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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice 

 
 

 

 
● Kudy ve Smolivci z nudy  

● Rozpis fotbalových zápasů na jaro 2011 

● Masopustní rej v Oselcích 

● Úspěchy kasejovických ţáků na olympiádách 

● Maškarní sezónu zahajovali v Nezdřevě 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.4.2011 

Příjem příspěvků do KN č. 4/ 2011  do 31.3.2011 

 

 

 

 Letošní leden byl v Nezdřevě ve znamení plesů. Zača-

lo to v sobotu 15. ledna, kdy se konal ples mysliveckého sdru-

ţení Háj Nezdřev. Následující sobota 22. ledna byla vyhraze-

na pro dětský karneval. Uţ od 13 hodin se scházely v sále 

nezdřevské hospody postavičky z klasických i moderních 

pohádek, tvorové z říše ţivočišné i z říše fantazie. Na parketu 

jsme mohli vidět Kašpárka, Červenou Karkulku, princeznu ve 

ţlutém, růţovém i fialovém, cikánku, selku, čarodějnici, Nšo-

či, několik motýlků, dva kovboje, vodníka, výpravčího, super-

mana i spidermana, ale také tygra, opičku, prasátko, krokodý-

la a řadu dalších vydařených masek. 

 S prvními tóny osvědčeného VV bandu se od půldruhé 

zaplnila taneční plocha konfetami. Zásobu pestrých malých 

papírových koleček si v košíčku místo vánočky a vína pro 

babičku přinesla i Karkulka. Konfety, jichţ byla podlaha 

v mţiku plná, děti rychle recyklovaly: posbíraly je a znovu a 

znovu rozhazovaly. Výhodu v této konfetové bitvě všech proti 

všem měli kovbojové, kteří shrabávali konfety do svých klo-

bouků, a tak měli hodně munice.. 

 Zdrojem zábavy byly také oblíbené soutěţe: taneční 

balónková, vidličková i závod s pingpongovým míčkem na 

lţíci. A kaţdý soutěţící, ať vítěz či ten méně úspěšný, byl 

odměněn nějakou sladkostí. Parket na chvíli vyprázdnila bo-

hatá tombola, při níţ nějaká cena připadla na kaţdého majite-

le lístku modrého pro chlapce nebo růţového pro děvčata. 

Kdyţ se chvíli potěšily s novými hračkami, vrátily se děti 

opět k tanci, moţná by se u některých menších spíše mohlo 

mluvit o reji a u těch nejmenších o batolení. Avšak veselily se 

všechny. Kdyţ výpravčí odmávl volno k populární „mašince“ 

a nikdo neměl odvahu vláček táhnout, musel se role strojvůd-

ce ujmout nezdřevský starosta pan Petr Chlanda. Tomu ostat-

ně patří poděkování za vydařený dětský karneval, neboť právě 

on byl hlavním organizátorem celého odpoledne, které se 

líbilo šesti desítkám spokojených dětí i stejnému počtu dospě-

lých. Plesovou sezónu uzavřel 29. ledna ples místního SDH. 

Na něm pozvali nezdřevští dobrovolní hasiči k oslavám 110. 

výročí zaloţení svého sboru, které se uskuteční v sobotu 4. 

června na nezdřevském hřišti. Jiří Čepelák 

 
 

Kulturně společenské centrum Kasejovice 
zve širokou veřejnost na  

 

 

 
 

Kasejovic a okolí 
 
 

Stálá expozice bude  

otevřena  

od pondělí do čtvrtka  

od 8 do 16 hod. 

Zahájení výstavy 4. 4. 2011. 

 

Kulturně společenské  

centrum Kasejovice 

zve ctěné publikum  

na komedii  

 

 

 

 
 

 

Maminky to s námi vţdycky myslí dobře!  

Horší je, kdyţ se snaţí prostřednictvím svých dětí plnit 

své nenaplněné ambice. Potom jsou schopné téměř čehokoliv! 
 

 
 

Předprodej vstupenek u paní Jakubčíkové v Drogerii. 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 
 

28.3. 8.00 – 16.00  Kasejovice Motorest 

28.3. 8.00 – 16.00  Podhůří -celá obec + samoty 

28.3. 8.00 – 16.00  Přebudov - celá obec 

28.3. 8.00 – 16.00  Kladrubce - celá obec + pila Klaus Tim-

                     ber  + pila Houška 

29.3. 8.00 – 16.00  Polánka - celá obec + ZD 

29.3. 8.00 – 16.00  Řesanice - celá obec + ZD + Podřesanice 

30.3. 8.00 – 16.00  Újezd u Kasejovic - celá obec + ZD  

          + KOVO Kasejovice 

30.3. 8.00 - 16.00   Chloumek - celá obec + ZD + samota 

30.3. 8.00 - 16.00   Kasejovice Jatka – Rabbit, katr Vocelka 
 

Pro informace volejte linku 840 840 840. 

foto -pch- 



 

 

 

Obecní knihovna Kasejovice  

zve na 

      blatenského fotografa  

Pavla Hanzlíka 

Výstava bude k vidění v otevíracích  

hodinách knihovny  

od 16. března do 31. dubna 2011 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE PROJEDNALA MIMO 

JINÉ: 

● záměr pronájmu nebytových prostor - ordinace stomatolo-

gického lékaře 
● dodatek č. 41-46 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepra-

vy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 
● dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 

Plzeňskému kraji za zajištění dopravní obsluţnosti 
● změnu vyhlášky o místním poplatku dle novely zákona 
 

 

Od 1.4.2011 začíná ordinovat v Kasejovicích zubní 

lékař. Od 15.března se mohou pacienti objednávat k 

vyšetření na tel. čísle 734 703 942.  

Ordinace zubního lékaře hledá sestru od 1.4. 2011. Zájemci 

se mohou hlásit na telefonním čísle 605 265 226.   
 

Svoz plastů proběhne 28. a 29. března 2011. Plasty 

připravte v zavázaných pytlích před svými domy 

nejdříve jeden den před plánovaným svozem! 
 

V neděli 6.3. vstoupil v platnost nový jízdní řád. Zave-

den je páteční vlak na trati Nepomuk - Blatná, který 

odjíţdí ve 14.35 hod. z Nepomuku. Navazuje na rych-

lík jedoucí z Plzně ve 14.03 hod. Z Blatné jede nový vlak v 

pátek ve 13.45 hod., do Nepomuku přijede ve 14.26 hod.  

Informace Městského úřadu Kasejovice 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

VOLÍ: 

● ověřovatele zápisu – Spour Jan, Fiala Jan 
 

SCHVALUJE: 

● program zasedání 

● zhotovitelem „Opravy místní komunikace a prostranství 

Mladý Smolivec“ firmu STRABAG a.s., která předloţila 

nejniţší nabídku ve výši 3.153.539,36 Kč 

● příspěvek Plzeňskému kraji pro rok 2011 ve výši 43.200 

Kč a uzavření dodatku č. 1/2011 na dopravní obsluţnost 

pro rok 2011 

● příspěvek na projekt Smolivaček (program Startér pro 

ţeny) s názvem Kudy ve Smolivci z nudy - 5.000 Kč 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● kontrolu usnesení 1/11 

● informace o autobusových spojích, Kasejovických novi-

nách, pořádání Setkání důchodců v Kasejovicích, znovu-

otevření zubního oddělení v Kasejovicích (od 1. dubna) 

● informaci o rozparcelování pozemků v Radošicích u Ry-

bárny 

● informaci o rozdělení Káchovny a hasičárny v Doţicích 

z důvodu prodeje Káchovny 

● informaci o osvícení kostela v Budislavicích 
 

UKLÁDÁ: 

● starostce obce zjistit příspěvky na dopravní obsluţnost 

Jihočeskému kraji v minulých letech 

 

 

Kaţdých 10 let probíhá sčítání lidu. Sčítání budou zajišťovat 

sčítací komisaři. Budou povětšinou v uniformě České pošty 

a prokáţí se průkazem. V době od 7. do 25. března navštíví 

kaţdou domácnost v ČR. Vyplňovat se bude za kaţdou oso-

bu jeden sčítací list a jeden list za byt či dům určený k bydle-

ní. Rozhodným okamţikem, ke kterému sčítání proběhne, 

bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Do 14. dubna 2011 

mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať uţ je 

budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně 

předávat sčítacímu komisaři. Letos poprvé je moţné vyplnit 

a poslat sčítací listy pomocí internetu. Kdo nemá přístup k 

internetu, můţe vyuţít veřejný internet v knihovně a to bez-

platně. Provozní doba knihovny: Pondělí 8-13, 16 - 17.30, 

Úterý 12 - 14.30 hod. 

 

Zveme Vás na příjemné 

osvěţení v podobě točené  

zmrzliny v Kasejovicích na náměstí,  

která zde má několikaletou tradici.  
 

Otevřeno denně včetně  

soboty a neděle  

od dubna do konce září. 
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Zveme vás na  

  

 
 

 

19. března 2011 od 20 hod. 
 

do Nezdřevské hospody 
 

Hraje Muzika Standy Kluzáka 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 

SCHVALUJE: 

● ověřovatele zápisu: Václav Panuška a Ing. Václav Bum-

bička 

● návrhovou komisi: Jiří Strnad a Václav Houlík 

● program veřejného hlasování 

● koupi pozemku od paní Kratochvílové, č. parc. 1023 v 

k.ú. Oselce - 31 m2 za 30,- Kč/m2; č. parc. 1024 v k.ú. 

Oselce - 3 m2 za 30 Kč/m2 

● prodej pozemku P. Kratochvílové č. parc. 1021 v k.ú. 

Oselce 33 m2 za 30 Kč/m2; č. parc. 1022 v k.ú. Oselce  

      8 m2 za 30 Kč/m2 

● rozpočet obce Oselce na rok 2011 

● zvýšení ceny vodného na 18 Kč/m3 a stočného na 12 Kč/

m3 

● komplexní rekonstrukci lesních cest v celkové hodnotě  

      7 023 302 Kč 

● půjčka pro bytové druţstvo Kotouň pro opravu střechy a 

okapu na budově Kotouň čp. 37 ve výši 400 00 Kč 

● projednat záměr na vybudování čerpací stanice na č. po-

zemku 618/3 v k.ú. Oselce 

● ţádost SŠ Oselce o revitalizaci parku na obecním pozem-

ku 999 v k.ú. Oselce 

● památky místního významu a kulturního dědictví obce: 

Obecní úřad - Oselce 2, pošta - Oselce 82, hájovna - 

Oselce 81, Kloubovka včetně přilehlého okolí, kaple na 

návsi v Kotouni, v Oselcích a v Nové Vsi, kaplička v 

Kotouni směrem na Řesanice 

● sraz důchodců bude nadále pokračovat v Kasejovicích  

● pronájem štítu budovy čp. Oselce 7 - firmě UNIBRICK 

s.r.o. Stavebniny Nepomuk na 1 rok za 4 000 Kč 

● prominutí platby za odvoz TKO pro rodinný dům  

      Oselce 67  

● návrh projektu na rozšíření kanalizace v Oselcích (bude 

se budovat dle finančních moţností) 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● informaci o bytech v Kotouni 

● informaci o moţné čerpací stanici v Oselcích  

● příspěvek na pojízdnou prodejnu v Nové Vsi - 3 000 Kč 

● vyváţení kontejnerů u hřbitova v Kotouni 

● informace o sčítání lidu a o počtu obyvatel 

● informaci o kontrole komínů všech domů a chat 

● ţádost o dotaci od Plzeňského kraje na veřejné osvětlení 

● označení domů - čísla popisná a evidenční 

● kanalizace v Kotouni 

● informace o dokončených akcích za rok 2010 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE  HRADIŠTĚ 

VOLÍ: 

● ověřovateli zápisu p. Miroslava Merhouta a p. Petra Brau-
na  a zapisovatelem  pí.  Alţbětu Tesařovou 

 

SCHVALUJE: 

● program zasedání 

● rozpočtové opatření č.9/2010 

● starostku obce Jaroslavu Ladmanovou  osobou  pověřenou 

pro projednávání Územního plánu obce Hradiště 

● osvobození od místního poplatku za provoz systému shro-

maţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání  a odstra-

ňování komunálních   odpadů   na  rok   2011   deseti  ob-

čanům obce 

● uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené 

působnosti na úseku přestupků mezi obcí Hradiště a měs-

tem Kasejovice 

● Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č. 41 – 45 

ke smlouvě o zabezpečení, sběru, přepravy, třídění, vyuţí-

vání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiš-

tě s fa. Rumpold-P s.r.o.  Plzeň 

● uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č.69 na hřbi-

tově v Bezděkově mezi Obcí Hradiště a V. Balounovou, 

bytem Nepomuk 

● vyplácení měsíční odměny předsedovi finančního výboru 

K. Čadovi v částce 550,- Kč od 1.3.2011 

● prodej starých pletivových dílců za cenu 50,- Kč za dílec a 

25,- Kč za poškozený dílec 
 

NESCHVALUJE: 

● finanční příspěvek na zřízení babyboxu v Plzni 

 
 

Přijďte se pobavit, inspirovat a vyzkoušet si .. 
 

KUDY ve Smolivci Z NUDY 
9. 4. 2011 od 14.00 hodin 

 

v Kulturním domě ve Starém Smolivci 
 

 

     Těšit se můžete na: 
                  H Divadlo pro děti od 14 hod. 
        H Ukázka fitness cvičení 
        H ZUMBA a jiné od 15.30 hod. 
        H Promítání filmu na přání od 17 hod. 
 

    ... navíc v průběhu celého odpoledne 
       H Ukázky lidových zručností moderních i tradičních 
       H Hry a soutěže pro malé i velké 
       H Promítání pro děti 
 

Vstupné DOBROVOLNÉ! 
 

partneři akce:  
Obec Mladý Smolivec, MAS sv. Jana z Nepomuku 

 

Kulturně společenské centrum města Kasejovice  

děkuje p. Jeţkové, p. Weisové a p. Jakubčíkové  

za pomoc při pořádání kulturních akcí. 
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V sobotu 19. února řádily děti na maškarním bále v Bezděkově. Viděli jsme 

princezny,  kouzelníky, berušku,  motýla,  různá zvířátka a jiné pohádkové 

bytosti. Při hudbě pana Baloga si děti  zábavu velice uţívaly. Nechyběly ani 

hry a soutěţe se sladkou odměnou, do kterých se s velkým elánem všichni 

zapojili. Milým překvapením  byla i bohatá tombola, připravená zvlášť pro 

chlapce a zvlášť pro dívky. Tímto bych chtěla poděkovat za drobné dárky 

těmto sponzorům:  LEIFHET s.r.o. Blatná, Truhlářství p. Suda, Truhlářství p. 

Čada, Drogerie Kasejovice p. Jakubčíková, Zelenina Kasejovice p. Růtová, 

Blatenská ryba s.r.o., Dvůr Lnáře s.r.o., Lucie Eretová, Ladmanovi, Vaněčko-

vi a Šulcovi z Bezděkova.  Velké poděkování si zaslouţí i bezděkovské ţeny, 

které napekly drobné cukroví a připravily příjemné prostředí. Místní hasiči 

zajistili teplo a občerstvení. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale všem, 

kteří svou účastí přispěli k velmi vydařené akci. 

                                                       Text a foto: Hana Punčochářová 

 

Obec Oselce srdečně zve na: 
 

 

 
 

 

19. 3. 2011  
 

ve 14 hod.  
 

v Obecním šenku 
 

Jako jiţ kaţdoročně je s únorem spjat v naší 

obci masopustní průvod. Také letos se vy-

pravilo 26. února asi na 30 masek na 

„pochod smrti“. Tak se počalo masopustní-

mu putování od chalupy k chalupě přezdívat, 

vzhledem k hojnosti tekutého občerstvení. 

Atmosféru této oblíbené akce přibliţují ná-

sledující fotografie.            -mc-                                  

 

Mateřská škola „ U veverky“ Starý Smolivec vás srdečně zve na zápis dětí  

pro školní rok 2011-2012 
 
 

Zápis se koná 22. 3. 2011 od 8. 00 do 15. 30 hod.  
 

V tento den také přivítáme kaţdého,  

kdo si přijde naši školku prohlédnout.  

S. Šlaisová,  ředitelka školy                                          

telefon 371 585 439,  606 602 525  

 

Zástupci naší obce navštěvují naše 

spoluobčany a blahopřejí jim 

k významným jubileím. Od šedesáti 

do sedmdesáti vţdy po pěti letech a 

po sedmdesátém roce pravidelně kaţ-

dý rok. Tato jubilea jsou snadno zjis-

titelná, a proto se nám většinou nestá-

vá, ţe bychom na někoho zapomněli, 

ale stát se můţe cokoliv, nikdo 

nejsme neomylní. Vítáme nově naro-

zené občánky, můţeme oddávat a 

blahopřejeme k výročím svatby. Tady 

ale vzniká malý problém. Obec nemá 

moţnost zjistit datum sňatku u star-

ších ročníků, a přitom zlatá (50), 

smaragdová (55), diamantová (60) či 

kamenná (65) svatba je určitě velice 

významné výročí. Zjistíme-li takto 

významné výročí, rádi se připojíme a 

jdeme blahopřát, ale ne vţdy to zjistí-

me včas. Kdyţ se to dá napravit a 

můţeme jít blahopřát sice o trochu 

déle ale přeci, je to ještě dobré. 

V opačném případě, kdy uţ nelze 

blahopřání k zapomenutému výročí 

napravit, nás to velice mrzí. Apeluji 

proto na děti a známé, sousedy apod., 

aby nás na tato významná výročí upo-

zorňovali, abychom na lidi, kteří 

v dnešním uspěchaném světě, spolu 

vydrţí a spokojeně ţijí taková léta, 

nezapomínali. 

Chtěla bych se touto cestou omluvit 

všem, kdoţ slavili, a my jsme neměli 

informace o jejich významném výročí 

a nemohli jsme se připojit ke gratula-

ci.  Eva Kubová 

foto -mc- 

foto -mc- 

foto -mc- 
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1948  
  

 Podle stavu z 1.7.1948 bylo v místě 32 dojných a 225 

dojných a zároveň taţných krav, slepic bylo 1307. Předepsaný 

kontingent mléka byl s malými výjimkami dodrţen, úplná do-

dávka vajec byla znemoţněna slepičím morem.Vepřového masa 

bylo dodáno 152%, hovězího 133 %, dodávka chlebovin byla 

splněna na 83%, na předepsaných 2830 q brambor bylo dodáno 

3080q. Koroptve se střílet nesměly, neboť v roce 1947 vymrzly. 

  Zdejší koţeluţský závod Františka Hanzlíka v čp. 16 byl 

znárodněn. Byl pak spravován jako pobočný závod národního 

podniku Kozak Klatovy. Zmocněncem národního podniku byl 

jmenován dosavadní koţeluţský dělník Antonín Pohanka, admi-

nistrativu obstarával bývalý majitel. 

 Od 1. září byla lidová zemědělská škola přeměněna na 

základní odbornou zemědělskou školu a byly k ní přiřazeny ob-

vody bývalých zemědělských škol v Kotouni, Budislavicích a 

Kadova. 

 Kasejovičtí občané se obávali znehodnocení papírových 

peněz, z toho důvodu se projevoval nedostatek drobných, hlavně 

nově raţených kovových mincí, které si nedůvěřiví lidé schová-

vali. Jako náhraţky se pouţívalo např. krabičky sirek (rovnala se 

1 Kčs), cigaret, poštovních známek a jiných drobností. 

 Ani v roce 1948, tak jako v předešlých letech Kasejovice 

neopomíjeli kulturu z vlastních zdrojů. Divadelní spolek Havlí-

ček sehrál 28.3.1948 hru K.R. Krpaty „Talár v městečku“, 

9.5.hru I. Barnabáše „Lidé v bouři“, 28.10. hru M. Bora „Noc v 

hlubokém“ a 19.12. 1948 veselohru Thomase Brandona 

„Charleyova teta“. 
 

1949 

 Na Nový rok zemřel raněn srdeční mrtvicí z přepracování 

místní obvodní lékař MUDr. Rudolf Kafka. Působil v Kasejovi-

cích od roku 1918 k všeobecné spokojenosti a oblibě celých 30 

let. Dlouhou dobu byl i starostou Sokola. Aţ koncem července 

1949 nastoupil z Blatné MUDr. Zeno Baryš.    

     (pokračování příště) 
       

 

 Podobně jako v loňském školním roce, tak i 

v tom letošním se ţáci kasejovické základní školy přihlá-

sili do vědomostních soutěţí a olympiád z různých před-

mětů. Pod vedením svých učitelů se nejdříve zúčastnili 

školních kol Pythagoriády, matematické a dějepisné 

olympiády a soutěţe cizích jazyků – angličtina. Do další-

ho kol soutěţí a olympiád postoupili ti, co se ve školním 

kole umístili na předních příčkách.  

 V okresním kole matematické olympiády repre-

zentovali Základní školu Kasejovice v kategorii Z5 To-

máš Řehoř a Jiří Sedláček (5. třída), v kategorii Z9 

Pavlína Vodičková a Lukáš Slavíček (9. třída), který se 

umístil na 3. místě.  Pavlína Vodičková i Lukáš Slavíček 

zastupovali kasejovickou základní školu rovněţ 

v okresním kole dějepisné olympiády.  

 Školního kola Pythagoriády se zúčastnili ţáci z 6. 

– 8. ročníku, přičemţ do okresního kola postoupili z 6. 

třídy Jaroslav Vonášek a Adéla Červená a z 8. třídy Mi-

lan Hrachovec a Nikola Kebrlová. V soutěţi cizích jazy-

ků reprezentovali Základní školu Kasejovice za mladší 

ţáky Michaela Juráčková a Barbora Brabcová z 6. třídy 

a za starší ţáky Anna Mašková z 9. třídy. Poděkování 

patří všem ţákům, kteří se zúčastnili jak školních, tak 

okresních kol olympiád a vědomostních soutěţí za repre-

zentaci kasejovické základní školy, ale také učitelům, 

kteří je na soutěţe připravovali.  

   Štěpánka Löffelmannová 

 

 

Ve čtvrtek 24. 

2. 2011 navští-

vili ţáci z 6. – 9. 

ročníku kasejo-

vické základní 

školy divadlo 

v Příbrami, kde 

zhlédli předsta-

vení „Bylo nás 

pět“ připravené podle knihy Karla Poláčka. Hlavními 

postavami bylo pět chlapců – Petr Bajza, Eda Kemlink, 

Antonín Bejval, Čeněk Jirsák a Pepek Zilvar z chudobin-

ce. Mohli jsme být svědky různých příhod a rošťáren 

těchto kluků pocházejících z různých společenských 

vrstev.  Autor zde zachytil jejich příhody ze školy, 

v cirkuse nebo Bajzovu velikou horečku, díky níţ si Péťa 

v blouznění myslel, ţe jsou s kamarády na výpravě 

v Indii, kde zaţívají spoustu dobrodruţství. Nakonec 

všechno dobře dopadlo.  

K obdivování nebyly jen skvělé výkony herců, z 

nichţ někteří zvládli ztvárnit aţ šest postav, ale i krásné 

a účelné kulisy, které vytvářely rychnovské náměstí ne-

bo prostředí cirkusu, plovárny i školy. Zaujalo nás také, 

jak se herci dokázali vypořádat se situacemi, v nichţ si 

měli například zaplavat v rybníku či navštívit cirkus. 

Představení se nám líbilo a uţ se těšíme, kam se vydáme 

příště. 

  Anna Mašková a Pavlína Vodičková, žákyně 9. ročníku  

 

  Jako kaţdým rokem pořádá Český červený kříţ Kasejovi-

ce Dětský maškarní bál, na kterém, jak uţ jsme si zvykli, nesmějí 

chybět voňavé perníčky. Perníčky jsme pekly za účasti členek i 

ostatních ţen nečlenek a také dětí, nastupující nové generace. ZŠ 

Kasejovice nám opět poskytla prostory cvičné kuchyně. Chtěli 

bychom tímto všem zúčastněným velmi poděkovat za snahu a 

spolupráci při pečení. 

          Za ČČK Eva Jeţková 

Nejmladší účastnicí byla tříměsíční Pavlínka Kohoutová, 

na fotografii se zkušenější „pekařkou“ Pavlínkou Pohankovou. 

 

foto -vv- 



 

 

 

 
92 let  Marie Fialová Kasejovice 
87 let  Zdeňka Valentová Kotouň 
  František Marouš Dožice 
85 let  Růžena Zýková Podhůří 
84 let  Božena Mrázová Radošice 
82 let Věra Panušková Oselce 
  Václav Krejčí  Dožice 
  Jaroslav Sloup Starý Smolivec 
81 let  Marie Sloupová Mladý Smolivec 
80 let Božena Čejková Chloumek 
  Helena Brejchová Starý Smolivec 
79 let Božena Šneberková  Kotouň 
78 let Božena Netušilová Budislavice 
77 let Josef Dlouhý Kasejovice 
  Marie Boubelová Oselce 
  Libuše Dražanová  Starý Smolivec 
  Marie Marešová Starý Smolivec 
  Anna Tumová Starý Smolivec 
76 let Jaroslava Fialová Kasejovice 
  Karel Horal  Kasejovice 
75 let  Lidka Cenefelsová Mladý Smolivec 
73 let  Marie Jíchová Polánka 
  Helena Drnková Újezd 
72 let  Josef Tesař Újezd 
  Marie Jiřincová Bezděkov 
  Václav Kališ Oselce 
  Josef Raška  Oselce 
71 let František Kopřiva  Řesanice 
65 let  Antonín Bláha  Kotouň 
  Věra Hrubešová  Mladý Smolivec 
60 let Miroslav Šantrůček Oselce 
  Jiří Krliš Kasejovice 
  Marie Krlišová Kasejovice 
  Božena Korejčková Kasejovice 
  Josef Linhart Chloumek 
  Imrich Veszelovszki Polánka 
  Jaroslav Marek  Mladý Smolivec 
  Jiří Slavíček Radošice 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 

ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 
 

TELEFON: 602 429 346 email: knihovna@kasejovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 
 

Beletrie pro dospělé: 
  David Morrell: V pasti 
 

  Oldřiška Ciprová: Zatoulaná královna 

  Robert Monty: Muţ, který naslouchá koním 

  Simon Brett: Prevítem snadno a rychle 

  Barbara Woodová: Posvátné místo 

  Vlasta Javořická: Koukol v pšenici 

  John Le Carré: Nejhledanější muţ 
 
 

Naučná literatura pro dospělé: 
 

 Milan Váchal: Šumava kouzelná a umírající - letecké      

      fotografie  

 Rudolf Desenský: PSI - Poradna, souvislosti, informace 
 

Literatura pro děti a mládež: 
 

  Markéta Baňková - Straka v říši Entropie  

  Asrid Lindgrenová: Petr a Petra 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Adéla Zajícová, Dožice 

Božena Zachová, Újezd u Kasejovic 

Václav Říha, Kasejovice 

Jiřina Pechová, Oselce 

         

Kulturně společenské centrum 

srdečně zve na cestopisný pořad 

 

 

 

 
 

O svých toulkách - tentokrát  

Atlantským oceánem - nám jiţ 

potřetí přijede vyprávět  

fotograf Jaromír Hladký  

z Písku.  

 

Český zahrádkářský sraz ZO Kasejovice 

pořádá  

 

 

 
přítele Pilze 

 

8. 4. 2011 v 19 hod. 
 

v kulturním středisku v Kasejovicích 
 

Bude prodáváno hnojivo Kristalon za sníţenou cenu. 



 

 

L
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Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 
 

Masopustní měsíc březen je předělem mezi zim-

ním časem a časem probouzející se přírody. Tolik  

se těšíme na sluníčko, ţe nám to bláto na vycházkách vůbec 

nevadí. Hledáme v zahradách sněţenky, radujeme se z veselé-

ho zpěvu ptáčků, které jsme tak svědomitě celou zimu krmili. 

Těšíme se, aţ si společně řekneme: Byla zima mezi námi, a 

teď uţ je za horami, hu hu hu! Jaro uţ je tu! 
 

Co nás čeká? 

☺ veselý karneval ve školce 

☺ vynášení Báby Zimy a hledání     

      víly Jarněnky 

☺ otvírání zahrádky 

☺ 22. března - světový den vody -    

      výroba pítka pro ptáčky 
 
 

Co je nového v naší školce? 

Měsíc únor - měsíc plný bacílků a 

nemocí, skoro celý jsme ho prosto-

nali. Nejdříve stonali vodníčci, pak 

zajíčci, onemocněla paní učitelka a 

také paní uklízečka. Byli jsme rádi, 

ţe přišly jarní prázdniny a my jsme 

ty bacílky vyvětrali a vyhnali. A 

naše překvapení po návratu do školky? Obě třídy v naší školce 

dostaly nový krásný nábytek a záclony, novou kuchyňku a 

sedací soupravu... Všichni jsme měli ohromnou radost, vţdyť 

ten třicet let starý nábytek uţ drţel jen na dobré slovo. Děkuje-

me všem, kteří nám pomáhali nábytek stěhovat do tříd a vyklí-

zet ten starý - panu školníkovi Merhoutovi, p. Nachtmanovi - 

řádně se zapotil, p. Boušemu a p. Loulovi. Moc nám pomohly 

naše paní kuchařky J. Kušková, M. Kyselová a E. Davídková. 

Vše pak dala do pořádku S. Štěpánková. 

  Děkujeme vám!      Ivana Ledvinová 

 

 

Mateřská škola Kasejovice  

„Veselá školka“ - školka plná písniček a hrajících si dětiček 
 

vás srdečně zve na  
 

 

 

Zápis se koná ve středu 16.3. a ve čtvrtek 17.3.2011  

od 8.00 - 16.00 hod. 

Současně bude probíhat v těchto dnech “Den otevřených 

dveří“, kdy si budou moci rodiče s dětmi prohlédnout  

prostory školky a její vybavení. 
 

Těšíme se na vás. 

Tel. 371 595 149, 739 456 901 

Ivana Ledvinová 

L  

L
  

L
  

  

Co se nám líbilo? 

☺ Vodnická pohádka 

 

 

 

Myslivecké  odpoledne 

Stejně jako v loňském roce nás přišli navštívit s poutavým 

programem myslivci z mysliveckého sdruţení Čihadlo Ka-

sejovice  Zbyněk Adamec a Fanda Sedlák ml. V úvodu se  

dětem představili a seznámili je s tím, o čem si budou spolu 

povídat. Myslivci vědí, ţe se děti v rámci ŠVP seznamují s 

přírodou a tak děti nechali, aby se do jejich vyprávění zapo-

jovaly. K povídání pouţili myslivci krásný obrazový materi-

ál lesních zvířat, děti určovaly různá zvířata, ptáky a ke kaţ-

dému z nich jim myslivci řekli nějakou zajímavost. Děti se 

dozvěděly, co mají dělat, kdyţ potkají v přírodě divoké pra-

se, jak se nazývají jejich zuby, ţe nemají sahat na jejich 

mláďata aj. Další ukázkou byly různé druhy paroţí. Děti 

hádaly, z jakého zvířete asi jsou. Děti velmi zaujala názorná 

ukázka vábniček, které si pak mohly vyzkoušet. Důleţitým 

pomocníkem myslivců je lovecký pes, kterého měli mysliv-

ci s sebou. Děti určovaly psí plemena, povídaly, jakého 

pejska mají doma, a jak se o čtyřnohé kamarády starají. Zá-

věrem myslivci poděkovali dětem za sběr ţaludů a kaštanů 

pro zvířátka na zimu a vyhodnotili nejlepší sběrače ţaludů 

ve školním roce 2010/2011 - 1. místo Jan Matějka, 2. místo 

- Tomík Nyri, 3. místo - Evelínka Matějovská. Všechny děti 

pak dostaly sladkou odměnu. Myslivci pochválili děti za to, 

ţe přikrmují zvířátka senem a zrním, které nosí do krmelce 

na Ţidáku. Jsou rádi, ţe mají takové zdatné pomocníky. 

Děkujeme našim kamarádům myslivcům Zbyňkovi a Fan-

dovi za poutavé a poučné povídání. Myslivost povaţujeme 

za velmi ušlechtilý a náročný koníček, jsme rádi, ţe si mys-

livci našli čas předat své znalosti a zkušenosti dětem. 

 

 

Zuzanka Kubíková  

Vodnické pohádky 

 

 

Než se děti do hry dáme,  

nejprve se rozpočítáme: 
Za horou, za polem, leží mísa s tvarohem. 

Kdo nechce jít z kola ven, ten dostane bačkorem! 

Obrázek namaloval Tomík Nyri. 

foto -il- 

 



 

 

V sobotu v podvečer se Na správné 

adrese sešli nejen ochotníci souboru 

Čelakovský, ale i kupa ochotných divá-

ků. Komedie Marca Carmolettiho nás 

přenesla do jednoho francouzského 

bytu, v němţ ţije majitelka, její sluţka a 

dvě umělecky laděné podnájemnice. A 

jelikoţ kaţdá z oněch ţen cosi postrádá, 

dají si všechny inzerát, kaţdá však za 

jiným účelem… ovšem pod stejnou 

značkou. To první muţ, přicházející na 

zkratkovitě psaný inzerát, netuší! 

V dobré víře, ţe jedná se sochařkou, 

hledající model Spartaka marně předvá-

dí své pěkné noţky a ještě marněji se 

snaţí předvést i další prvotřídní části 

těla. Hra pokračuje ve stejném duchu, jen s tím rozdílem, ţe na scénu 

postupně přicházejí další dţentlmeni. A stejně jako v prvním případě, 

ani oni se nesetkají s tou správnou inzerentkou a tak nemohou najít 

společnou řeč. A nechápou například  proč by měli ukazovat nohy, 

kdyţ si jdou pronajmout byt... V závěru hry se dotyční muţi, povětši-

nou uţ ve spodním prádle, sejdou v jednom pokoji a konečně dojde 

k vysvětlení celé lapálie.  Takţe i kdyţ je trochu zamícháno osudím, 

odcházejí všichni nadmíru spokojeně. Majitelka bytu ruku v ruce 

s urostlým Spartakem, sochařka pak naopak s potencionálním podná-

jemníkem...  

Jak uţ to bývá, nenašli se ti, kteří se hledali. Zato ti, kteří se 

nehledali, se přece jen našli.    -dm-   
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Uţ jsme si zvykli slýchat, ţe Česká republika je 

nejateističtější země světa. Často se mluví o Če-

ších jako ateistestech a neznabozích. Je to, ale 

pravda? Myslím, ţe tato odpověď, není přesná. 

Kdo kromě Boha můţe posoudit víru kaţdého 

člověka? Moţná by se mělo říct, ţe jsme národem, 

který nerad vyplňuje dotazníky. Moţná jsme náro-

dem, který nemá rád statistiky, tabulky a úřady. 

Moţná, ţe nejsme národem úředníků a statisti-

ků.V nejbliţších dnech proběhne sčítání lidu. Děje 

se tak jednou za 10 let a jeho výsledky ovlivní 

naše nazírání  na sebe sama, na příštích 10 let. Je 

proto důleţité jeho význam nepodcenit a brát jej 

váţně. V našem světě jsou statistiky, úřady a ta-

bulky důleţité. A jako všechny úřední spisy je 

důleţité vyplnit je přesně. Je naším zvykem úřední 

názvy zkracovat a uţívat běţných výrazů, místo 

oficiálních. A toto se týká i církve. Proto bych si 

Vám sestry a bratři dovolil připomenout, abychom 

ve sčítacím dotazníku věnovali pozornost kolonce 

Náboţenská víra a vyplnili ji správně. My přísluš-

níci Církve československé husitské často o sobě 

mluvíme jako o „čechoslovácích“, nebo 

„husitech“. Jsme uţ na to zvyklí a všichni tomu 

rozumí. My ano, ale dotazníky a statistici uţ ne. 

Pro ně existuje jenom Církev československá hu-

sitská a bohuţel všechny hlasy pro „husity“, nebo 

„čechoslováky“ jsou neplatné! Stejně tak připomí-

nám Vám přátelé „katolíci“, abyste nepsali Církev 

katolická, ale Církev římsko katolická. Při minu-

lém sčítání lidu uvedlo více neţ 220 000 lidí  jiné, 

nebo nezjištěné  vyznání, neţ jsou oficiální názvy 

registrovaných církví a náboţenských společností. 

 Jsme národem, který nerad vyplňuje dotaz-

níky a máme k tomu špatné historické vzpomínky, 

ale prosím překonejme se. Všechno je anonymní a 

pro nikoho z toho nevyplývá ţádná povinnost. 

Moţná nemáme vţdy čas nebo chuť jít v neděli do 

kostela, moţná jsme se přestěhovali a máme to 

daleko, nebo jsme nemocní. Moţná jsme uţ dlou-

ho v kostele nebyli a nemůţeme najít cestu 

k Bohu, nebo pochybujeme a máme otázky. I tak 

jsme byli vychování svými rodiči a prarodiči ve 

víře a moţná jako děti jsme chodili s babičkou do 

kostela. Moţná jsou nám blízké některé myšlenky 

a duchovní tradice. Je hodně lidí, kteří s církví 

sympatizují, ale nikdy své sympatie neprojeví. 

Bůh o nich jistě ví, ale společnost ne. Pokud 

všichni se při sčítání lidu přihlásíme k některé 

církvi, nikdo nás nebude moci přehlédnout a celá 

společnost bude muset s křesťany i nadále počítat. 

 Proto prosím, uvedeme do  kolonky přesný 

název církve. Ať to je:  

Církev československá husitská, Církev římsko 

katolická, Církev českobratrská evangelická, 

nebo kterákoli jiná církev. 

Pokud se k tomu ve sčítání lidu nepřihlásíme, tak 

budeme i dále národem ateistů a nevěřících. 

Já si myslím, ţe takovým nejsme.  
    

     Richard Ferčík, farář Církve  

     československé husitské v Kasejovicích 

 

 

 Zámek Lnáře – školní výlet 2011 

 

 Připravili jsme pro Vás dvě divadla a k tomu  

prohlídku zámku přizpůsobenou dětem, herní loutkový koutek  

v prostorách zámku (děti si vyzkouší různé typy loutek),  

prohlídku Muzea kočky a divadelní představení. 
 

PROHLÍDKA  +  PŘEDSTAVENÍ  -  ČERVEN  2011 : 
 

DIVADÝLKO MATÝSEK : CESTA KOLEM  SVĚTA  
13.6. - 17. 6. 2011    - časy   -   8.45  +  10.00  +  11.15 h. 

          ( Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby ) 
 

Vydejte se s cestovatelem Všudybylem na dobrodružnou  
cestu kolem světa. Neboť, která cestovní kancelář vám  

nabídne objet celý svět za necelou hodinu... 
Činoherně-loutková pohádka s písničkami  

je určena pro děti MŠ a 1. st. ZŠ.  
Hrají - Michal Vaněk a Václav Juřica. 

 

DIVADÝLKO KUBA: NENÍ DRAK JAKO DRAK 
20.6.  - 24. 6. 2011    časy   -   8.45  +  10.00  +  11.15 h. 

 

Tři pohádky plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných 
nápadů. Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá prin-
cezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. 

Hrají - Dana a Petr Mládovi.  
Představení je vhodné pro děti MŠ a 1.- 5. tř. ZŠ. 

 

informace: Zámek Lnáře  tel. 604 401 432  
www.lnare.cz/zamek 

foto -dm- 



 

 

Muži   jaro 2011                                              Rozpis zápasů - okresní přebor Plzeň-jih 

Dorost  jaro 2011                                                      Rozpis zápasů  - krajská soutěž PK 

Žáci  jaro 2011                                                 Rozpis zápasů - okresní přebor Plzeň-jih 

Přípravka  jaro 2011                                       Rozpis zápasů - okresní přebor Plzeň-jih 

 

Kominictví Palacký vám nabízí  

své služby: 
 

● kontrolu a čištění spalinové cesty  

      komína 

● roční revize komínů dle nového 

nařízení vlády 91/2010 Sb.  
 

Cena roční revize 500 Kč.  
 

Objednávky:  

Václav Palacký, Kominictví  

Tel.732211187,724217871 
 

email:  

kominictví-nepomuk@centrum.cz 
 

Moţno také vyuţít schránku  

na Městském úřadě v Kasejovicích. 

 
 

 

Jan Červenka 

tel. 777 263 776 

Pálenice Polánka č.p.26,  

Kasejovice 
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Datum Den Čas Utkání Odjezd Doprava 

26.03.11 SO 15.00 Střížovice  -  Kasejovice 13.30 BUS 

02.04.11 SO 16.30 Kasejovice – Hradec A     

09.04.11 SO 16.00 Štěnovice - Kasejovice 14.15 BUS 

16.04.11 SO 17.00 Předenice A - Kasejovice 15.15 AUTA 

23.04.11 SO 17.00 Kasejovice – Merklín A     

01.05.11 NE 14.00 Záhoří  -  Kasejovice 13.00 BUS 

07.05.11 SO 17.00 Kasejovice - Soběkury     

14.05.11 SO 17.00 Radkovice - Kasejovice 15.30 BUS 

21.05.11 SO 17.00 Kasejovice – Mantov     

28.05.11 SO 17.00 Spálené Poříčí - Kasejovice 15.30 BUS 

04.06.11 SO 17.00 Kasejovice – Lužany     

11.06.11 SO 17.00 Chotěšov  -  Kasejovice 15.00 BUS 

18.06.11 SO 17.00 Kasejovice  -  Dobřany     

Datum Den Čas Utkání Odjezd Doprava 

27.03.11 NE 10.00 Hostouň  -  Kasejovice 7.45 BUS 

03.04.11 NE 10.30 Kasejovice  -  Blovice     

09.04.11 SO 10.00 Mrákov  -  Kasejovice 8.00 BUS 

17.04.11 NE 10.30 Kasejovice  -  Měčín     

24.04.11 NE 13.30 Stod  -  Kasejovice 11.30 BUS 

01.05.11 NE 10.30 Kasejovice  -  Nýrsko     

08.05.11 NE 10.00 Horšovský Týn- Kasejovice 8.00 BUS 

15.05.11 NE 10.30 Kasejovice  - Staňkov     

21.05.11 SO 12.15 Domažlice B  -  Kasejovice 10.15 BUS 

28.05.11 SO 10.00 Koloveč  -  Kasejovice 8.00 BUS 

05.06.11 NE 10.30 Kasejovice  -  Nepomuk     

12.06.11 NE 14.30 Holýšov   -  Kasejovice 12.30 BUS 

19.06.11 NE 10.30 Kasejovice  -  Sušice     

Datum Den Čas Utkání Odjezd Doprava 

09.04.11 SO 10.00 Štěnovice  -  Kasejovice 8.30 Auta 

16.04.11 SO 10.00 Chlumčany  -  Kasejovice 8.30 Auta 

23.04.11 SO 14.30 Kasejovice  -  Lužany     

30.04.11 SO 10.00 Spálené Poříčí - Kasejovice 8.30 BUS 

15.05.11 NE 14.30 Starý Smolivec -Kasejovice 13.30 BUS 

21.05.11 SO 14.30 Kasejovice  -  Záhoří     

29.05.11 NE 14.30 Žákavá  -  Kasejovice 13.00 BUS 

04.06.11 SO 14.30 Kasejovice  -  Merklín     

11.06.11 SO 14.30 Dobřany  -  Kasejovice 13.00 Auta 

18.06.11 SO 14.30 Kasejovice   -  Střížovice     

Datum Den Čas Utkání Odjezd Doprava 

15.04.11 PÁ 16.30 Spálené Poříčí  -Kasejovice 15.15 Auta 

22.04.11 PÁ 17.00 Žákavá  -  Kasejovice 15.30 Auta 

28.04.11 ČT 16.30 Kasejovice  -  Chlumčany     

06.05.11 PÁ 17.00 Štěnovice  -  Kasejovice 15.30 Auta 

12.05.11 ČT 16.30 Kasejovice  -  Nepomuk     

19.05.11 ČT 16.30 Kasejovice – Spálené Poříčí     

26.05.11 ČT 16.30 Kasejovice   -  Žákavá     

03.06.11 PÁ 16.00 Chlumčany  -  Kasejovice 14.45 Auta 

09.06.11 ČT 16.30 Kasejovice  -  Štěnovice     

17.06.11 PÁ 16.30 Nepomuk  -  Kasejovice 15.30 Auta 

 

mailto:kominictví-nepomuk@centrum.cz


 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 

100, 371 585 149, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  

č.j. 006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:  

      Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1, podlahová plocha      

      170 m2, v přízemí o velikosti 170 m2 je garáţ,  prostor 

      pro samostatný byt 2+1 nebo k podnikání. Sklep, ÚT -  

      plyn + tuhá paliva, zateplená fasáda. Cena 3 200 000 Kč. 

      Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 

      776 m2. Nutné stavební úpravy, vhodná jako dílna,  

      sklad. Cena 300 000 Kč. Tel. 731 388 435. 

● Prodám doma vykrmená prasata - v půlkách, nebo celé. 

Moţno zabít a rozporcovat. Cena 50 Kč/kg.  

      Tel. 724 292 344. 

 

Dlažby Obklady 
 

Plánička Plánice 
 

Prodej keramických obkladů a dlažeb 
 

TRVALE NÍZKÉ CENY!! 
 

Kompletní dodávka zboží včetně obkladačských prací 
 

Možnost zdarma dopravit zakoupené  
zboží k zákazníkovi 

Tel. 376 394 264        Po - Pá  7-17 hod. 
 

 Mob. 737 733 022        So     7 - 12 hod. 
 
 

E-mail: milan.planička@seznam.cz 
 

web: www.obklady-planicka.cz 

 
 

Provádím zednické  

a obkladačské práce. 
 

Tel: 604 968 906 

KOMINICTVÍ 

EKOTOP             

PAVEL JIRÁNEK 
 

VEŠKERÉ KOMINICKÉ PRÁCE 
 

 

√ kontroly, revize a čištění spalinových cest  
     (dle nového nařízení vlády 91/2010 Sb.)  
 
√ prohlídky komínů inspekční kamerou  
 
√ autorizované měření účinnosti malých zdrojů 
 
√ vložkování a frézování komínů, měření tahu   
 
√ výpočty a návrhy komínů, stavby komínů 
 
√ obchodní zastoupení Pražské plynárenské    
    a.s. pro změnu dodavatele zemního plynu 

 

Kontakt :  739 050 883,  777 262 467,  

epj@email.cz 

www.ekotopj.webgarden.cz 

* sekání zahrad * kompletní servis od a do z * sekání 

zahradním trakůrkem * sečení motorovou kosou *  

příprava záhonů * výsadba květin a pletí * závlahové 

systémy * prořezávání stromů * stříhání ţivých plotů 

a okrasných keřů * dále nabízíme realizaci pergol, 

plotů, vrat a kompletní tesařské a pokrývačské práce 

* psí boudy * suchá wc atd. *  
 

DÁLE:  

Prodej pb lahví 10 kg = 380Kč 2kg = 95 Kč 

- předem nás kontaktujte na tel. 607 707 580.           

Pořádání soukromých akcí  

- narozeniny, večírky, školení, předváděcí akce  

na tel. 607707580. 

  

 
 

Pracovně vytíţený manţelský pár hledá  

spolehlivou chůvu na hlídání dvou dětí,  

která má ráda děti! 

Oblast: Kasejovicko, Blatensko 

Mag.phil. Lenka Šampalíková  

lenka.sampalikova@blatna.net 

Mobil: 721933386 

P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbeţ Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky 

snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant  

žíhaný, kropenatý, černý a modrý. 

Stáří slepiček -18 - 20 týdnů. 

Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. 

Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří .  
 

Prodej se uskuteční -  v neděli 27. března 2011 

Kasejovice - u fotbalového hřiště - ve 14. 40 hod 

Bliţší informace tel.: 728 605 840, 415 740 719,728 165 166 

Zámek LnářeZámek Lnáře 
 Volné svatební termíny v r.2011 
   30. dubna, 21. května, 13. srpna 

       27. srpna, 10. září, 1. října 
Termíny církevních svatebních obřadů v zámecké kapli s 

v. Josefa lze uspořádat kdykoli, po domluvě    

      se Správou zámku a Farností Kasejovice 

Více informací o svatbách na Zámku Lnáře  na: 

www.lnare.cz/zamek, tel.604 401 432 


