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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
letošní rok 2020 je u konce. Byl to rok, který si budeme
všichni určitě dlouho pamatovat. Rok, kdy každý z nás
musel zrušit nebo alespoň výrazně změnit spoustu svých
plánů.
Blíží se Vánoce a Nový rok, a já jsem si téměř jistá, že
máme všichni jedno velké společné přání. Ať už je tohle
hektické období plné zákazů, nařízení, zdravotních
i ekonomických problémů za námi. Přeji nám všem,
abychom prožili rok 2021 ve zdraví a v pohodě, abychom
se dokázali radovat z maličkostí, z každého upřímného
úsměvu, a to nejen o vánočních svátcích, ale během
celého roku.

Ať se Vám vyhne vše zlé a provází Vás jen to dobré.

Ráda využívám možnost touto cestou poděkovat za aktivní spolupráci členům rady a zastupitelstva města, zaměstnancům městského úřadu, spolkům, organizacím i jednotlivcům z
řad občanů.
Velké poděkování patří členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří nejen v době nouzového stavu odvádějí profesionální práci pro město.

Mgr. Eva Šimlová, starostka

betlém Lenky Faitové

Strana 2

betlém Lenky Faitové

„RYCHLÉ INFORMACE“
•

společnost Heinewood s.r.o. provedla demolici komínu kotelny na sídlišti za 1 145,0 tis. Kč;
komín byl postaven podle projektu z roku 1974,
původně sloužil pro odvod spalin od kotlů na pevná
paliva (uhlí); v roce 1992 bylo ukončeno vytápění pevnými palivy, kotelna byla převedena na zemní plyn
a do komína byly zaústěny 4 plynové kotle; na konci
roku 2018 byl komín odstaven z provozu;

•

•

v podzimních měsících bylo
provedeno v intravilánu města
kácení nekvalitních stromů a
vznikl problém s likvidací většího
množství dřeva; o jeho koupi za dosud platnou cenu
nebyl zájem a rada proto přistoupila k jejímu snížení
na 80,- Kč/m3 ;

v areálu kotelny na sídlišti byla na základě podané
žádosti pronajata část pozemku p.č. 426/11 za účelem
užívání dvou psích kotců, které zde byly v minulosti
vybudovány na základě dohody s Prodejem tepla
s.r.o.;

•

město odkoupilo od společnosti České dráhy, a.s.
pozemky p.č. 447/41 a 447/44 za účelem vybudování
přestupního uzlu u železniční stanice Kaznějov; na
koupi byla získána finanční podpora Plzeňského kraje
ve výši 401 600,- Kč.

•

rada schválila umístění včelařské maringotky na pozemku p.č. 903/2 za symbolické nájemné 1,- Kč/m2 ;

•

•

Stavební a nájemní družstvo Kaznějov – Na Puchýři
požádalo o finanční příspěvek na opravu střechy na
bytových domech v ulici Lipová; jako důvod uvedlo
zatékání do bytů způsobené provedením střech v
době stavby; byla provedena prohlídka stavu střech se
závěrem, že zatékání se nevyskytuje, výskyt vlhkosti
způsobuje promrzání izolace a nedostatečné větrání
a vytápění bytů; stávající izolace byly v době výstavby
správně provedeny podle projektové dokumentace;
město Stavebnímu a nájemnímu družstvu Kaznějov –
Na Puchýři finanční příspěvek neposkytne;

na 12.zasedání ZM byl schválen návrh rozpočtu na
rok 2021 a rozpočtový výhled města na období 20222024

•

zastupitelstvo města schválilo budoucí prodej pozemků společnosti Bydlení u Plzně II s.r.o. pro II. etapu
výstavby bytových domů na sídlišti v ulici Rybnická,
jedná se o bytový dům s 15 bytovými jednotkami;

•

město Kaznějov bude žádat na MMR o dotaci na
rekonstrukci komunikací K Doubravě, Lesní a na
střechu mateřské školy na sídlišti;
				
Ing. Eliška Bartásková, tajemnice MěÚ

•

na rok 2021 je připravována rekonstrukce nohejbalového hřiště v areálu „koupaliště“; poptávkového řízení
se zúčastnilo 5 firem, nejnižší nabídku podala BauAgroServis Plzeň s.r.o.; od společnosti LB Minerals byl
získán příslib dodávky kameniva a možnosti využít
skládku, čímž bylo dosaženo úspory zhruba 179,0 tis.
Kč; akce s nákladem 634 755,- vč. DPH tak byla zařazena do návrhu rozpočtu města na rok 2021;

•

do konce roku 2020 budou ukončeny parkové úpravy
plochy v horní části ulice Rybnická zahrnující vybudování štěrkopískových cest a výsadbu 32 stromů
(javor, lípa, dub, buk, okrasné třešně a jabloně); akce
bude podpořena ze zdrojů SFŽP;
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Vojenský podzemní objekt u Kaznějova

N

a jaře tohoto roku jsem se od komunity lidí, zabývající se pohraničním opevněním a jinými vojenskými
objekty, dozvěděl velmi zajímavou informaci. Podle této
zprostředkované informace se v blízkosti Kaznějova nachází podzemní vojenský objekt – bunkr. O takovém objektu v blízkosti Kaznějova jsem do této doby neměl ani
tušení a myslím, že většina lidí také ne. Z minulosti jsem
jen věděl, že se v těchto místech nachází jakási díra do
země, kterou si někteří houbaři pletli se vstupem do staré uhelné šachty. Předem ještě upozorním, že zde nebudu
uvádět přesné GPS souřadnice objektu, neboť nechci, aby
se z bunkru stala noclehárna bezdomovců, doupě feťáků či
skládka odpadu jako v jiných podobných případech. Tedy z
pochopitelných důvodů uvedu jen stručnou lokaci objektu,
který se nachází jižně od Kaznějova nedaleko železničního
přejezdu osmnáctka. Dále uvádím, že to není žádný převratný objev. Mezi komunitou lidí, zabývající se bunkry a
opevněním, je tento objekt již dávno zmapovaný a známý, i
když v dostupné databázi těchto objektů na internetu jsem
jej nenašel. Rovněž určitě o bunkru vědí mnozí houbaři,
myslivci a lesáci. Nicméně informace, kterou jsem obdržel
, byla velmi stručná, jen s přibližnou tečkou v mapě.
Nezbylo nic jiného než vyrazit do terénu a hledat. První návštěva předpokládaných míst dopadla neúspěchem, vstup
do bunkru se najít nepodařilo. Druhá výprava společně se
synem už přinesla výsledek a vstup do bunkru jsme konečně našli. Vstupní šachta do bunkru měla propadlý betonový příklop, což činilo toto místo poměrně nebezpečným.
Zraněný člověk by se z takové díry nejspíše sám nedostal.
Bylo vidět, že na místě už nějakou dobu nikdo nebyl, protože prostor betonového zákrytu hezky zarostl mechem a
trávou. Nastal první sestup do neznáma. Ke dnu vstupní
šachty je přistaven zrezivělý malý žebřík, původní vybavení bunkru. Pod žebříkem se válela propadlá zákrytová deska a spousta napadaného nepořádku z lesa. Ze dna vstupní
šachty vede několik schodů dolů k prvním tlakovým dveřím bunkru. Panty a kliky však byly natolik zrezlé, že se
nám je nepodařilo otevřít. Na prvních tlakových dveřích
je dodnes čitelné VEČ (vojenské evidenční číslo) objektu.
Další návštěva bunkru proběhla již s nářadím na otevření zrezlých dveří. Ty se po nějakém čase otevřít podařilo a
za nimi se objevila chodba uhýbající pravoúhle doleva. V
chodbě následuje dvojice plynotěsných dveří, z nichž jedny
jsou vysazené z pantů. Tak objekt bylo možno hermeticky
uzavřít protitlakovými dveřmi a dvojicí plynotěsných dveří
nejen proti tlakové vlně, ale i chemickým zbraním. Chodba ústí do hlavní místnosti bunkru, která je zcela prázdná,
kde jsou o zeď opřeny jen ony vysazené dveře. Na stěnách
bunkru je vidět, že byl v minulosti zatopen vodou, avšak
poslední roky chudé na srážky zajistily možnost vstoupit
suchou nohou. Do čela hlavní místnosti ústí jen zrezivělá
roura, kam si vojáci připojovali filtroventilační soupravu s
klikou na přívod čerstvého vzduchu. Roura vede směrem
k povrchu, kde těsně pod zemí ústí do tzv. štěrkového protitlakového tlumiče. Celý bunkr je sestaven z mnoha prefabrikovaných železobetonových dílců a ve vojenském pojmenování se jedná o typ objektu ÚŽ-1 nebo ÚŽ-2. Objekty
ÚŽ-1 a ÚŽ-2 jsou úplně stejné a liší se pouze vnitřním vybavením, kdy ÚŽ-1 byl řešen jako odpočinkový a typ ÚŽ-2
sloužil jako pracovní. Tyto objekty byly stavěny převážně v

letech 1956 - 1964 jako úkryty nejrůznějšího typu a určení.
Prefabrikáty pro stavbu objektu byly navrženy tak, aby s
nimi mohlo manipulovat několik mužů a nebyl zapotřebí
jeřáb ani další těžká technika. Stavěny byly většinou v noci
a jedno pracovní družstvo vojáků jej zvládlo sestavit za 6 až
8 hodin. Podle informací z internetu bylo navršeno zemní
nakrytí kolem 150 cm, které zajišťovalo osádce i ochranu
proti světelnému a radioaktivnímu záření. Dále byl objekt
schopen odolat i přímému zásahu minometného granátu
ráže 105 mm, výbuchu tříštivo-trhavého granátu ráže 105
mm a houfnicového granátu ráže 155 mm ve vzdálenosti
1,5–2,5 m od objektu a v neposlední řadě i tlakové vlně na
čele jaderného výbuchu v hodnotě 1,67 kg/cm2. Většinu
těchto úkrytů armáda po pádu komunistického režimu postupně deaktivovala a uvnitř byly ponechány pouze dveře a
žebřík, stejně jako v tomto případě. Původní vybavení bunkru většinou obsahovalo ještě pohotovostní nářadí jako
rýče, krumpáče, sekyru a případně sochor. Dále byl v objektu uložen pětilitrový kanystr na pitnou vodu, plechové
vědro a petrolejová lampa. V případě aktivace objektu byla
osazena filtroventilační souprava a vojáci si zde zbudovali
jednoduchý nábytek. Pro odpočinkové úkryty se počítalo
s pěti dvojlůžky pro 10 mužů, i když za značně stísněných
podmínek. Jaké určení měl konkrétně tento objekt, zodpoví jistě další bádání.
Tyto objekty stavěla armáda převážně v rámci systému
zesíleného polního opevnění v pohraničí, ale i v týlových
prostorech v místech soustředění vojsk po poplachu. Dále
byly také stavěny v rámci systému teritoriální hlásné sítě
(TRHS), což je označení pro systém pozorovacích stanovišť, který měl v případě války monitorovat jaderné nebo
chemické útoky. Hlásky TRHS byly nejčastěji budovány na
místech s dobrým výhledem na předpokládané cíle. Předpokládaným cílem zde tak mohla být kaznějovská chemička, případně Kaznějov jako celek. Na závěr bych chtěl
ještě dodat, že jsme já a můj otec vyzvedli ze dna vstupní
šachty těžkou železobetonovou zákrytovou desku a znovu
zakryli vstup, aby nedošlo k náhodnému pádu do šachty.
V současné době je tak vstup do bunkru zakrytý a dobře
zamaskovaný.
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Václav Forejt

Ohlédnutí DS Štace za letošní sezónou v ŠUTRU

L

etošní rok začal velmi slibně, když jsme v lednu a únoru
2020 sehráli 2x před naplněným hledištěm Pohádkový kabaret Pavla Gryma BUBÁCI. Zahráli jsme si společně
s naší omladinou ze ŠTACINKY, kde se profilují herecké,
pěvecké a hudební talenty. Radostně jsme se chystali s Bubáky vyjet na nasmlouvaná zájezdová představení a chystali jsme se i na soutěžní přehlídku Radnický dráček.
V únoru také začaly čtené zkoušky nové hry v dramaturgické úpravě a režii Aleny Svobodové, za asistence Jardy
Hepa, který se ujal hudební složky. Štěpán Svoboda s Mírou Šmidem začali s návrhem scény, výrobou kulis a realizací dalšího technického vybavení. Nápovědy se poprvé
ujal Tonda Adámek. Již při čtených zkouškách jsme se
všichni výborně bavili vtipným textem bláznivé komedie
francouzského autora Marca Camolettiho. Název hry je
prozatím v pracovní verzi, proto zde není uveden.
Avšak naše radostná očekávání divadelních aktivit na prknech, která znamenají svět, bohužel skončila v polovině
března s opatřeními v rámci první vlny nemoci COVID19.
Do konce nouzového stavu naše divadlo ŠUTR osiřelo,
avšak my štacáci jsme nezaháleli. Rozhodli jsme se provést generální úklid zázemí prostor divadla. Zejména sklady kulis, rekvizit a kostýmů volaly po velké očistě a vytřídění nepotřebných věcí. Od června se zaplnilo hlediště a
jeviště namísto diváků a herců stovkami kostýmů, rekvizit
a dalšího haraburdí. Všichni mladí i služebně starší členové Štace se zapojili do úklidu, bílení, desinfekce a odvozu
odpadu. Věřte nebo nevěřte, ale v ŠUTRU to prokouklo.
V červenci jsme uspořádali každoroční letní divadelní
camp v Chrašťovicích.
Od září jsme se opět vrátili ke zkouškám nové hry a pilně
jsme aranžovali na jevišti, pilovali jednotlivé situační gagy,
vybírali jsme kostýmy a režisérka nabádala herce, aby se
pořádně doučili text (tedy někteří). A opět zásah shůry!
Karanténa nám opět znemožnila dokončit nastudování
komedie k plánované premiéře v prosinci letošního roku.

Všem našim věrným divákům a příznivcům DS Štace přejeme krásné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku
2021 a zejména hodně zážitků v divadélku ŠUTR, kde pro
vás nachystáme premiéru nové hry, sehrajeme reprízu
kabaretu Bubáci a se Štacinkou připravíme autorský hudební kabaret pro malé i velké diváky.
Váš Divadelní soubor Štace Kaznějov, z.s.

Z Kaznějova do Grónska je to 2 970 km

K

dyž 28. října 2018, v den, kdy naše republika slavila sté výročí, zasadila parta kaznějovských patriotů
u Kaznějovského potoka v Habeši lípu srdčitou, slíbili,
že každým rokem u stromu přibude něco nového. A svůj
slib plní. Vloni to byl stojan na kola, cedule s nápisem Nezapomínejme na své kořeny a v potoce se roztočil ručně
vyrobený mlýnek. Letos, přesně v den státního svátku,
vyrostl u Stromu svobody nádherný rozcestník. Z něj se
dozvíte, že do Kapského Města v Jihoafrické republice je
to z Kaznějova „pouhých“ 9 331 km, nebo do japonského
Tokia 9 140 km. Nechybí dřevěný štítek s vypálenou nadmořskou výškou, ale i QR kódy, pomocí nichž se dozvíte
zajímavosti o místech, která jsou na rozcestníku zaznamenána. Děkujeme za všechny Kaznějováky partě, která to pro nás vytvořila, a už nyní jsme zvědavi, čím nás Vladimír
Mencl, Jan Mikuta, Radek Daneš a Pavel Mencl v příštím roce překvapí.
Valentýna Bílá
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Městem chodily nadpozemské bytosti

J

edna z mála tradičních akcí, která se v koronavirové době mohla byť s omezením uskutečnit, byla mikulášská nadílka. V sobotu 5. prosince se do ulic
města vydaly dvě party Mikulášů, čertů a andělů.
Hrozivě vypadající čerti řádili na sídlišti a chtěli si s sebou do pekla odnést děti
celkem z 25 domácností. Kdo se pod maskami nadpozemských bytostí ukrýval, nebudeme prozrazovat. Říct ale můžeme, že partička nadšenců letos mezi
sebe přibrala nového anděla, a protože onemocněla hlavní postava, Mikuláš, hlavní role se zhostila žena. A na
to, že berličku měla v ruce poprvé v
životě, úkolu se zhostila na výbornou.
Skupinka už nyní plánuje, že příští rok
mezi sebe přibere ještě více pekelníků
a opatří si nové kostýmy.
Valentýna Bílá

Druhá parta strašidelných čertů, milého anděla a hodného Mikuláše během sobotního podvečera navštívila téměř 18 domovů. A jak sami prozradili, nouzi o
srandu vůbec neměli. Anděl se totiž oblékl do tak dlouhých šatů, že si je přišlápl
a na schodech se pěkně rozplácl. Naštěstí to nikdo neviděl. Mikuláš si zase zapomněl doma brýle, a když si měl přečíst, jaké neřesti děti mají, neviděl téměř nic.
Musel proto improvizovat. Nakonec mu děti s vyděšeným výrazem a obavou, že
si je čerti odnesou, slíbili, že se do příštího roku polepší.
Valentýna Bílá

Čert a anděl navštívil také domov pro seniory. Jeho klientům
nadělil nějakou tu sladkost a kafíčko, aby si voňavý nápoj každý
udělal doma a zavzpomínal na své mládí, kdy k nim domů chodil
Mikuláš. Už jen velmi krátké desetiminutové setkání jim udělalo radost a s chutí se nechali vyfotografovat. Skupinový snímek
děláme na památku každý rok, letos to bohužel muselo být za určitých protiepidemických podmínek. Určitě se ale pod rouškami
skrývaly úsměvy našich klientů a po velmi dlouhé době jsme se
na malou chvilku sešli ve společenské místnosti domova.
Lenka Lohrová, pečovatelka
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Tříkrálová sbírka bude, ale tak trochu jiná

V

ládní nařízení, která mají zabránit šíření covidu-19, se mění každým dnem.
Proto ani pár dní před Tříkrálovou sbírkou s jistotou nevíme, jak největší
charitativní akce bude na začátku nového roku vypadat. Jisté je, že se uskuteční
jinak, než jsme byli doposud zvyklí.
Podle webu Diecézní charity Plzeň se letošní ročník uskuteční od 1. do 24. ledna. Organizace bedlivě zvažuje, jaká opatření bude dle aktuální situace nutno
přijmout pro ochranu zdraví koledníků i navštívených dárců. Určitě budou mít
Baltazarové, Melicharové a Kašparové přes ústa roušky a nebudou vstupovat
do vnitřních prostor domů. Ale i přes tato omezení věříme, že se z této příjemné události nevytratí radost ze setkání člověka s člověkem a z konání dobrých
skutků.
S jistotou již také víme, že tříkrálový koncert se v Kaznějově neuskuteční.
Souběžně s živým koledováním poběží ve stejném termínu i koledování online.
Na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz si návštěvníci budou moci
pustit koledu a zároveň dostanou možnost přispět do online kasičky. Její výhodou je, že dárce věnuje svůj příspěvek podle svého poštovního směrovacího
čísla charitě nejbližší místu jeho bydliště.
Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pomoci lidem v nouzi. Korunky od vás,
štědrých kaznějovských dárců, už šestým rokem putovaly do Domova sv. Vavřince v Meclově na Domažlicku. Vloni se
čtyřem skupinkám králů podařilo vybrat téměř 26 tisíc korun.
Doufáme, že aktuální koronavirová situace nám dovolí, abychom vás osobně navštívili a nad dveře napsali K+M+B+2021
a potěšili koledou My tři králové jdeme k vám…

Za Tři krále Valentýna Bílá

Policie informuje

D

ne 17. listopadu v brzkých ranních hodinách si všimla 48letá žena neobvyklého pohybu cizí osoby na jednom z kaznějovských pozemků, kde je
rozestavěný rodinný dům. Poté z místa viděla odcházet muže. Žena neváhala
a okamžitě vytočila tísňovou linku 158. Na místo neprodleně vyrazily hlídky
policistů včetně policejního psovoda se služebním psem Gorbim. Po příjezdu na
místo a po zjištění prvotních informací psovod se služebním psem propátrával
místo činu a jeho okolí. Gorbimu se podařilo zachytit pachovou stopu, která
pokračovala přibližně pět set metrů k odstavenému stavebnímu kolečku, které
bylo plné ručního i elektrického nářadí v hodnotě asi čtyřiceti tisíc korun. Policisté následně zjistili, že se jedná o odcizené věci z rozestavěného domu, proto
je samozřejmě okamžitě zajistili. Služební pes pokračoval ve sledování pachové
stopy. Ta dovedla policisty k domu, v jehož blízkosti bylo kolečko odloženo. Na
základě výpovědi svědků i osobní a místní znalosti kaznějovští policisté přesně
věděli, o koho se jedná. Ve sklepě domu vypátrali 21letého muže, kterého se
souhlasem státního zástupce zadrželi a převezli na služebnu k provedení dalších
úkonů. Ještě téhož dne si mladík z rukou policejního komisaře převzal usnesení
o zahájení trestního stíhání pro trestný čin krádeže.
Policejní mluvčí . por. Bc. Ivana Jelínková, DiS
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Výjezdová jednotka SDH Kaznějov 2020

D

ovolte mi, abych Vás seznámil s činností výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů našeho města za rok 2020. Jednotka má v současné
době 24 členů. Dle zákona o požární ochraně musí vyjet na zásah do 10 minut, a to 24 hodin, 365 dní v roce. Všichni její členové provádějí svoji činnost
bez nároku na odměnu. Naším heslem vždy bylo a je již 126 let - bližnímu ku
pomoci.
Jednotka za letošní rok vyjela ke 33 výjezdům, ať to byl požár lesa, otevírání
bytu či požár komínu. Celkem členové jednotky odpracovali v rámci školení,
údržby, práce na technice a zásazích 1837 hodin, z toho u zásahu 315 hodin.
Díky zastupitelům města se podařilo v letošním roce provést další obměnu
stárnoucí techniky, a to přenosné motorové stříkačky PMS-12 rok výroby
1975, za novou moderní.
Dále byla provedena výměna motoru u velkokapacitní cisterny Tatra 148,
který vypověděl službu při jednom z požárů lesa. Obě tyto investice byly finančně náročné a na část byla získána dotace od HZS PK.

Město Kaznějov získalo pro Jednotku dotaci nejen na pořízení nových věcných prostředků, ale i na pořízení nové dýchací
techniky pro hasiče na zásahy v zakouřeném či kontaminovaném prostoru, vybavené i sadou pro evakuaci osob.

Jednotka prováděla výcvik, údržbu a školení dle daného plánu schváleného HZS PK. Například výcvik s technikou, cvičení s prostředky PO, ale i poskytnutí první pomoci a následnou resuscitaci zraněné osoby.
Od poloviny měsíce října až do dnešních dnů provádí jednotka
dekontaminaci látkou Anti-Covid prostorů lékařského domu
č.p.105 (chodby, na žádost lékařů jednotlivé ordinace a čekárny), dále pak prostory školek a základní školy dle instrukcí vedení.
Za Jednotku sboru dobrovolných hasičů
velitel jednotky Lesch Martin
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Distanční výuka na Základní škole Kaznějov
od 12. 10. do prosince 2020

J

iž v srpnu 2020 bylo jasné, že školní rok 2020/2021 bude zvláštní, organizačně velice náročný a bude ve znamení zvýšených hygienických opatření,
protože situace v souvislosti se šířením koronaviru Covid-19 se stále nelepšila.
Tomu jsme přizpůsobovali práci již od začátku září. Učitelé při krásném počasí vedli výuku na školním dvoře, do školní jídelny chodily třídy v daných intervalech, dodržovala se hygienická opatření. Protože se dalo očekávat i uzavření škol, již v létě pan učitel Vladimír Mudra společně s Ing. Jiřím Dobrým
posuzovali různé výukové platformy, se kterými potom seznámili vedení školy
a zástupce učitelů z 1. a 2. stupně. Po důkladném zvážení jsme na naší škole
zvolili internetovou platformu Google. Zde největší práci odvedl opět pan učitel
Mudra s panem Ing. Dobrým, kteří museli připravit osobní účty pro pedagogy
i žáky naší školy. Pan V. Mudra připravil také několik výukových videí. Již na
začátku školního roku jsme žáky připravovali na tuto situaci a seznamovali je s
novou formou práce.
Se zhoršující se epidemiologickou situací nastaly první změny 12. 10. 2020, kdy
se prezenčně vzdělávaly všechny třídy 1. stupně a 2. stupeň se začal vzdělávat rotačním způsobem - jeden týden měly chodit do školy “A” třídy, druhý týden “B”
Výuka písmenka P na dálku
třídy. A pro obě varianty se vypracoval distanční rozvrh. Tento způsob výuky trval ale pouhé 2 dny a v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací došlo z rozhodnutí vlády 14. 10., souběžně s vyhlášením nouzového stavu, k úplnému uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků na školách. Všechny třídy přešly
tedy na distanční formu výuky, žáci se opět vzdělávali ze svých domovů na dálku a byli se svými učiteli stále v kontaktu.
Zkušenosti, které měla naše škola z jarní distanční výuky, jsme ještě zdokonalili a vylepšili.Opět se však musely vypracovat nové rozvrhy pro distanční výuku. A tak jsme přešli na distanční rozvrh prostřednictvím videokonferencí, žáci měli
každý den 2 vyučovací hodiny dopoledne a 2 vyučovací hodiny odpoledne, v pátek probíhala jen dopolední výuka. Využívali jsme již zmíněnou internetovou platformu Google, která nabízí velké možnosti využití. Učitel na každou vyučovací
hodinu vytvořil schůzku, pozval příslušnou třídu a žáci se dle rozvrhu k vyučovací hodině přihlásili pomocí svého účtu,
který byl k tomuto účelu zřízen. Na cloudovém úložišti učitelé i žáci sdíleli různé vyučovací materiály, žáci zasílali vypracované úkoly, využívali jsme i on-line testy a kvízy. Na základě schválení finanční podpory ze strany MŠMT na nákup
počítačů, tabletů a ICT techniky naše škola ihned v září zakoupila potřebné vybavení, a tak mohla zapůjčit k distanční
výuce tablety, počítače i žákům, kteří se nemohli z různých důvodů do on-line výuky zapojovat. Žákům byly dokonce
prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden, od 26. 10. do 30. 10., a školy se měly otevřít 2. listopadu 2020. Avšak
epidemiologická situace nebyla stále příznivá, stále se něco měnilo a vláda se rozhodla nechat školy zavřené i v listopadu.
A tak jsme ještě trochu upravili rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň.
K prezenční výuce se žáci navraceli postupně. Nejdříve se 18. 11. do školy vrátili žáci 1. a 2. ročníků. Pro ně a jejich rodiče byla distanční forma výuky jistě nejnáročnější. Poté se 30. 11. navrátili zbývající ročníky 1. stupně a žáci devátých
ročníků, kteří se v tomto školním roce připravují na přijímací zkoušky na střední školy. A žáci 6. - 8. ročníků střídavě
navštěvují jeden týden školu prezenční formou a druhý týden se vzdělávají formou distanční. Tyto změny jsou pro školu
samozřejmě organizačně velmi náročné, na každou je potřeba reagovat přizpůsobením rozvrhu, kdy navíc z epidemiologických důvodů byly z prezenční výuky vyjmuty hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy. Také se pedagogové snaží
využívat dobrého počasí k výuce na školní zahradě nebo v okolí školy. Žáci 1. stupně mají výuku nejdéle do 12.15. hod.
Na 2. stupni je toto období pro pedagogy a i pro žáky náročnější. Složité bylo sladit také rozvrhy pro prezenční výuku s
rozvrhem pro výuku distanční, což znamenalo vypracovat rozvrhy pro variantu, když jsou ve škole žáci z 6. A, 7. A, 8. A
a pak pro variantu, když jsou zase ve škole žáci 6. B, 7. B, 8. B. Takže pedagog učí například 2 hodiny přímo ve škole, pak
hodinu distančně, pak se opět věnuje třídě, která je přítomna ve škole a na další hodinu opět usedá k počítači a vyučuje
žáky, kteří pracují doma. Nehledě nato, musí po návratu domů opět zasednout k počítači, zadávat žákům práci na doma,
vyhodnocovat jejich práci, odpovídat na emaily.
Byla potřeba také zorganizovat postupný příchod žáků do školy, rozdělení žáků do školní družiny a také jídelna vyžaduje
přesné časové rozvržení. A všude je třeba dbát na přísná hygienická opatření. Současná doba je pro všechny samozřejmě
neobvyklá a doufáme, že se brzy budeme moci vrátit k tradiční formě vzdělávání. Tento způsob je náročný především pro
děti, pro jejich rodiče, pro nás, pedagogy i pro ostatní zaměstnance školy. Ale společnými silami se nám to daří zvládnout
a opět musíme především poděkovat rodičům za jejich přístup a spolupráci.
Naděžda Pluhařová, Petra Kratochvílová
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Nové webové stránky základní školy

O

d 10. listopadu 2020 spustila naše základní škola nové webové stránky https://www.zskaznejov.cz/ Zde je
vytvořen prostor pro každou třídu, pedagogové do svých tříd postupně vkládají nové informace, zprávy a fotografie. Spuštění proběhlo v době distanční výuky, kdy webové stránky byly především pro rodiče, žáky a učitele hlavním
informačním kanálem, proto tento přechod také nebyl jednoduchý.
Tímto bychom také chtěli poděkovat panu Doc. RNDr. Františku Žaloudkovi, CSc., který naše původní webové stránky
zakládal a pečlivě vedl dlouhých dvanáct let. Zvláště letos na jaře nám byl velkou oporou a pomocníkem, kdy při náhlém uzavření škol rychle a operativně řešil všechny nastalé problémy nečekané distanční výuky. Pan docent Žaloudek
pomáhal na svět také každému číslu školního časopisu, který má k dnešnímu dni již úctyhodných 25 čísel (https://www.
zskaznejov.cz/o-skole/casopis-zkazky/).
Petra Kratochvílová

Kroužky na SŠ Kralovice

V

e dnech 24. 9. a 5. 10. 2020 se na SŠ Kralovice uskutečnily
dva kroužky pro žáky 8. a 9. ročníku naší školy. Jednalo se
o poslední kroužky v rámci projektu „Práce s kovem“, kterého se
škola účastnila. První den navštívilo dílny střední školy celkem 11
deváťáků. Mezi hochy byla i děvčata, která projevila zájem něco si
vyrobit. Chlapci v kovárně během dvou hodin vykovali svícen na
vánoční svíčku. Děvčata mezitím ve vedlejší dílně vyráběla dřevěný podstavec, do kterého se kovová část svícnu upevnila. Všichni
žáci si domů odnášeli velice pěkný a praktický výrobek.
Druhý den se kroužku účastnilo 12 chlapců z 8. ročníku. Tentokrát
si pro ně pan mistr připravil práci s hliníkovým plechem. Všichni
si nejdříve na nůžkách nastříhali potřebné díly, které si následně
okótovali a dále opracovávali. Na stojanové vrtačce vyvrtali otvory
a ty pomocí frézy upravili do finální podoby. Následovalo ohýbání, pilování a vyražení loga SŠ Kralovice pomocí speciální raznice.
Výsledkem byl multifunkční stojánek na tužky nebo mobilní telefon.
Tomáš Korelus
Výrobky žáků

Stezka pro prvňáčky

O

d čtvrtka 12. 11. do neděle 15. 11. si žáci 1. B a 1. A mohli s rodiči ověřit
získané znalosti z distanční výuky v přírodě na „Stezce pro prvňáčky“. Tu
jim připravila paní učitelka kolem kaznějovského koupaliště. Záměrem byl
pobyt v přírodě a společně strávený čas s rodinou mimo domov bez počítače,
který byl spoustu dní jediným prostředkem jejich dalšího vzdělávání. Stezka
vedla kolem koupaliště. Na ní měli žáci připravené úkoly nejen znalostní, ale
i pohybové a soutěžní. Při správně zodpovězených úkolech vyšla žákům na
konci stezky tajenka. Tu poslali své paní učitelce, a pokud ji správně vyřešili,
získali QR kód, který je navedl k pokladu.
Iva Krejcarová
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Smějme se očima

A

ni se tomu nechce věřit, že se pomalu loučíme s dalším kalendářním rokem. Ten letošní byl pro nás všechny jiný.
Byl rokem plným nejistoty, zákazů, příkazů, omezení a obav z toho, co bude... Zkouška našeho zdraví, trpělivosti,
obětavosti, ochoty pomoci a jakési vnitřní síly, kterou máme každý z nás v sobě skrytou.
V našich kaznějovských mateřských školkách, a nejen v nich, nastal ze dne na den nový režim řízený nenadálou koronavirovou krizí. Zpřísnila se hygienická opatření, zahalili jsme se do ochranných roušek. A právě v ten moment začalo
jít v mateřských školkách „do tuhého“. Děti vyčtou nejvíce z našich výrazů ve tváři a v této nelehké době děti začaly číst
pouze z našich očí a tónu hlasu...
Byli jsme nuceni zrušit všechny školkové akce, a že jich v plánu nebylo málo. Snažili jsme se dětem vynahradit oblíbená
divadelní představení. V rámci jednotlivých tříd jsme si zahráli vlastní pohádky, např. O veliké řepě. Také jsme v rámci
dopoledních aktivit pořádali pohybové hry, četli pohádky legendárního Večerníčka, děti vytvářely krásné výtvarné práce
a pomáhaly jimi vyzdobit školky. Ze všeho nejvíce jsme se ale všichni těšili na kouzelný předvánoční čas. Na dopolední
Mikulášské nadílce děti s jiskřičkou v oku (možná, že to byla v nějakém očku i malá slzička... ☺) přednesly básničky a
zazpívaly písničky, které je paní učitelky naučily. A v ten úplně NEJ den pro děti zazvonily ve třídách zvonečky, rozsvítily
se stromečky a děti nadšeně rozbalily vánoční dárečky. Byla to kouzelná chvíle a ve všech očích „malých i velkých“ se
dala přečíst radost.
Přejeme také Vám, ať prožijete kouzelné vánoční chvíle se svými nejbližšími, ať jste všichni zdraví, ať nový rok 2021
přinese jen vše dobré a nezapomínejte, prosím – smějte se očima!
Kateřina Mandousová
MŠ Kaznějov sídliště, MŠ U Továrny
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Léto 2021 se SVČ RADOVÁNEK

J

iž druhým školním rokem je tu s námi Covid-19 a my se musíme s ním naučit
žít. Je na nás, jak se sžijeme s novou situací, která ovlivňuje zásadním způsobem i oblast zájmového vzdělávání, tedy
i činnost a vzdělávání ve Středisku volného času RADOVÁNEK. My jsme však stále plni elánu a optimistického myšlení
a také touhy tady být pro vás, děti i rodiče.
Také v letošním školním roce plánujeme široké spektrum tematicky i všeobecně zaměřených letních táborů. Připravujeme pobytové, městské i příměstské tábory především na území našeho kraje, ale rádi je pořádáme také v místech jiných
krajů. Přestože budeme jistě i letos v létě ovlivněni Covid – 19, budeme minimalizovat kontakt s místním prostředím,
návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek, dostanou od nás děti spoustu nezapomenutelných zážitků, které již
nyní plánujeme.
Vaše včasná registrace a platba vám zajistí možnost plánované dovolené a účasti vašich nejmilejších v kvalitně zajištěných táborech. Pokud by se stalo, že se tábory neuskuteční zásahem vyšší moci nebo z našich organizačních důvodů,
vrátíme vám plnou částku zpět na váš účet.

Betlém pro ÚMO Plzeň 2

K

aždoročně stavíme pro ÚMO 2 na Slovanech v budově úřadu pro tento obvod Betlém. Tvoříme ho pro radost všem
lidem dobré vůle a věříme, že náš Betlém udělá radost i letos a zpříjemní nejen dětem čekání na Ježíška. Letošní
Betlém je o to cennější, že jsme ho s kolegyněmi tvořily s vědomím, že vzniká v době, která je pro nás velkou zkouškou.
A tak ať je betlém letošním symbolem zdraví a víry v lepší časy.

RADOVÁNEK otevře 4. 1. 2021

D

ne 2. 12. 2020 se setkala on-line pedagogická rada SVČ RADOVÁNEK a jednala o znovuotevření pracovišť v době po
rozvolnění na základě rozhodnutí vlády.

Pedagogičtí pracovníci dospěli k následujícím závěrům:
•
Do 5. října, kdy byl vyhlášen nouzový stav, neproběhly v padesáti procentech našich kroužků ani úvodní hodiny.
•
Školy z důvodu hygienických opatření a rotační výuky neumožní vstup do svých prostor vedoucím a účastníkům
kroužků.
•
Vláda rozvolnila svým opatřením činnost pouze v počtu 10 účastníků zájmového vzdělávání včetně pedagoga.
Naše organizace není schopna organizačně zajistit rozdělení do skupin.
•
Rodiče nejsou schopni zareagovat na nezbytné změny rozvrhu u nás v návaznosti na rotační výuku na školách a
změny rozvrhů ve třídách.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že RADOVÁNEK do konce prosince neotevře. Těchto 14 dnů naše organizace nahradí
prodloužením školního roku, který za normální situace končí 18. června 2021, do 30. června 2021, tedy o dva týdny.
Činnost SVČ RADOVÁNEK bude obnovena 4. ledna 2021, pokud to umožní epidemiologická opatření. Podrobné informace vám včas zašleme, a také budou zveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Těší se na vás ředitelka SVČ RADOVÁNEK a kolektiv všech pedagogických a ostatních pracovníků.
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Zachraňte skákavkám Vánoce - rodinná pavoučí stopovačka

S

eznamte se s naší pavoučí rodinou skákavek, kterou budete postupně poznávat. Nejprve si s nimi můžete užít naší novou stopovací logickou hru s prvky
geocashingu (hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního globálního družicového polohového
systému při hledání skryté schránky), jejímž cílem je hledat soutěžní balíčky se skákavkami, plnit úkoly a především si
užít spoustu zábavy. Hru mohou hrát celé rodiny nebo i starší děti samostatně. Hra se hraje na území města Plzně (vždy
v dostupnosti MHD). Vždy po splnění daného úkolu a zaslání odpovědi bude účastníkovi hry zaslána poloha dalšího
úkolu. Konec hry je tehdy, pokud „hráč“ najde celou pavoučí rodinu, všech 5 členů. Rychlost záleží na jednotlivci. Cílem
této hry je především vytáhnout děti ven na čerstvý vzduch, oprostit je od sezení u počítače a zapojit do hry celou rodinu.
Dále si účastníci zábavnou cestou rozvinou strategické, logické a kreativní myšlení. Plusem je, že se dostanou na místa
po Plzni, která třeba ještě neznají.
Naší motivací k vytvoření této hry byla především
současná situace, kdy byla v důsledku vládních nařízení zakázána osobní přítomnost dětí na zájmovém vzdělávání. Dlouho jsme přemýšleli, jak zpříjemnit dětem i jejich rodičům toto náročné období
a především jim ulevit od vyčerpávajícího pobytu u
obrazovek a monitorů. Chtěli jsme je dostat ven do
přírody, kde si udělají procházku se zajímavým cílem, objeví místa v Plzni, která třeba ještě neznají,
a užijí si zábavu při plnění soutěžních úkolů. Součástí každého soutěžního balíčku je jeden z členů
„skákavé“ rodiny, listina objevitelů (kam se mohou
nálezci zapsat), dílčí úkol (po jeho splnění dostanou souřadnice dalšího soutěžního balíčku) a tajná
šifra (pro získání finálního dárku).
Souřadnice startovního balíčku jsou zveřejněny na
webových stránkách a sociálních sítích SVČ RADOVÁNEK. Zatím se setkáváme se samými pozitivními ohlasy, z čehož máme nesmírnou radost.
Do budoucna tak plánujeme různá další rozšíření a
podoby této hry. První kolo skončilo 18. 12. 2020,
další by mělo být spuštěno v průběhu ledna 2021.
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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 			
Beranová Ludmila 		
Vejvoda Josef 			

Listopad
92
92
88
85
82
82
81
81
80
80

Nováková Hana 		
Dobrý František 		
Kubricht Vladimír 		
Čechová Zdeňka 		
Holotová Anna 		
Drábková Nora 		

87
86
83
83
81
80

Prosinec
Benešová Jaroslava 		
Valeš Václav 			
Soukupová Ludmila 		

88
88
87

Čechová Anna 		
Sebránek Stanislav 		
Kleinová Eva 			
Kouřilová Helena 		
Macháček Jiří 			
Matyšková Marie 		
Švátorová Helena 		
Petříková Jaroslava 		
Hlásková Eliška 		
Hromádko Vladislav 		
Korb Alois 			
Schröpfer František 		
Fakanová Silvie 		

87
86
86
86
85
85
83
82
82
82
81
81
80

Městský úřad vítá nové občánky:
Září

Anna Švábová

Říjen

Listopad

Josef Kukla

Antonín Šiml

Milouš Němec se zamiloval do dřeva, vytváří z něj osady

P

an Milouš Němec má obrovského a krásného koníčka. Vyrábí chaloupky i
celé osady ze dřeva. Přestože se vyučil zámečníkem, lásku k voňavému dřevu
a přírodě si našel. Možná i proto, že jeho otec byl tesař. „Celý život jsem hodně pracoval, co jsem se nachodil na přesčasy. Jsem zvyklý pořád něco dělat a
nesedět s rukama v klíně,“ prozradil na sebe sedmaosmdesátiletý důchodce ze
sídliště.
Na materiál chodí do přírody, v lesích v okolí Kaznějova hledá hlavně klacíky a
samorosty z borovice, břízy a dubu. Klacky nejprve zbaví kůry, dřevo opracuje
rašplí a až poté začne vytvářet zmenšený model srubu, chaloupky, až vznikne
celá osada. Inspirací jsou mu přírodopisné filmy, ale hlavně osobní zážitky z
mládí. Spoustu výrobků již rozdal příbuzným, aby jim dárkem udělal radost.
Lenka Lohrová

Jak na chytrý mobil ??
A  co mám dělat s tím tabletem??
To jsou otázky, které trápí nejednoho staršího muže či ženu.
Paní knihovnice Soňa Tůmová, umí dobře poradit a tak pozvala pracovníky spolku Moudrá Sovička s.z. na prezentaci jejich činnosti zaměřenou na pomoc seniorům. Tato služba pomoci se zvládáním nových komunikačních technologií – mobilů, tabletů, noteboků, je pro mnohé z nás velmi potřebná. Senioři často mají mobil a jiná zařízení s množstvím funkcí, které jim bohužel nemá kdo vysvětlit a třeba ani dost trpělivosti k opakování postupů. Dobrovolníci z Moudré sovičky
naučí zájemce ovládat aplikace, vysvětlí postupy a obohatí a rozšíří vaše znalosti. Jejich práce tak pomůže zlepšit a zjednodušit život
starším lidem. V konečném výsledku přispěje k navázání mezigeneračního
kontaktu i ke snížení pocitu osamocení seniorů.
Ve středu 21. října od 10 hodin až do 15 hodin byla tato služba k dispozici v
prostorách městské knihovny. Ing. Hubálek a jeho kolegyně přijeli dodávkovým vozem, který byl vybaven jako školící místnost. Každý příchozí si mohl
individuálně se školitelem probrat svůj problém a zapsat poznámky, aby
nabyté informace hned nezapomněl a mohl se k nim kdykoliv vrátit.
Škoda jen, že zájem byl vskutku minimální, snad i z důvodu koronavirové
obavy ze setkávání lidí. Umožnit vzdělávání seniorů a dokonce zdarma je
opravdu chvályhodný skutek,za který patří díky všem organizátorům.

Hana Kundrátová
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Knihovnice Soňa Tůmová a školitel Ing. Tomáš Hubálek

Informace a přání
Milí přátelé,
žijeme teď v době, ve které se dá jen stěží plánovat. Proto Vás tedy zatím nemůžeme se stoprocentní jistotou informovat o plánovaných akcích. Stále ještě nevíme, jak bude vypadat situace kolem Vánoc. Proto sledujte, prosíme, webové
stránky www.omifarnostizapad.cz, na kterých všechny aktuality zveřejňujeme. Zvláště pro děti jsme připravili adventní
výzvy, které najdete na zmíněných webových stránkách. Splněné výzvy publikujeme na facebookovém profilu „OMI
farnosti-západ“.
Přeji Vám za celou komunitu misionářů oblátů krásné prožití Vánoc a s tím spojenou Boží blízkost, která překonává
každou vzdálenost. Ať společně v novém roce objevujeme způsoby, jak nacházet společné cesty pro projekty naděje a
solidarity, které jsou dnes velmi potřebné.
Za misionáře obláty z Plas Petr Dombek OMI

Komunální odpad 2020 - CENÍK
Vývozce Marius Pedersen a.s. , provoz Kralovice
Nádražní 878, 331 51 Kralovice
					ročně Kč
					

týdenní				
kombinovaná			
14 denní			
měsíční				
jednorázový			
pytel				
240 litrů 14 denní		
240 litrů týdenní		

vč.DPH

2602
2335
1751
1084
100
75
2459
3928

Známky se kupují pouze na celý rok a jsou k dispozici na
Městském úřadu Kaznějov od 21.12.2020 (kanc.č.11).

Upozornění pro poplatníky místního poplatku ze psů
Tak jako v letošním roce i v roce 2021 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. 2021.
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
b) za druhého a každého dalšího psa dle písm. a)
c) za psa chovaného v rodinném domě, ve kterém má poplatník
trvalý pobyt, činí sazba poplatku
		
d) za druhého a každého dalšího psa dle písm. c)
e) za psa chovaného v sídlištní zástavbě, jehož držitelem je osoba pobírající
invalidní, starobní nebo sirotčí důchod činí sazba poplatku
f) za druhého a každého dalšího psa dle písm. e)
g) za psa chovaného v rodinném domě, jehož držitelem je osoba pobírající
invalidní, starobní či sirotčí důchod
h) za druhého a každého dalšího psa dle písm. g)

500,-Kč
750,-Kč
200,-Kč
300,-Kč
200,-Kč
300,-Kč
100,- Kč
150,-Kč

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, ráda Vám poradím na tel. 373332107 nebo e-mailové adrese walterova@kaznejov.cz.
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Drahomíra Walterová, referentka MěÚ

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

Nová otevírací doba Pošty Kaznějov
Pondělí 		
Úterý 		
Středa 		
Čtvrtek 		
Pátek 		
Sobota 		
Neděle 		

10 – 12, 13 – 18 hodin
8 – 12, 13 – 16 hodin
10 – 12, 13 – 18 hodin
8 – 12, 13 – 16 hodin
8 – 12, 13 – 16 hodin
8 – 12 hodin
zavřeno

Zpravodaj je k dispozici na MěÚ, v řeznictví na náměstí,
v květinářství v hospodářském dvoře, DOIPEX u nádraží.

Uzávěrka dalšího čísla Kaznějovského zpravodaje je 26.3.2021.
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