. Protože se žádná kronika obce z té doby nedochovala, je možno tyto paměti brát jako malou kroniku
Kaznějova z konce 19. století. Paměti plánujeme otisknout
v připravované knize o historii Kaznějova.

Nejstarší dochované paměti našeho města Kaznějova byly
sepsány v roce 1894 učitelem Františkem Soprem při příležitosti výstavby nové kapličky. Sepsané paměti byly uloženy 14. července 1894 za desku nové kaple spolu s dalšími
písemnostmi a několika mincemi. Podle některých informací se dnes tento, pro Kaznějov nesmírně cenný spis, již
v kapličce nenachází, Kým a kam byl odnesen, nevíme. Naštěstí v 70. letech 20. století vznikl opis sepsaný na psacím
stroji. Opis provedl pravděpodobně František Žaloudek
při sepisování jiného strojopisu s názvem Pomístní jména
kaznějovská, kde jej uváděl jako přílohu. Bohužel za další
dlouhá léta se i tento opis původních pamětí ztratil. Paní
starostkou Evou Šimlovou bylo kontaktováno muzeum
v Mariánské Týnici i jiná místa, zda tímto dokumentem
nedisponují, bezvýsledně. Až nyní v létě se podařilo najít
jednu kopii tohoto opisu v pozůstalosti po panu Václavu
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Václav Forejt

Mladí plastikoví modeláři z Kaznějova opět zabodovali

L

etošní rok je pro plastikové modeláře nejen v naší republice, ale prakticky v celé Evropě, z důvodu Covid-19
doslova pohromou. Od března jsou zrušené veškeré modelářské soutěže a výstavy. Bohužel se na jaře zastavil i chod
SVČ Radovánek, kde vedeme modelářský kroužek, a nebylo se kde scházet. Naštěstí před létem se situace trochu
zlepšila a kroužky tak mohly začít. Účast dětí na schůzkách
byla oproti běžnému stavu o hodně slabší, ale zato byl vidět elán dětí, které se nebály a přišly si opět něco slepit.
Uvolněná situace nám umožnila o prázdninách uspořádat
dokonce i modelářský tábor, na kterém si děti mohly zamodelařit od pátku do neděle.
První vlaštovkou v soutěžích bylo uskutečnění MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLÁDEŽE, které pod svá křídla vzala se
Svazem plastikových modelářů česká firma Eduard M.A..
Toto mistrovství se uskutečnilo 12. 9. v Obrnicích u Mostu,
kam i náš klub vyslal několik reprezentantů, aby si nechali
od kvalifikovaných rozhodčích ohodnotit své výtvory.
A můžeme být na ně opět pyšní, V Obrnicích naše mládež
posbírala 3x titul MISTR REPUBLIKY, 1x 4. místo a 1x 5.
místo. Dále bohužel v několika slabě obsazených kategoriích bylo uděleno pouze umístění bez vyhlášení Mistrovských titulů. V těchto kategoriích naši členové získali: 2x 1.
místo, 1x 2. místo.
Bohumír Bílek

Ohlédnutí za činností kaznějovských mladých hasičů

L

etošní sezóna kaznějovských mladých hasičů je, stejně jako celá společnost, poznamenána koronavirovou
pandemií. Od března až do přelomu května a června byla
zcela omezena možnost schůzek, tréninků i soutěží.V prvním pololetí se tak děti mohly zúčastnit jen dvou soutěží
– v únoru branného závodu v Oboře a poté až v červnu soutěže v požárním útoku v Letkově. Naprostá většina ostatních aktivit byla zrušena, jen výjimečně zkusili odvážnější
pořadatelé přesunout soutěž na podzim.
O to víc jsme se všichni těšili na první schůzky a soutěže po
prázdninách. Hned na září byly naplánované dvě soutěže
v požárním útoku – původně květnový Globus Cup v Plzni a pak soutěž ve Všerubech. Naše nejstarší družstvo, pro
jehož podstatnou část to byla z věkových důvodů jedna z
posledních soutěží, na nepodařenou „koronavirovou“ sezonu nerezignovalo. Na Globus Cupu, kterému předcházely
pouze dva tréninky, zúročili všechny dosavadní zkušenosti, předvedli své nejlepší útoky a zcela zaslouženě na závěr své
kariéry ve starších přivezli krásný a cenný pohár za třetí místo. I naše ostatní družstva, která se této soutěže účastnila v
kategorii přípravky, mladších i starších, tak mohou mít další motivaci.
V době přípravy tohoto článku už nepochybujeme, že veškeré aktivity kolektivu mladých hasičů ve druhém pololetí budou opět ovlivněny vývojem protiepidemických opatření.
Mimo soutěže ve Všerubech se v září chceme připojit ještě k tradiční sbírce Ligy proti rakovině. „Květinový den“, kdy i
naši mladí hasiči vybírají na charitu prostřednictvím prodeje symbolických žlutých kvítků měsíčku lékařského, byl letos
přesunut z 13. května na 30. září. Věříme, že nám aktuální situace umožní sbírku uskutečnit a že se nám podaří vybrat
co nejvíce příspěvků na dobrý účel.
A zbývající část druhého pololetí? Můžeme jen slíbit, že pokud to bude jen trochu možné, budeme se i nadále snažit naše
mladé hasiče zapojit do výletů, schůzek i soutěží tak, aby si to i přes všechny komplikace užili a připravili se na novou
sezónu.
Monika Šubrtová
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Ohlédnutí za čtvrtým ročníkem buřtování

Ř

adu akcí jsme letos kvůli vládním opatřením v boji s
koronavirem nesměli uskutečnit, jiné jsme raději sami
zrušili a některé jsme se odvážili zorganizovat. Mezi těmi,
které jsme nechtěli ani v tomto pro všechny náročném období vynechat, bylo Buřtování se sousedy.
I přesto, že v neděli 6. září bylo krásné slunečné počasí,
které přímo vybízelo k návštěvě koupaliště, setkání s přáteli, pochutnání si na skvělých buřtech, využil této možnosti odhadem poloviční počet lidí než jindy. Je znát, že
obava z nákazy virovým onemocněním mezi Kaznějováky
panuje a lidé nemají chuť se bavit.
Ti, kteří ale dorazili, si nedělní odpoledne podle jejich slov
užili. Míša Mudrová z Pohybu Kaznějov si pro dětské návštěvníky připravila několik herních stanovišť. Za jejich
splnění pak dostaly drobné odměny. Letos si navíc každý
zájemce mohl pod dohledem šikovných rukou Milušky
Chlupové z Hradu Nečtiny vyrobit náramek, přívěšek na
klíče, nebo obarvit obrázek ze sádry. Této možnosti využily
nejen děti, ale i dospěláci. Nakonec jsme se sešli u ohniště, kde si každý podle libosti upekl vynikající buřt. Akci i
letos finančně podpořilo Město Kaznějov, za což upřímně
děkujeme.

Také prázdninové promítání pohádek v kaznějovském
kině poznamenala covidová nálada. Zatímco v loňském
roce přišlo v průměru na každé představení 60 dětí, letošní srpen to bylo necelých 30. Z obavy, že nikdo do kina
nepřijde nebo jen několik odvážlivců, jsme znovu odložili
plánované promítání filmů pro dospělé diváky, které mělo
odstartovat v září. Věříme, že se situace někdy vrátí do starých kolejí a kultura v Kaznějově opět ožije.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Atmosféra na nulté Opiliádě byla vynikající

V

neděli 16. srpna odpoledne jste mohli v Kaznějově potkat pobíhající osoby s číslem na tričku. Společným
znakem jim byla červeň ve tváři, pot na čele a těžké nohy.
Jednalo se účastníky nultého ročníku Opiliády neboli pivního běhu. Cílem tohoto závodu bylo v co nejkratší době
zdolat trasu v délce zhruba 5 km a po cestě vypít 5 malých
piv. Pro ty, kteří neholdují pivu, byla připravena cola s rumem. Počasí přálo, slunce žhnulo, a tak žízeň byla.
Zázemí a zároveň start a cíl závodu se nacházely na koupališti, kde se také pil první a poslední nápoj obstaraný z
kiosku Pijavice. Odtud se vybíhalo do pizzerie Káčko, dále
do restaurace U Foksů, zpět do Káčka pro další kousek a
tradá na koupaliště. Pro účastníky byl asi, krom samotného běhu a bublinek v nose, největší překážkou kopec od
pizzerie K Foksům, kde se slunce opíralo do obličeje a nohy
pomalu dřevěněly. Každý závodil po svém - někdo se vydal
do posledního dechu, jiný zase pojal účast jako společenskou akci a v jednotlivých stanovištích poseděl a poklábosil u piva s ostatními účastníky či návštěvníky restaurace.
Každopádně atmosféra na trase a hlavně v cíli byla vynikající, nadšení závodníků, že běh přežili, bylo z jejich euforických výrazů patrné. A ani kličkování mezi opalujícími se
návštěvníky koupaliště v cílové rovince nebylo nikomu na
obtíž a obě zúčastněné strany braly tento fakt jako zpestření.

Nultý ročník se jednoznačně povedl a už teď je jisté, že 1.
ročník se o příštích prázdninách určitě konat bude. A vy,
kteří jen uvažujete, že byste rozšířili naše řady, nebojte se
toho, vždyť v tomto závodě, více než v kterémkoliv jiném,
platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Pro letošek
děkujeme všem dvaadvaceti účastníkům a vstřícným výše
zmíněným restauračním zařízením.
Těšíme se na startu!
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Jana Lavičková z pořádajícího oddílu
volejbalu při Pohybu Kaznějov

O prvenství bojovalo 11 nohejbalových mužstev

T

enisové kurty v Kaznějově obsadili první zářijovou sobotu nadšenci pro zcela jiný sport. Mezi sítěmi se boj o
nejlepší tým rozhořel mezi nohejbalisty. Dvanáctý ročník
turnaje trojic pojmenovaný po jeho zakladateli Jaroslavu
Balákovi si nenechalo ujít 11 týmů.

Domácí mužstva doplnily týmy z okolí a o vítězích se rozhodlo až po několika hodinách tvrdých míčových bojů. Prvenství si nakonec odvezli hráči z Plzně, kteří se na startovní listinu zapsali pod originálním názvem Přijeli pozdě.
Turnaj si po náhlé smrti Jaroslava Baláka v listopadu 2016
vzali pod patronát místní nohejbalisté, kteří si sportovní
formu pravidelně přes léto ladí na antuce u koupaliště, v
zimním období se pak scházejí ve školní tělocvičně.
Valentýna Bílá

Obrazy Alice Pokorné zdobí klášter v Praze

K

dyž před více než rokem Alice Pokorná z Kaznějova
malovala téměř 400 obrazů pro úspěšné zakončení
studia na Střední umělecko-průmyslové škole Zámeček v
Plzni, neměla tušení, že její maturitní práce sklidí obrovský
úspěch. Její návrhy na téma biblická krajina, které vznikaly
pod vedením učitele Mgr. Libora Žižky, zaujaly restaurátorku, sestru Petru Pavlíčkovou, jako přísedící u maturitní
komise. Pět z nich vybrala pro výklenky do benediktinského
kláštera na Bílé hoře v Praze.
„Sestra Petra se mi po roce ozvala, že výklenky v klášteře
jsou připravené k malbě a že mohu začít,“ vzpomíná dnes
již studentka druhého ročníku ateliéru Malba na Fakultě
designu a umění Ladislava Sutnara při ZČU v Plzni.
Rozjela se proto do Prahy, kde tři týdny žila v klášteře s jeptiškami a proměňovala do té doby bílé zdi v umělecká díla.
Realizace pěti maleb o velikosti 200x180 cm trvala tři týdny, Alice pracovala denně deset až dvanáct hodin. Hotovo měla
první červencové pondělí.
Jednotlivé malby znázorňují přechod ze Starého zákona do Nového. „První
obrazy z této série se noří v temnějších tónech. Krajina, ve které se promítá
kříž, je v posledních částech obrazu téměř realistická a jasně ozářená. Uvnitř
malby se odehrává vývoj obsahový, barevný a postupná změna malířské formy
směrem do uhlazenější. Jeho podstata tkví v postupné gradaci. Odehrává se
přechod z temného Starého zákona až k příchodu naděje v poslední části, kterou lze vztahovat k závěru Apokalypsy sv. Jana,“ vysvětlila Alice.
Pro ni je velkou ctí, že právě její malby zdobí výklenky poutního místa, které
bylo v roce 2018 vyhlášeno Národní kulturní památkou. „Pokud nespadne zeď,
obrazy tam budou na věčné časy,“ směje se jednadvacetiletá studentka. Že se
jedná o prestižní záležitost, dokládá i vyjádření vedoucího ateliéru Malba Aleše
Ogouna: „Veřejný charakter práce této naší mladé studentky na prestižním a
historickém místě hlavního města je výrazným oceněním její malby.“
Jeden obraz ze souboru pro klášter byl v září k vidění na výstavě Zámeček „25
let“ v Galerii Ladislava Sutnara.
O své budoucnosti měla Alice jasno už jako malá. Učitelkám v mateřské škole
tvrdila, že se stane malířkou. Ráda maluje portréty, krajinu, přírodu. Když se
jí finální dílo nelíbí, prostě ho roztrhá a začne znovu. „Důležité je nejdříve se
naučit řemeslo a pak abstrahovat,“ tvrdí mladá autorka, jejíž obrazy v loňském
roce visely v kostele sv. Václava v Čisté na Rakovnicku či v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Valentýna Bílá
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Závodníci se nezalekli a i přes nepřízeň počasí běželi

P

oslední srpnovou sobotu jsme v areálu koupaliště
uspořádali pátý ročník Kaznějovského DoBěhu. I přes
chladné a deštivé počasí se na startu sešlo 49 udatných závodníků, kteří o umístění na bedně bojovali ze všech sil.
Letos měla naše soutěž dokonce mezinárodní účast. Až z
Itálie přiletěl vybojovat první místo v kategorii dětí od 10
do 11 let Serra Giovanni. Nejvíce zastoupená byla první kategorie, a to děti do pěti let, kterých přišlo na start 12. Jako
první proběhl cílovou páskou Vašík Toncar. Druhou kategorii (6 – 7 let) pokořil Vít Miška, třetí (8 – 9 let) Bára Bartoníčková, pátou (12 – 13 let) Elena Herianová a poslední
(14 – 15 let) Jonáš Lavička. Ani letos nechyběla náročná
trať pro dospěláky. Mezi muži zvítězil Petr Kuželka, nejlepší ženou se stala Jana Lavičková.

Děkujeme všem sponzorům (Město Kaznějov, Plzeňský kraj, Cykloservis CEMOS, Agaricus a Pekařství Malinová), díky
nimž dostal každý účastník drobnou pozornost.
Za pořádající Spolek pro Kaznějov Valentýna Bílá

Letní hudební soustředění 2020

P

ředposlední prázdninový týden se konalo již druhé letní hudební soustředění ZUŠ Kralovice. Tentokrát jsme
se však nevypravili do Manětína, jako minulý rok, ale na
zámek do Spáleného Poříčí. Zúčastnilo se 32 žáků různého
věku z kralovické, hornobřízské a kaznějovské pobočky.
V pátek 21. srpna jsme soustředění zakončili závěrečným
koncertem v tamější sokolovně a my moc děkujeme všem,
kteří byli u toho.
Opět to bylo šest nezapomenutelných dnů. Orchestr, komorní hry, táborová soutěž, noční hra, opékání buřtů, táborák, výlet na zříceninu hradu Vlčtejn, Těmito slovy by se
dalo letošní hudební soustředění charakterizovat, ale hlavně to byl, myslím pro nás všechny, znovu úžasný zážitek a
užili jsme si spoustu legrace.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě tábora podíleli. A ze
všeho nejvíc děkujeme řediteli ZUŠ Luboši Markovi za to,
že před více jak dvěma lety dostal tenhle skvělý nápad a
že se nebál jej zrealizovat, protože kdyby se tak nestalo,
někteří z nás by se možná nikdy nesetkali a přišli bychom
o spoustu krásných vzpomínek. Díky letnímu hudebnímu
soustředění jsme už minulý rok mohli poznat nová přátelství nebo upevnit přátelství stará, potkat lidi se stejným

zájmem a stejným nadšením pro věc, pro hudbu. A právě v tom je ta síla, ten důvod, proč jsme si domů přivezli
tolik krásných vzpomínek, proč bychom se nejraději vrátili zpátky. Protože není nic víc než dělat to, co nás baví,
s těmi, které máme rádi. Děkujeme, že jsme už podruhé
mohli hrát a přitom být spolu.
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Zuzana Pokorná žákyně ZUŠ

„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:
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www.aplikacevobraze.cz
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZŠ Kaznějov – školní rok 2020/2021
V září nastoupilo na naši školu celkem 323 žáků, z toho 173 žáků prvního stupně a 150
žáků druhého stupně. V letošním školním roce byly otevřeny dvě první třídy s celkovým
počtem 34 žáků. Průměrná naplněnost tříd na prvním stupni je 19,22 žáků a na druhém
stupni 18,75 žáků. Výuku zajišťuje celkem 24 pedagogických pracovníků a 4 asistentky
pedagoga, které působí na prvním stupni. Školní družinu využívá celkem 81 žáků 1. až 5.
ročníku. Výuku v družině zajišťují 3 vychovatelky. O chod školy se stará celkem 12 provozních zaměstnanců.

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020
Třídní učitel/učitelka
1.A

Mgr. Ivana Kozlíková			

6.A

Mgr. Adéla Stará

1.B

Mgr. Iva Krejcarová			

6.B

Mgr. Radka Lavičková

2.A

Mgr. Zdeňka Havlenová			

7.A

Mgr. Kateřina Bábíčková

2.B

Mgr. Libuše Sajnerová 			

7.B

Mgr. Vladimíra Houbová

3.tř

Mgr. Edita Beranová			

8.A

Mgr. Jiřina Brejníková

4.A

Mgr. Vladimír Mudra			

8.B

Mgr. Václava Vitoušová

4.B

Mgr. Ludmila Vaňková			

9.A.

Mgr. Ilona Barbořáková

5.A

Mgr. Kateřina Beranová			

9.B.

Mgr. Petra Kratochvílová

5.B

Mgr. Hana Patrichiová			

Mgr. Tomáš Korelus – ředitel školy

Mgr. Štěpán Vítovec				

Mgr. Naděžda Pluhařová – zástupce ředitele

Mgr. Milena Mašková				

Mgr. Václava Vitoušová – výchovný poradce

Mgr. Anna Divišová				

Ing. Lenka Škabradová

							

Bc. Petr Štál

Školní družina: p.

Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová
Asistent pedagoga: p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová, p. Monika Vítovcová, p. Květoslava Švajdlenková
Plavčík - výuka plavání ve školním bazénu: Mgr. Štěpán Vítovec
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Exkurze do umělecké kovárny
2. 9. 2020 se naši deváťáci zúčastnili zajímavé exkurze
do umělecké kovárny v Kvíčovicích u Holýšova, která se
konala v rámci projektu Střední školy Kralovice. Není
mnoho míst, kde by si mohli prohlédnout původní vybavení staré historické kovárny, jejíž kořeny sahají až do
19. století. Většina strojů pochází z 1. republiky, postupně
byla vybavována dalšími. Pan Jiří Brož žáky seznámil s
historií rodinné kovárny a povídání to bylo opravdu zajímavé, neboť její osudy byly především ve 20. století velice
pohnuté. Znárodnění zastavilo rozkvět kovárny a až v r.
1991 byly stroje rodině navráceny a pan Brož může pokračovat v rodinné tradici. Z kovárny vycházejí originální
umělecká díla.
Po výkladu žáci se zaujetím sledovali práci kováře pod
širým nebem. Před jejich zraky ukoval podkovu a ozdobná srdíčka, která si mohli odnést jako zajímavý suvenýr.
Také si prohlédli díla - například umělecké sochy a nedaleký pomník věnovaný padlým v 1. světové válce. Pro žáky
byla tato exkurze zajímavým začátkem školního roku.
Petra Kratochvílová

Návštěva ZOO

M

inulý školní rok Základní škola Kaznějov zakoupila pro své žáky výhodnou permanentku do ZOO,
ale vzhledem k tomu, že byly od 11. března 2020 školy
uzavřeny, byla její platnost prodloužena a od září mohou
prohlídky pokračovat. Žáci díky zakoupené permanentce
platí za vstup pouze 20,-Kč včetně odborné komentované
prohlídky. Žáci prvního stupně i některé třídy druhého
stupně si tak připomněli zajímavosti o rozličných exotických zvířatech.
Hned u vchodu všechny potěšili právě odpočívající hnědí
i sněhově bílí klokani. Strašným řevem nás uzemnil majestátní lev. Uklidnili jsme se u parádně vystrojených zeber
a hned nás svým pronikavým křikem přivítali křiklavě vybarvení papoušci. Všechny pak mile potěšil v lázni naložený nosorožec a okatě pokukující buvolci. Něžné byly i
malé opičky s nenápadnými mláďátky na zádech. Kouzelní tučňáci se legračně „šmachťali“ u jezírka a červánkoví
plameňáci dohlíželi opodál. Naše exkurze doplněná komentovanou prohlídkou neměla chybu. Celý areál jsme si
skupinkově prošli a se zájmem prohlédli. Moc se nám tu
líbilo a rádi se opět někdy zastavíme.
Václava Vitoušová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městský úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v
červenci, srpnu a září letošního roku významného životního jubilea:
Červenec
Liška František 		
Hanzlíčková Zdeňka 		
Bušková Marie 		
Hanzlíček Bohumil 		
Sklenička Jindřich 		
Reinwart Miloslav 		
Kaprálová Jaroslava 		
Karban František 		
Polívková Danuše 		
Kučera Jaroslav 		
Kubrichtová Hana 		
Korelus Jiří 			
Dolejšová Eliška 		

Září

Srpen
90
89
84
83
82
81
81
81
81
80
80
80
80

Špačková Věra 		
Kotrchová Jaroslava 		
Kaprál Václav 			
Jícha Vratislav 		
Balínová Věra 			
Rychalová Božena 		
Jakešová Květa 		
Pikrt Václav 			
Karlovec Jiří 			
Krauzová Vlasta 		
Jůza Jan 			
Kaučinská Eliška 		

Městský úřad vítá nové občánky:
Červen

Švugerová Nina
Kadlecová Sára

Červenec

Levora Vojtěch
Blaňár Jan

89
87
86
85
84
82
81
81
81
80
80
80

Mašková Jiřina 		
Müller Rudolf 			
Němec Milouš 		
Semelková Miloslava 		
Baborová Zdeňka 		
Karbanová Danuše 		
Vavříková Danuška 		
Šťastná Pavlína 		
Krauz Václav 			
Hanzlíčková Věra 		
Pech Jaroslav 			
Loukotová Zdeňka 		
Brožová Jarmila 		
Zoglmann Vintíř 		
Šimice Václav 			
Sachr Josef 			
Dolejšová Vlasta 		

97
90
87
86
86
84
84
84
84
83
83
82
81
81
80
80
80

Srpen
Antošová Sára
Vejvoda Matěj
Kinská Ema
Vejvodová Marie
Křížková Eliška
Belza Lukáš

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Kralovicku
Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám a ani s podporou rodiny. Může se jednat
například o ztrátu bydlení či zaměstnání, dluhy, které nedokážeme splácet, problematickou rodinnou situaci nebo sníženou soběstačnost v péči o sebe či domácnost. V těchto situacích je důležité mít přístup k účinné a odborné pomoci především v podobě dostupných
a efektivně fungujících služeb. Správné nastavení těchto služeb je věcí všech obyvatel regionu, kteří se tohoto procesu mohou účastnit
prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb, které na Kralovicku probíhá od března 2020 do února 2022.
Komunitní plánování dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, jaké sociální služby budou v regionu dostupné. Cílem komunitního plánování na Kralovicku je tedy nastavení sítě služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel z obcí
v okolí Kralovic, Plas a Manětína. Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele obcí těchto regionů trápí, jaké služby jim scházejí,
jaké jsou v současné době nedostatečné, ale cílem je také navrhovat reálná a konkrétní řešení daných problémů. A na tom se mohou
podílet úplně všichni.
Aktuálně se mohou všichni občané regionu vyjádřit ke kvalitě života a sociální problematice prostřednictvím ankety „Jak se Vám žije
na Kralovicku?“, která probíhá do 15. 10. 2020. Anketní lístky byly v září distribuovány občanům do poštovních schránek. Vyplněné
lístky je možné odevzdávat do poštovní schránky obecního úřadu nebo pracovníkům obecního úřadu. Anketu je možné také vyplnit
online na webové stránce města Kralovice (www.kralovice.cz) pod záložkou Město – Sociální služby – Anketa pro veřejnost. Výstupy
z ankety budou využity při plánování rozvoje sociálních služeb v regionu. Její vyplnění tedy přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti
sociálních a návazných služeb v regionu.
19. listopadu letošního roku jsou všichni zájemci o sociální problematiku srdečně zváni na první „kulaté stoly“ – otevřená setkání,
na kterých budeme společně diskutovat nad zjištěnými nedostatky v sociální oblasti na Kralovicku a hledat pro region nejvhodnější
řešení. První „kulatý stůl“ se bude věnovat službám pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhý „kulatý stůl“ pak službám
pro děti, mládež a rodiny a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením. Setkávání u „kulatých stolů“ budou pokračovat i v příštím
roce. Výstupy ze společných diskuzí budou podkladem pro možné změny v sociální oblasti v regionu. Využijte tedy možnosti podělit
se o svůj názor a své zkušenosti, přijďte společně hledat možnosti rozvoje regionu v tomto směru!
Bližší informace o komunitním plánování, pořádaných akcích a sociálních službách jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce
města Kralovice nebo u koordinátorky Bc. Marie Hrečínové Prodanové z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel. 733 210 315,
e-mail: marie.hp@cpkp.cz. Děkujeme Vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete!

Strana 13

Účastníci pochodu museli překonat rozvodněný potok

U

ž z předpovědi počasí bylo jasné, že letošní Pochod okolím Kaznějova, který
byl kvůli koronaviru přesunut z května na sobotu 26. září, se příliš nepovede.
Pršet začalo o den dříve navečer, bez přestání pršelo v noci a kapky padaly z tmavé
oblohy ještě celou sobotu. Počet účastníků byl tak nejhorší za dvanáctiletou historii pochodu. Na startovní listinu se jich zapsalo pouhých jedenáct. Ale pro nás,
organizátory, jsou to velcí BORCI. Nejenže se i přes nepřízeň počasí do terénu vydali, ale navíc museli překonat jinak poklidný Kaznějovský potok, který se během
noci změnil v rozvodněnou řeku. Zatímco běžně potok lze přejít suchou nohou
po kamínkách, tentokrát se muselo improvizovat a hledat způsob, jak vodní živel překonat. Naštěstí všech deset lidí, kteří si kratší desetikilometrovou trasu do
Rybnice a zpět podél ´Smradláku´ vybralo, si dokázalo poradit a do cíle dorazili
bez újmy a s úsměvem.
Po téměř čtyřech hodinách došel do cíle i jediný účastník dvacetikilometrové
trasy, a to Josef Klein z Manětína. Už na startu jsme podle jeho rychlé chůze a vymakaných lýtek tušili, že se jedná o chodce, který je na dlouhé tratě zvyklý. Oblečen do kraťasů a vyzbrojen deštníkem se po svých dostal přes Rybnici k Habrovému dolíku, Černé jámě, Lomanskému rybníku, Sennému dolíku a kolem kaolinky
zpět do Kaznějova. Zajímavou trasu krásnou přírodou s řadou stoupání a klesání
pro účastníky pochodu připravili manželé Matějčkovi z Cykloservisu CEMOS, za
což jim moc děkujeme. A protože by byla škoda, aby ji prošel jen jeden člověk, použijeme ji v příštím roce na dalším ročníku pochodu. Děkujeme též Městu Kaznějov za finanční podporu.
Za pořádající Kynologický klub Kaznějov Valentýna Bílá

VÝSTAVY A AKCE V MUZEU A GALERII SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
1. 10. – 31. 12. 2020
VÝSTAVY

AKCE

Fotokluby severního Plzeňska
15. 9. – 18. 10. 2020 / kostel
Historie fotoklubů v českých zemích má více než stoletou
tradici a je spjata také s výraznými osobnostmi. Na počátku oblíbené využívání tzv. „ušlechtilých technik“, napodobující malbu nebo grafické umění, přes přímou fotografii
„negativ – pozitiv“, vystřídala na přelomu minulého a současného století dominantní metoda digitálního záznamu
skutečnosti. Výstava reflektuje současný tvůrčí potencionál členů fotoklubů zejména z oblasti Plas, Kaznějova
a Horní Břízy.

Den krajů
28. 10. 2020
Na den krajů je návštěva muzea za symbolických 28,- Kč.

Jan Blažej Santini Aichel – Geometrie posvátného
prostoru
22. 9. – 31. 12. 2020 / refektář
Výstavní projekt Ladislava Moučky (autor koncepce
projektu i geometrických kreseb) měl svoji premiéru v
loňském roce v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze,
v domě U Černé Matky Boží. Doprovází jej i exkluzivní
publikace.

Podzimní oživlá prohlídka / ukončení sezony
Kdo si hraje, nezlobí
31. 10. 2020 od 14 hodin
Prohlídka je připravena jak pro dětské, tak dospělé
návštěvníky. Opět se jedná o zábavné a poučné odpoledne plné stolních her, od Dámy, vědomostních her přes
Kloboučku, hop!, puzzle, hlavolamy, karetní hry až po
Kris-Kros, Slalom, klasické Člověče, nezlob se a mnoho
dalších. Kreativní dílnu zajišťuje DDM Kralovice, občerstvení ISŠ Jesenice.
Advent v muzeu
5. 12. 2020 od 14 hodin
Tradiční odpolední akce v adventním čase pro děti i
dospělé.
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Milí přátelé,
„Člověk míní a Pán Bůh mění“. To není heslo, které bychom si vybrali pro tento rok, ale zdá se, že se nám vybralo tak
nějak samo. Tento rok jsme zažili první Velikonoce bez společných obřadů, „výpadek“ bohoslužeb na několik týdnů
a hledání nových cest, jak žít vlastní víru spolu s omezeními, které přicházely. I když se možná zdálo, že se věci nějak
vrací k normálu, budou přicházet další výzvy, protože v době koronavirové budeme ještě nějaký čas žít. Využijme tak
tento čas jako zvláštní výzvu ke kreativitě v našem životě. Použijme tento dar, který každý máme, abychom utužovali
naše vztahy a vycházeli k lidem kolem nás v každé době a za všech možných nepříjemných okolností.
V našich farnostech teď intenzivně přemýšlíme nad tím, co to všechno bude znamenat pro naše plánované akce a chystané projekty. Došli jsme k tomu, že víc nevíme než víme. Proto Vám chceme nabídnout některé příležitosti k setkání.
Může se ale stát, že některé akce podle okolností pár dní předem zrušíme nebo pozměníme. Sledujte proto, prosíme,
internetové stránky farnosti, které jsou nyní nově na adrese www.omifarnostizapad.cz, protože se od 1. září výrazně
rozšířilo území, které my misionáři obláti z Plas, spravujeme.
Sobotní škola
Sobotní škola je příležitost, jak se dovědět něco o víře formou přednášek, diskuzí, sdílení a společně prožitých „obřadů“,
které se vztahují k danému tématu. Takto alespoň plánujeme strávit společně jednu sobotu za dva měsíce na faře v Dolní
Bělé. Vzhledem k neustále měnícím se podmínkám v souvislosti s koronavirovou pandemií je ale možné, že sobotní školu uskutečníme v rámci možností on-line! Sledujte proto web farností, kde všechny změny programů včas uveřejňujeme.
Termíny: 26. září, 21. listopadu, 16. ledna, 13. března, 15. května.
Pondělky na faře pro děti
Od pondělí 5. října bude každý týden od 16 hod na faře v Plasích možnost sejít se s dětmi školního věku. Scházíme se
ve skupinkách podle věku a něco přes hodinku trávíme spolu hrami, modlitbou a povídáním. Děti mají na starost naši
zkušení rodiče, kteří jim pomáhají objevit krásu a život víry hravou a přístupnou formou.
Mše pro rodiny s dětmi
Tak trochu netradiční a hlučnější mše pro rodiny s dětmi (a nejen pro ně) máme v nabídce i tento školní rok. Přijít může
kdokoliv, kdo se nebojí při mši tančit, udělat si ze sebe srandu při „kázání“ a kdo chce oslavit neděli se svými dětmi nebo
i s ostatními dospělými tak trochu živěji, než klasickou mší. Tyto mše probíhají jednou v měsíci v Santiniho sále v NTM
v Plasích v 11 hod. Termíny do konce roku: 11. října, 22. listopadu, 20. prosince (ranní rorátní).
Vizitační mše s biskupem Tomášem
Těsně před uzavřením kostelů a zrušením mnoha akcí v dubnu tohoto roku navštívil naše farní obvody Manětín a Plasy
otec biskup Tomáš. Součástí jeho návštěvy měla být i závěrečná společná mše svatá, na které by se sešly oba farní obvody. K tomu už ale nedošlo. Tato mše svatá se nyní uskuteční v náhradním termínu v neděli 25. října. Přesný čas a místo
najdete na našich internetových stránkách.
Nový pořad bohoslužeb
Jelikož se od 1. září naše území výrazně rozšířilo, museli jsme tomu také uzpůsobit náš život a časy a místa bohoslužeb.
Je to jistě výzva, protože zavedené pořádky se těžko mění. Prosíme tedy o trpělivost a odvahu k přijetí těchto a dalších
možných změn v budoucnu. Aktuální rozpis bohoslužeb a všechny změny najdete vždy na internetových stránkách www.
omifarnostizapad.cz.
Za misionáře obláty z Plas Petr Dombek OMI

Vzpomínka na naše zemřelé
v pátek 30. 10. 2020 v 17,00 hod.
Jako každý rok se sejdeme u kapličky a půjdeme společně s lampiónky
na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé i všechny ostatní, na které nikdo nemyslí. Vzhledem k problematice šíření koronaviru prosíme,
abyste měli s sebou roušku.
Vaši misionáři obláti
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Jako Obchodní zástupce I.Vzájemné poradenské a.s.

SJEDNÁVÁM nejen POJIŠTĚNÍ:
•

majetku (pojištění vozidel, domů, bytů, staveb, domácností)

•

odpovědnosti zaměstnanců / z povolání („pojistka na blbost“), poj. občanské odpovědnosti,
poj. odpovědnosti při výkonu práva myslivosti

•

životní, úrazové

•

cestovní, právní ochrany atd.

•

podnikání, firem, OSVČ (i úvěry)

•

stavební spoření

•

doplňkové penzijní spoření

skabradova@lvpas.cz

•

investice do zlata a stříbra

IČ:

•

úspora energií (elektřina, plyn)

Ing. Lenka Škabradová

Oborská 197, 331 51 Kaznějov

Tel. 777 616 824

09130047

Individuální kalkulace od všech pojišťoven na trhu ZDARMA
Profesionální a prozákaznický přístup
				Vybereme společně pro Vás na míru nejvhodnější finanční produkt

Chcete si zkusit, jaké je velet
vlastnímu vojsku?
Zajímá vás jak skáče šachový kůň?
Chcete se naučit ŠACHY?

Tak přijdďte mezi nás!
Hledáme děti od 5 do 99 let. Pravidla znát nemusíte,
důležitý je zápal a nadšení! Najdete nás každý pátek
od 17 hodin v klubovně na úřadě v Kaznějově.
Kontaktovat nás můžete také na e-mailu:
sk.garde.kaznejov@seznam.cz

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví na náměstí,
v květinářství v hospodářském dvoře, DOIPEX u nádraží.
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Okresní soutěž mladších přípravek FK Bohemia
Kaznějov - TJ Sokol Dolní Bělá (16:1)
Valentýna Bílá

cena výtisku: 5.-Kč

