DUBEN 2010

Cena 3,- Kč

Číslo; 4 ročník XV.

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

MĚSTO KASEJOVICE
zve širokou veřejnost na
Ve čtvrtek 9. března 2010 se v kasejovickém kulturněspolečenském a vzdělávacím centru uskutečnilo setkání partnerů
Celostátní sítě pro venkov v Plzeňském kraji. Seminář se konal na
téma „Vyhodnocení projektů realizovaných v rámci PRV v rámci
Plzeňského kraje – pozitivní a negativní zkušenosti, prezentace
úspěšných i neúspěšných projektů“.
Seminář zahájil Ladislav Walter, který předal slovo starostce Města Kasejovice Marii Čápové. Ta účastníky semináře seznámila s historií a současností Kasejovic, demografickými údaji, občanskou vybaveností, aktivitami města a úspěšně zrealizovanými
projekty. Poté se slova ujala ředitelka Krajské agentury pro zemědělství a venkov Plzeňský kraj Zdeňka Hauserová. Jejím úkolem
bylo účastníky konference informovat o podaných ţádostech, které
jsou nezbytným předpokladem pro moţnost realizace projektu a
dále úspěšných i neúspěšných projektech. Přítomní byli rovněţ seznámeni s plánem akcí Celostátní sítě pro venkov v rámci Plzeňského kraje na rok 2010 a jeho plněním.
Mezi prezentovanými projekty byl představen např. projekt
nazvaný „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“, o kterém zde informovala Sylva Heidlerová. Jan Kaiser z Pozemkového úřadu Domaţlice vystoupil s poznatky o pozemkových úpravách. O projektech realizovaných Místní akční
skupinou Pošumaví (MAS Pošumaví) hovořil Ivo Šašek. Konkrétně
se jednalo o projekt „Místní dědictví – bohatství, které zapomínáme“, jehoţ cílem je zmapování staveb lidové architektury na území
MAS Pošumaví a MAS Brána do Českého ráje. Dalším prezentovaným projektem byl projekt „Objevme znovu Böhmweg“, který si
klade za úkol zmapovat historickou trasu stejnojmenné stezky na
české straně s moţností jejího obnovení. Posledním projektem
MAS Pošumaví byl neméně zajímavý projekt „Poznej Pošumaví“,
který má jednotnou formou představit turisticky zajímavé objekty a
subjekty na území MAS Pošumaví. Na závěr prezentace MAS Pošumaví vystoupila Radana Šašková, aby přítomné informovala o
projektu „Předslav – dokončení opravy krovu a střechy kostela sv.
Jakuba Většího“.
Seminář byl zakončen prohlídkou Kasejovic, při které starostka Marie Čápová účastníky konference seznámila s úspěšně
zrealizovanými projekty a návštěvou kasejovického muzea
v budově bývalé ţidovské synagogy.

OSLAVY 65.výročí
osvobození města Kasejovice Americkou
armádou a příjezdu Československé
samostatné obrněné brigády

3. května 2010
Program:
● 11 hod.- Poloţení věnců u pomníku v parku a

na náměstí
● 15.30 hod. - Koncert ţáků ZUŠ Blatná
● 17 hod. - Beseda s veterány v Kulturně spole-

čenském centru města
● 20 hod - Taneční zábava na sále Agrochovu,

hraje kasejovická skupina BRUMENDO
Po celý den bude volný vstup do original campu
Československé samostatné obrněné brigády a US
Army na louce naproti Agrochovu.

Štěpánka Löffelmannová

●
●
●
●
●
●
foto -mc-

Usnesení zastupitelstev obcí a města
Kulaté výročí májových oslav
Web Mladého Smolivce získal bronz
Veselé velikonoce ve školce
Fotbalová sezóna začala
Kam za kulturou?

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 5. 2010.
Příjem příspěvků KN č. 5/2010 do 30. 4. 2010 .
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RADA MĚSTA KASEJOVICE

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE

Schvaluje:
● výsledek hospodaření v Základní škole Kasejovice zisk
ve výši 3 414,43 Kč a v Mateřské škole Kasejovice zisk
ve výši 6 508,17 Kč
● inventarizace majetku k 31.12. 2009 v Základní a Mateřské škole Kasejovice
● hospodaření s fondy za rok 2009 v Základní a Mateřské
škole Kasejovice
● záměr pronájmu pozemků: v k. ú. Kasejovice PK 595
324 m2, 596 1360 m2, 597 2 302 m2, 607 259 m2 a v k.
ú. Újezd: KN 323/1 5 119 m2, PK 323/2 288 m2
● záměr výpůjčky fotbalového hřiště parc. č. 511/1 ostatní
plocha o výměře 6 902m2 v k. ú. Kasejovice
● datum jednání zastupitelstva města 16.3.2010 a program
jednání:

Změny v rozpočtu města

Odprodej pozemků:
1 m2 Milan Hrachovec – záměr schválen na minulé
schůzi zastupitelstva
Šampalíkovi v k. ú. Polánka – směna pozemků
Zahaysky v k. ú. Polánka parc.č. 49/2 o výměře 22 m2
a část parc.č. 49/1
Buriánková v k. ú. Řesanice parc. č. PK 104/2 o výměře 201 m2

Přísedící u Okresního soudu PJ–návrh Jindřiška Šmí dová jako v letech předešlých

Schvaluje:
● změny v rozpočtu města, které jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení
● odprodeje části parcely č. 1621 o výměře 1m2 v k.
ú. Kasejovice – dle geometrického plánu č.471-44/2009
panu Milanu Hrachovcovi, Kasejovice za cenu 40 Kč/1m2

Bere na vědomí:
● výroční zpráva o hospodaření Základní a Mateřské školy
Kasejovice za r. 2009
● vyjádření Ministerstva vnitra ČR ke stíţnosti fi Vatec s.
r. o. na starostku města
● ţádost Ministerstva vnitra ČR o doloţení podkladů ke
stíţnosti fi EGF spol. s. r.o. na starostku města
Nesouhlasí:

Neschvaluje:
● záměr odprodeje pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic
parc. č. 49/2 a část parc. č. 49/1
● záměr odprodeje pozemku v k. ú. Řesanice parc. č. 104/2
(PK)
● záměr směny pozemků v k. ú. Polánka u Kasejovic –
parc. č. 390/1 (KN) za stejnou výměru parc. č. 84 (PK)
Pověřuje :
● radu města k přerozdělení finančních prostředků
z Programu přímé podpory neziskových organizací pro
práci s mládeţí a veřejně prospěšných aktivitách dle
schválených podmínek pro přiznání finančních prostředků
Volí:
● přísedící u Okresního soudu Plzeň-jih paní Jindřišku Šmídovou, bytem Podhůří u Nepomuka
Bere na vědomí:
● informativní zprávu o činnosti rady města za období od
18.12.2009 do 15.3.2010
● zprávu finančního a kontrolního výboru
● zprávu starostky:
● o veškerém zúčtování dotací za 13 200 tisíc korun
● o podání ţádosti o dotace z Programu obnovy venkova ČR na opravu atletické dráhy a chodníku ke školce a dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK na automobil pro pečovatelskou sluţbu
● o závěru auditora o provedené kontrole hospodaření
města bez výhrad

● s tím,

aby byl záměr výstavby větrných elektráren
v k. ú. Kasejovice projednáván zastupitelstvem města
s odůvodněním, ţe výstavba je v rozporu s územním
plánem

OBECNÍ ÚŘAD Mladý Smolivec

Oznámení MÚ Kasejovice
19. a 20. dubna 2010 proběhne

SVOZ PLASTŮ
Plasty připravte v zavázaných pytlích před svými domy
nejdříve jeden den před plánovaným svozem!

Úřední hodiny
Pondělí
Středa

7.00 – 11.30 12.30 – 17.00
7.00 – 11.30 12.30 – 17.00

Tradiční pouť na Boučku

Pracovní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 13.30

MÚ Kasejovice zve širokou veřejnost na

12.30 – 17.00
12.30 – 16.00
12.30 – 17.00
12.30 – 16.00

v neděli 25.dubna 2010
od 11.30 hod. MŠE

SVATÁ

od 12.30 hod. Posezení s hudbou a občerstvením
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ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE

Volí:
● ověřovatele zápisu – Šampalík Josef, Slavíček Miroslav

Jmenuje:
● ověřovatele zápisu

Schvaluje:
● program zasedání
● inventarizaci za rok 2009 ke dni 31. 12. 2009, závěrečný
účet roku 2009 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2009 bez výhrad
● rozdělení HV MŠ ve Starém Smolivci následovně: do rezervního fondu 20.000,83 Kč a do fondu odměn 5.530,-Kč
● směrnici o finanční kontrole Obce Mladý Smolivec
● pronájem části pozemku parcela č. 616/9 KN o výměře 500
m2 panu Pavlu Fousovi, Budislavice 21 k účelu pasení
drobného zvířectva (husy) za cenu 1,- Kč/m2/rok
● zahájení Zadávacího řízení zakázky „Rekonstrukce MŠ ve
Starém Smolivci – Malovaná školka nejen pro předškoláky“ dne 19. dubna 2010
● provozovatele pouťových atrakcí pro rok 2010 pro zajištění
všech pěti poutí v našich obcích pana Novotného
z Příbrami za podmínky úhrady spotřeby elektrické energie
ve výši 500,- Kč/obec
● úhradu neinvestičních nákladů na ţáky ZŠ Nepomuk ve
výši 23.407,- Kč

Schvaluje:
● rozpočtové opatření č. 10/2009
● vyrovnaný rozpočet na rok 2010 v částce 3.300.000,Kč
● variantu č.1 navrţenou Svazkem obcí okresu P-J pro
odpadové hospodářství pro další zachování svazku
● dodatky č. 36 - č. 40 ke smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD
● dodatek č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obsluţnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní
linkovou dopravou
● projektovou dokumentaci na akci „Kulturní centrum
Bezděkov“ ze dne 3.12.2009 vypracovanou fa. Ateliér
Penta, Strakonice
● záměr prodeje obecního pozemku KN p.č. 2122/3
v k.ú. Hradiště o výměře 89 m2
● prominutí místního poplatku za likvidaci odpadů v obci
na rok 2010 sl. K.T. a p. P.Š.

Jmenuje:
● hodnotící komisi pro zadávací řízení zakázky
„Rekonstrukce MŠ ve Starém Smolivci – Malovaná školka
nejen pro předškoláky“ ve sloţení Eva Kubová, Miroslav
Slavíček, Miroslav Šustr, Ing. Otakar Friedrich, Jan Spour

Bere na vědomí:
● vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství za rok 2009
● návrh rozpočtu Svazku obcí okresu P-J pro odpadové
hospodářství na rok 2010
● ţádost pana R.V. ze dne 29.1.2010
● dopis pana M. H. ze dne 14.12.2009
● dopis paní H. Ch. ze dne 11.1.2010
● výzvu občanům o podání připomínek ke zpracovanému Územnímu plánu dle „Záměrů na změny vyuţití
územních sídelních celků Obce Hradiště“

Odvolává:
● pana Vladimíra Vacka z pozice hajného obecních lesů Obce
Mladý Smolivec
Bere na vědomí:
● kontrolu usnesení 2/10
● ţádost paní ředitelky MŠ ve Starém Smolivci s tím, ţe
opravy budou provedeny v rámci rekonstrukce v letním
období
Eva Kubová, starostka obce Mladý Smolivec

Revokuje:
● bod 12 usnesení č. 6/2009 ze dne 18.12.2009 nesouhlas
s projektovou dokumentací na akci „Kulturní centrum
Bezděkov“

Internetové stránky obce Mladý Smolivec získaly další v
pořadí jiţ páté ocenění. V pondělí 29. 3. 2010 převzala starostka obce Eva Kubová z rukou hejtmanky Plzeňského kraje
Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. cenu za třetí místo v
kategorii „Nejlepší internetové stránky obce“ krajského kola
prestiţní soutěţe Zlatý erb 2010. „Jsem velmi ráda, ţe se nám
znovu podařilo v soutěţi zabodovat a ţe naše stránky se v
konkurenci neztratí. Věřím, ţe jsou pro občany přínosem a
přispívají tak k informovanosti“, říká starostka Mladého Smolivce Eva Kubová. Soutěţ je vyhlašována od roku 1999. Mladý Smolivec se poprvé Zlatého erbu zúčastnil v roce 2003 a
hned si odnesl první místo. Další první místo získal i v roce
2005. V loňském roce byly stránky kompletně přepracovány.
Václav Blovský
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87 let
85 let
84 let
83 let

82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let
74 let
73 let

72 let
71 let
70 let

65 let

60 let

Helena KŘIVÁNKOVÁ
Jiřina CHVÁTALOVÁ
Anastázie MINAŘÍKOVÁ
Anastázie KONVÁŘOVÁ
Josef SUDA
Jan VEJPUSTEK
Marie ARCHMANOVÁ
Jaroslav JÍLEK
Jaroslav LUKÁŠ
Marie ČERVENÁ
Marie NOVÁ
Růţena MALEČOVÁ
Marie PIRNÍKOVÁ
František HOŘEJŠÍ
Marie BLÁHOVÁ
Zdeňka BLÁHOVÁ
Zdeňka DOVÍNOVÁ
Miroslav HABADA
Vojtěch ŠOLLE
Alena VÁCHOVÁ
MUDr. Jiří RUDOLSKÝ
Jiřina BROŢÍKOVÁ
Boţena ROSÍKOVÁ
Květoslava DAVÍDKOVÁ
Josef KADLEC
Valeria BERKOVÁ
Marie ŠOLLOVÁ
Věra KRAFTOVÁ
Marie ŠÍMOVÁ
Vladislav KAISER
Stanislav MAŠÍK
Marie ŠKUDRNOVÁ
Ludmila BÁRTOVÁ
Jaroslav PANUŠKA
Jiří VOKURKA
František PEŠEK
Josef PEŠEK
Jiřina RÁŢOVÁ
Jaroslava CHALOUPKOVÁ
Jiří SUCHÝ
Miroslav ZACH
Květoslava BOUŠOVÁ
Jaroslav PEROUTKA
Václav ZACHATÝ
Věra NERADOVÁ
Jiří STRNAD
Ing. Jaroslav ČERVENKA
Eva MAŠKOVÁ
Pavel ŠMÍD
Irena ČERVENÁ
Eva HERCÍKOVÁ
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Hradiště
Hradiště
Chloumek
Doţice
Bezděkov
Kasejovice
Chloumek
Mladý Smolivec
Doţice
Zahorčičky
Doţice
Hradiště
Ţivotice
Kasejovice
Radošice
Budislavice
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Radošice
Radošice
Újezd
Polánka
Kasejovice
Zahorčičky
Kasejovice
Radošice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Oselce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Podhůří
Kasejovice
Starý Smolivec
Hradiště
Doţice
Starý Smolivec
Kotouň
Polánka
Kasejovice
Mladý Smolivec
Oselce
Kotouň

Číslo 4; ročník XV.

VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 8.00-13.00, 16.00-17.30
ÚTERÝ: 12.00 - 14.30 )

TELEFON: 602 429 346
NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:





V.P.Borovička: Století šakalů
Barbara Cartland: Cestou ke štestí
Nora Roberts: Přijď a uţ zůstaň
Wilbur Smith: Andělé pláčí

Naučná literatura pro dospělé:
 Edwin P.Hoyt: Boje na Balkáně
Literatura pro děti a mládeţ:





Stephenie Meyerová: Nový měsíc
Goscinny, Uderzo: Asterix legionářem
Rudolf Čechura: Maxipes Fík na cestách
Ljuba Štíplová: Pojď s koťaty do pohádky

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Zájezd na Svatou horu s prohlídkou areálu

ve čtvrtek 29.4.2010.
Od 19 hod.

KONCERT CHRÁMOVÉ HUDBY
Odjezd v 16 hod. z Kasejovic, plánovaný příjezd ve 22 hod.
Cena: 100 Kč za autobus, 80 Kč vstupné koncert
Přihlášky: u paní Růtové v prodejně OVOCE-ZELENINA
do 20.4.2010.

Lukáš Matějka, Mladý Smolivec
60 let by se dožil dne 18. 4. 2010
pan Václav MATOUŠEK
ze Starého Smolivce.
Vzpomeňte s námi.

Josef Bláha, Hradiště
Stanislav Sedláček, Mladý Smolivec
Božena Ocelíková, Životice
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Kulturně - společenské a vzdělávací centrum
města Kasejovice
vyhlašuje

AMATÉRSKOU FOTOSOUTĚŢ

Do soutěže jsou přijímány fotografie min. rozměrů 13 x 18 cm, max. 4 ks.
Fotografie musí být na zadní straně označené názvem, jménem
autora a místem a letopočtem pořízení snímku.
Fotografie je možné přihlásit do soutěže v knihovně nebo na Městském úřadě
Kasejovice 98, 335 44. Informace: knihovna@kasejovice.cz, tel. 602 429 346.
Všechny soutěžní fotografie budou vystaveny
v knihovně města Kasejovice.

Táhne se to léta
- bez legrace
K práci chybí tahle...
motivace.
Kdysi tady byla,
teď tu není,
a tak čekám vleže
na znamení.
-kph-

Uzávěrka soutěţe: 11. června 2010
Vyhlášení výsledků:
21. června 2010 v 17. hod v knihovně

Kulturně společenské centrum nabízí
od září 2010

Kulturně společenské centrum
vás zve na další z cestopisných pořadů

21. dubna 2010 v 18.30 hod.

(kresba, modelování...)
pod vedením sochaře pana V.Česáka
Informace tel. 602 429 346

S fotografem Pavlem Pecháčkem navštívíme ostrov
bájného Mínótaura a labyrint v Knóssu,
ostrov krásných pláţí, skalních soutěsek, vysokých hor
a olivových hájů.

Knihovna města Kasejovice
Vás zve
na výstavu ilustrací Evy Sýkorové ke knize

Zahájení výstavy:
22. dubna 2010 ve 13 hod.
Ilustrace budou vystaveny do 15. června.

Naši hokejisté skončili na čtvrtém místě za
Jetenovicemi, Agrem Blatná a Sousedovicemi
v Šumavské hokejové lize. V sobotu 27. 3. 2010 se
na závěr odehrál turnaj, kterého se zúčastnilo sedm
muţstev (Kramolín se omluvil). Smolivečtí štětináči
za velké podpory fanoušků ve skupině zvítězili a postoupili do finále. Tam se střetli s nejlepším muţstvem Šumavské ligy Jetenovicemi a bohuţel prohráli 2:1. V turnaji se tak umístili na druhém místě.
Přesto jim za jejich výkon děkujeme. Trenér Pavel
Nachtman - Bábík byl vyhlášen nejlepším trenérem.
Nejlepší fanoušky sice nevyhlašovali, ale jsme přesvědčeni, ţe bychom získali první místo….
Fanynka HC Smolivec
Výsledek Šumavské hokejové ligy:

Tým hokejistů z HC Smolivec.

1. HC Jetenovice
2. HC AGRO Blatná
3. HC Sousedovice
4. HC Mladý Smolivec

5. HC Kramolín
6. HC Záboří
7. HC Pastouška Předmíř
8. HC BEVAR Kasejovice
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CO SE NÁM POVEDLO?
Velikonoční tvořeníčko rodičů a dětí, při kterém jsme vyráběli velikonoční zajíčky z květníků a kraslice ubrouskovou
technikou.Veselí zajíčci nám vyzdobí sváteční stůl a okna.

Co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Jak se duben přehoupl, s ním se na nás konečně začalo
usmívat sluníčko. Těšíme se na hezké teplé dny, kdy i vycházky s dětmi budou veselejší. Čeká na nás zahrádka, kterou jsme odemkli spolu s vílou Jarněnkou a probudili ovocné stromy jarními písničkami.
● "Šutrování" - společně s rodiči si na Den Země vytvoříme u naší školky kamenné jezero z nasbíraných kamínků a valounků. K uskutečnění tohoto projektu jsme se
připravovali celý podzim.
● Navštíví nás Divadélko Dráček s pohádkou "O kůzlatech".
● Pálení čarodějnice a společné zdobení májky u naší
školky, společně si zatančíme a zazpíváme jarní písničky.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice

foto -il-

foto -ilJaroušek Fous s maminkou při výrobě zajíčků.

PYŽAMKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL
Broučci v naší školce Brumdové a Čmeldové oslavili příchod jara PYŢÁMKOVÝM MAŠKARNÍM. Děti z
obou tříd si samy vyráběly
tykadélka, maminky kaţdého
tvorečka oblékly do pyţamka
a o zábavu, tanečky a soutěţe
se postaraly paní učitelky.
Veselý rej si děti řádně uţily a
přestoţe byli všichni v pyţamku, na spánek nikdo nepomyslel. Zpestřili jsme si tak
ve školce letošní dlouhou
zimu a dostali se malým krůčkem k nastávajícímu jaru.
Obrázek nakreslil Mikuláš Matějovský

foto -ilVynášení "Báby zimy".

foto -ilVíla Jarněnka

Brousek pro tvůj jazýček:
Cilka cucá cukroví,
cvrček cvrčí ve křoví,
v Cidlině candát cachtá se,
cibule cestou svléká se!

CO JSME SE NAUČILI?
Divadélko Karla Čapka z Hradce Králové s pohádkou "Jak
Honza přešel na červenou". Naučili jsme se některé dopravní
značky a jak se správně chovat na ulici, byla i legrace.
Za Pohádkou s dopravní tématikou jsme se vydali do Kulturně
společenského centra na náměstí.
Pohádka "JAK HONZA PŘEŠEL NA ČERVENOU" byla
plná zajímavých okamţiků. Děti pomáhaly Honzovi s poznáváním dopravních značek, radily, jak bezpečně přecházet vozovku, fandily Honzovi, kdyţ se utkal s jeţibabou Havárií, kocourem Drápalem a havranem Krákalem. Jak uţ to v pohádkách
chodí, vše dobře dopadlo! Honza zvítězil nad jeţibabou Havárií, udělal pořádek ve SVĚTĚ DOPRAVY a naši malí diváci?
Ti si odnášeli zkušenost, ţe ten SVĚT DOPRAVY není vůbec
jednoduchý!
Alena Braunová, učitelka MŠ Kasejovice
Než se děti do hry dáme, nejprve se rozpočítáme:

Obrázek "Báby Zimy"
namalovala Adélka Kopřivová

Obrázek "Víly Jarněnky"
nakreslila Rozárka Urbancová

Enyky, benyky, nemastný knedlíky,
iky piky, pumprdlíky,
alec palec, ven,pátou na kamen,
šestou do dveří, kozo otevři...
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MÁME RADOST!
V letošním roce přišlo do naší školky k zápisu pro školní rok 2010/2011 dvacet dětí se svými rodiči. V novém školním roce se u nás budou opět ozývat
veselé hlásky a smích dětí.

KOMU DĚKUJEME:
● ZKD Kasejovice za sponzorský dar

"Velikonoční zajíček"
● Paní M.Beranové z květinářství Slu-

nečnice za opravdu inspirativní
"Velikonoční inspirace"
● Mysliveckému sdruţení Čihadlo Kasejovice za darování ptačích budek
na zahradu školky, které vyráběl náš
kamarád a myslivec V. Adamec.
● PaV Electronik, spol. s r.o. - panu J.
Viktorovi a paní J. Viktorové za
umoţnění exkurse našim dětem k
ukončení projektu "Kde pracují rodiče?"
Všem rodičům a známým přejeme pohodový měsíc duben a krásné jarní dny.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice

foto -ilPaní Beranová při tvorbě velikonočních dekorací.

Ačkoli za okny ještě kralovala paní zima, v naší školce jsme se jiţ pilně
připravovali na svátky jara. Školku jsme si postupně vyzdobili slepičkou a
zajíčkem ze sena, velikonočními věnci, různě ozdobenými kraslicemi, papírovými vajíčky, kuřátky a dalšími symboly jara. Také jsme si zaseli obilí a
řeřichu a sledovali, jak nám rychle roste. S blíţícími se Velikonocemi jsme
se naučili velikonoční
koledy, básničky a písničky a těšili se na velikonoční dílnu, co si společně s rodiči vyrobíme.
Dopoledne jsme si
s dětmi vyzkoušeli zdobení kraslic klovatinou a
barvami. Odpoledne se
díky ochotné p. Víchové
mohlo i letos uskutečnit
pletení pomlázek, které
mělo v loňském roce
veliký úspěch. Ten, kdo
se chtěl naučit plést pomlázku, ten si ji za pofoto -ssmoci p. Víchové upletl.
Na řadu přišlo i zdobení vajíček voskem, které nám ukázala p. Broučková.
Díky šikovným ručičkám dětí i rodičů vznikly moc pěkné výtvory. Také nás
potěšila p. Nová, která nám do školky věnovala háčkované kraslice a motýlky, kterými jsme si vyzdobili větvičky břízy. Jsme tedy velmi rádi, ţe i letošní velikonoční odpoledne se vydařilo a doufáme, ţe jiţ zůstane naší tradicí.
Naše poděkování patří p. Šmolíkovi za nařezání proutků, p. Víchové za
trpělivost a ochotu, p. Broučkové za ukázku tradičního zdobení kraslic a
p. Nové za krásné výrobky. Děkujeme.
Svatava Šlaisová, ředitelka MŠ „ U veverky“ Starý Smolivec

Ve spolupráci s MŠ Kasejovice navštívili ţáci prvního aţ třetího ročníku ZŠ Kasejovice pohádku z dílny Divadélka Karla
Čapka z Hradce Králové „Jak Honza přešel
na červenou“. Toto představení uvádí Divadélko v rámci celosvětové kampaně „Za
bezpečnost dětí“. Představení se uskutečnilo
v Kulturně společenském centru města Kasejovice.
Baba Havárie se svými pomocníky kocourem Škrábalem a havranem Krákalem
ukradli ze silnic a křiţovatek všechny dopravní značky – ve městě tak zavládl obrovský zmatek a nepořádek. Pohádkový Honza
se pustil s Havárií do boje. Za pomoci veverky Čiperky a dětí v publiku se snaţil
naučit všechny dopravní značky a nástrahy
křiţovatek. Přemohl tak zlou babu Havárii a
na silnicích opět zavládl pořádek a bezpečnost.
Závěrem bychom rádi poděkovali učitelkám mateřské školy za pozvání.
Marie Růţičková, učitelka ZŠ Kasejovice

Na měsíc březen připravily učitelky prvního stupně
pro své ţáčky velikonoční
soutěţ. Své vlastnoručně
zhotovené výrobky pak mohli ţáci 1. aţ 5. ročníku do
soutěţe přihlásit do pondělí 22. března. Ze
všech velikonočních dekorací označených
soutěţním číslem byla v přízemí školy vytvořena výstavka, kterou si měli ţáci, učitelé a
rodiče moţnost celý týden prohlédnout.
O nejhezčím výrobku rozhodovali učitelé
a ţáci prvního stupně svým hlasem. Vítězem
soutěţe se stal Tomáš Lexa se svým velikonočním nádraţím s mašinkou. Všechny výrobky si potom mohli návštěvníci školy ještě
jednou prohlédnout na velikonoční výstavě,
která se konala ve dnech 29. – 30. března
v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice.
Štěpánka Löffelmannová

foto -lfs-
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Zábavné maškarní odpoledne si uţily děti z Oselec
a okolí v nově zrekonstruovaném Kulturně společenském centru v Oselcích. Kolem padesáti masek soutěţilo v mnoha tradičních soutěţích včetně
nejoblíbenější „ţidličkované. Nechyběla
bohatá tombola a v Oselcích tradiční
vypouštění balónků.
-vb-

Ve středu 31. března hostilo Kulturně společenské
centrum města Kasejovice ţáky a učitele druhého stupně
místní základní školy, pro které zde byla připravena soutěţ

Soutěţní druţstva při řešení zadaných úkolů.

foto -lfs-

Vítězné druţstvo sloţené z ţáků 9. ročníku .

foto -lfs-

Mezinárodní den ţen, který letos slavil jubilejních
100 let, nebyl ani v Kasejovicích opomenut. Oslavu tohoto
nestárnoucího svátku uspořádali 5.3.2010 senioři z Klubu
Babí léto. A aby to byla oslava jaksepatří, hrála zde známá
kasejovická skupina BRUMENDO, nechyběly chlebíčky a
něco dobrého k pití...Všichni účastníci se příjemně pobavili a
proţili hezký večer.
-rkn-

foto -vb-

Rubikon na téma „Nepřejeme si sázení dětí a mladistvých“.
Heslem soutěţe bylo: „Není ti 18? Nesázej!“. Soutěţe se
zúčastnilo pět soutěţních druţstev sloţených vţdy z pěti
ţáků a jejich pomocníka z 6. aţ 9. ročníku . Jednotlivá soutěţní druţstva se od sebe odlišovala barvou. Ţáci 6. třídy byli
červení, 7. třídy ţlutí, ţáci třídy 8. A modří, ţáci třídy 8. B
zelení a ţáci 9. třídy se oblekli do černého. Nad řádným průběhem soutěţe dohlíţela porota, ve které usedli: starostka
Města Kasejovice Marie Čápová, která byla zároveň její
předsedkyní, starostka Mladého Smolivce Eva Kubová, starosta Oselec Miloslav Cikán, mluvčí Plzeňské policie Libor
Pilař a učitelka Základní školy Kasejovice Zdenka Jadrná.
Role konferenciéra se ujal ředitel školy Jaroslav Viktora, o
technické zabezpečení se starala Jitka Matasová společně
s Evou Němejcovou a ţáky 9. ročníku.
Soutěţilo se v celkem pěti disciplínách, po jejichţ
absolvování byly jednotlivým druţstvům připsány získané
body. V prvním kole se soutěţící ţáci museli vypořádat se
zákony. Druhé kolo se zaměřilo na rychlost, kdy v určitém
časovém limitu se ţáci pokusili vytvořit několik předepsaných staveb z dřevěných kostek. Ve třetím soutěţním kole
prezentovali ţáci svůj názor na téma, které si předem vylosovali, ve čtvrtém kole se museli soutěţící rozhodnout při plnění zadaných úkolů a v pátém kole museli zvolit, zda-li se
daná událost stala či nestala.
O kulturní zpestření soutěţe se postaraly ţákyně
osmých ročníků svým tanečním vystoupením. Po absolvování všech soutěţních disciplín sečetla porota body a sestavila
výsledné pořadí jednotlivých soutěţních druţstev. Na pátém
místě skončilo druţstvo nejmladších ţáků 6. třídy, čtvrté
místo obsadili ţáci třídy 8.A, na třetí příčce se umístili soutěţící ze 7. třídy a na druhém místě ţáci třídy 8.B. Vítězem
Rubikonu se stalo soutěţní druţstvo sloţené z ţáků 9. ročníku. Všichni soutěţící byli odměněni diplomem a drobnými
cenami. Vítězné druţstvo bude Základní školu Kasejovice
reprezentovat v oblastním kole Rubikonu, které se koná 12.
dubna v Blovicích.
Štěpánka Löffelmannová

foto -vv-

Duben 2010

str. 9

Po celý měsíc březen se ţáci kasejovické
základní školy věnovali tvoření výrobků na velikonoční výstavu. Rozmanité velikonoční dekorace vyráběli se svými vyučujícími nejen v rámci předmětu
výtvarná výchova a při odpoledním tvoření ve školní
druţině, ale také v krouţcích, které kasejovická škola
realizuje prostřednictvím svého projektu
„Poznáváme svůj kraj“.
Všechny
vytvořené
výrobky si mohla široká veřejnost prohlédnout ve dnech 29.-30.
března 2010 v prostorách klubovny tělocvičny Základní školy Kasejovice.
Rozmanité jarní dekorace v podobě velikonočních věnců, košíků,
foto -lfs- ošatek, květináčů, vystřihovánek, perníčků,
kynutého pečiva či kraslic vytvořili ţáci navštěvující
výtvarný a přírodovědně-dějepisný krouţek.
V keramické dílně, která je součástí výtvarného
krouţku, vyrobili ţáci drobné keramické glazurované
ozdoby. Kaţdý, kdo výstavu navštívil, mohl na vystavených výrobcích obdivovat nejen šikovnost ţákovských rukou, ale i dětskou nápaditost, fantazii a kreativitu. Jako památku na velikonoční výstavu obdrţel
kaţdý návštěvník malou keramickou ozdobu. O zajištění publicity této školní akce se postarali ţáci krouţku PC-foto, kteří vytvořili plakátky s informacemi o
konání velikonoční výstavy.
Štěpánka Löffelmannová

Číslo 4; ročník XV.

foto -vb-

Osmý ročník MDŢ uspořádal SDH Oselce v místním
Kulturně společenském centru. Oselecké MDŢ má výbornou pověst a tak v nově zrekonstruovaném sále nezbylo volné místo. Na úvod vystoupily děti ze Základní
školy Chanovice a děti z Dětského domova Oselce. Pak
jiţ všichni netrpělivě očekávali vystoupení oseleckých

foto -vb-

ţen. Nacvičený tanec znovu neměl chybu a ţeny musely
přidat několik přídavků. V letošním roce si svůj program
ale připravili i oselečtí muţi. Jejich sborová "Kaťuša" v
ruštině a následná módní přehlídka nenechala jedno oko
suché! Ţeny letos v Oselcích oslavily svůj svátek více
neţ vesele.
-vb-

Vás zve na Jiříkovskou taneční zábavu,

foto -lfs-

která se koná 24.4.2010
v hostinci U Fialů v Radošicích.
Hraje ASFALT.
Srdečně zvou pořadatelé.
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BONSAI MERKLÍN 2010
7. ročník výstavy 15.-16.5.2010 9.00 hod – 18.00 hod
Zámek v Merklíně u Přeštic
120 exponátů bonsají a 80 exponátů suiseki od předních
českých pěstitelů a sběratelů

15.5.2010
velký sál:
●
9.30 hod - Přednáška o tvorbě okrasných zahrad - Přemysl
Písař, Zahradnictví Přemysl Písař, Plzeň
●
10.30 hod - Přednáška o alternativní léčebné metodě Hogudo - Mgr. Jiří Houdek, Praha (součástí přednášky budou
názorné ukázky cviků)
●
12.00 hod - Povídání o cestování po Japonsku – Jiří Trčka
– Japonsko v Čechách
●
13.30 hod - Demo – ukázka tvarování - Václav Novák
(prezident České bonsajové asociace), Libochovice
●
16.30 hod - Přednáška o alternativní léčebné metodě Hogudo - Mgr. Jiří Houdek, Praha
zámecký park:
●
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 hod - Ukázky bojového umění
Hung Ka – D. Šejna, Plzeň
●
15.00 hod - Ukázka Orientálního tance – lektorka Jana
Tipplová , Plzeň – moţné zapojení diváků
●
od 14.00 hod skákací hrad pro malé děti
zámecký salonek:
●
od cca 12.00 hod Individuální konzultace s Pavlem Váňou
(Bylinář Pavel), Nový Bydţov

16.5.2010
velký sál:
●
9.30 hod - Přednáška o fytoterapii – S bylinkami za zdravím 1. - Pavel Váňa (Bylinář Pavel), Nový Bydţov
●
12.00 hod - Společné tvarování – demo Greenhornů, celá
ČR
●
15.00 hod - Přednáška o fytoterapii – S bylinkami za zdravím 2. - Pavel Váňa (Bylinář Pavel), Nový Bydţov
zámecký park:
●
10.00, 12.00 hod - Ukázky cviků Hogudo - Mgr. Jiří Houdek, Praha
●
13.00, 15.00 hod - Ukázky Taiči – Ing. Jan Janout, Škola
jógy pro kaţdý den Ing. Václava Hoška - Plzeň
Do ukázek cvičení se budou moci návštěvníci zapojit.
●
13.30 – 16.30 hod - Zábavné odpoledne s tvořivou dílničkou pro děti od 3 do cca 12 let, Mateřská školka – Veselá
ţabička, Plzeň
Během celého víkendu bude probíhat v zámeckém areálu
workshop, bude zajištěn prodej bonsají, bonsajových potřeb, japonských staroţitností a samozřejmě občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé

Číslo 4; ročník

Volné pokračování...tam u píseckých kasáren...

KDYŽ VERBUJÍ BUDOU BRÁT...
Němci bez ohledu na vyhlášenou suverenitu Slovenska obsadili západní Slovensko, odzbrojili zdejší posádky a i
zde se zmocnili rozsáhlých skladů materiálu československé
armády. Dne 15. března ve 4,30 hod. ráno vydal prezident Hácha rozkaz aby „čs. vojsko“ sloţilo bez sebemenšího odporu
zbraně a podrobilo se německé ozbrojené moci. Po necelém
půl roce existence druhé republiky, byla násilně zlikvidována.
Veškerá výzbroj a vojenský materiál byl pak protokolárně předán Wehrmachtu. Coţ trvalo aţ do 31.7.1939. Od prvního srpna bylo zakázáno nosit čsl. vojenský stejnokroj. Hitler 28. dubna ve svém projevu uvedl přesné počty získaných letadel,
kanónů, kulometů atd.
Protektorátní vojsko profesionálů mělo povolený stav
do 7 000 muţů. V budově MNO v Dejvicích sídlil v jednom
poschodí takzvaný Inspektorát protektorátního vládního
vojska. V názvu nesměl mít název „český“. V polovině války
bylo odveleno k výkonu stráţní sluţby v Itálii. Tragédie 2.
světové války byla úděsná. Poprvé bylo leteckým bombardováním vtaţeno do války i civilní obyvatelstvo.

Československá armáda
po roce 1945
Základem nového čs. vojska bylo povolání odvodního
ročníku 1937 do výjimečné činné sluţby hned koncem května
1945. Soustřeďovali a hlídali před rozkradením trofejní zbraně,
munici a materiál po německé armádě. Opravovali kasárna a
vojenské objekty. Zajišťovali chod státních institucí
v pohraničí. V malých pohraničních městech svou přítomností
představovali i státní moc. Uvolněni byli po třech měsících,
jakmile zacvičili nováčky. Základní sluţba činila znovu dva
roky. Sedm ročníků, které za války vojna minula, slouţili ale
jen několik týdnů.
Vojenské sluţbě podléhali nově výhradně jen muţi
české a slovenské národnosti. Výcvik, výzbroj i výstroj prodělala postupem doby nejrůznější změny. Vojsko bylo pouţíváno
k pomoci civilnímu hospodářství v zemědělství i průmyslu. Při
stavbách komunikací, ţeleznic, při ţivelních pohromách a podobně. Útvary byly úmyslně poskládány z Čechů i Slováků.
Oba jazyky byly zcela rovnoprávné.
Doba studené války občas dolehla i na dění za hradbami kasáren. Berlínské události, kubánská krize a podobné výstřelky nutily přijímat opatření na obou stranách hranice.

Česká republika
Vojáci základní sluţby slouţili jen do konce roku 1994.
Vojenské povinnosti by podléhali muţi jen v době ohroţení
státu.
Nová orientace republiky a vstup do jiného vojenského uskupení nám sníţení nákladů na armádu, proklamované
koncem roku 1989, nepřineslo. Zrušení vojenské základní sluţby a zavedení profesionálního vojska s ohledem na nové poslání v zahraničních bojových akcích nemělo jinou variantu.
Uţ dvakrát se jednoho rána naše země probudila a
republika byla obsazena velkou přesilou cizích vojsk. Zaţil
jsem to v obou případech. Dovolím si vyslovit osobní názor, ţe
takové zkušenosti by nám měly stačit k poznání, ţe v případě
nouze nám nepomohou ani profesionálové!
Karel Kabátník
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HC Mladý Smolivec
děkuje sponzorům
a OU Mladý Smolivec
za podporu v sezóně
2009/2010
a všem příznivcům,
kteří vydrží
sledovat a fandit po celou sezonu,
včetně zásobování občerstvením.

Město Kasejovice
nabízí k pronájmu areál letního kina
(včetně zařízení) za těchto
podmínek: 1 Kč ročně a další pomoc
Městu Kasejovice s údrţbou areálu
(sečení trávy, natírání
promítací plochy).
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Okresní hospodářská komora
Plzeň-jih informuje
Dne 26. 2. 2010 se konalo od 14:00 hod ve Spáleném Poříčí v sále Hotelu Ve Dvoře neformální setkání
členů OHK Plzeň-jih a podnikatelů Spálenopoříčska
s představiteli místních měst a obcí. Setkání zahájil předseda OHK PJ Ing. Miloš Fürst, Eq. M. Představil zástup-

ce obcí a seznámil přítomné hosty se zaměřením, cíli a
činností OHK PJ. Akce se bohuţel ze strany pozvaných
starostů nesetkala s takovým ohlasem, jak si skutečně
zaslouţila a tak tímto vyslovujeme poděkování těm, kteří
ji svojí účastí a aktivním přístupem podpořili. Byli to za
obec Nezvěstice pan Lukáš Karkoš a za obec Borovno
Ing. Josef Loukota. Programem jednání byl současný stav
podnikání v regionu (Spálené Poříčí, Borovno, Míšov,
Milínov, Ţákava, Nové Mitrovice, Nezvěstice), koncepce
rozvoje podnikání na Spálenopoříčsku, spolupráce OHK
PJ s reprezentanty městských samospráv na Spálenopoříčsku.
Přítomní starostové dostali slovo, aby mohli
představit své obce, informovat přítomné o podobě současných aktivit obcí pro rozvoj podnikání, jaké mají problémy, atd. Z uvedeného bylo zřejmé, ţe zejména malé
obce zápasí s nedostatkem finančních prostředků
k vlastnímu rozvoji. Jeden z nejzávaţnějších problémů,
který tento stav zapříčiňuje je centralizace plateb daní a
jejich následné přerozdělování obcím dle klíče neodpovídajícímu jejich skutečným potřebám. V této souvislosti
zazněl návrh z úst předsedy OHK PJ Ing. Fürsta, ţe by
zde rozhodně napomohla změna zákona v duchu přímého
odvodu daní místně příslušných firem v objemu cca 50%
z celkem odváděných daní (tak jak je to běţné v západní
Evropě), tím by si získali místní firmy nejen vyšší prestiţ
v očích celé obce, ale obec by vytvářením vhodných podmínek k podnikání měla moţnost získat lokálně nové
podnikatele a tak zvýšený finanční přínos pro svoji obec.

Číslo 4; ročník XV.
Dále se představil ředitel Základní školy Spálené
Poříčí Mgr. Jiří Šeffl, seznámil hosty s organizací školy a podpořil svým zájmem konání dalšího plánovaného ročníku Veletrhu perspektivy řemesel pro vycházející ţáky ZŠ, který
OHK PJ hodlá po loňské úspěšné premiéře zorganizovat i v
letošním roce.
Poté se představili jednotlivě hosté z řad podnikatelů
a uvedli své zkušenosti s podnikáním v tomto regionu. Prakticky nejdiskutovanějším bodem byla skutečnost poklesu zakázek a hlavně pak špatná platební kázeň odběratelů související
s nedostatečnou zákonnou ochranou podnikatele. Všichni se
shodli na nutnosti vzájemné provázanosti spolupráce
s městskými a obecními úřady ohledně vytváření vhodných
podmínek pro podnikání místních firem. Jasným z toho rezultujícím cílem by měla být jednoznačná podpora měst a obcí,
poskytovat tedy v prvé řadě příleţitosti a zakázky místním
firmám a podnikatelům. Dále následovala volná diskuze.
Závěr ze setkání plyne takový, ţe je velmi důleţité
sdruţovat se pod hlavičkou OHK PJ, kde je moţno získávat
zkušenosti a zakázky mezi samotnými členy, coţ se za dobu
existence této stále rozrůstající komory jiţ vícekrát podařilo.
Dalším z velice důleţitých faktorů je v případě početně silné
OHK Plzeň-jih vzniklé za podpory zákona 301/1992 Sb. přispět k obhajobě a ochraně podnikatelů proti rozbujelé státní
byrokracii a svými náměty, ve spolupráci s městskými samosprávami ovlivnit pozitivně rozvoj svého regionu.
Ing. Miloš Fürst, Eq. M.
předseda OHK Plzeň-jih

www.ohkplzen-jih.cz

Duben 2010

str. 13

Číslo 4; ročník XV.

Okresní přebor přípravek (OFS Plzeň - jih)
Datum
11.4.
16.4.
25.4.
1.5.
9.5.
14.5.
23.5.
28.5.
6.6.
11.6.

Čas
NE
PÁ
NE
SO
NE
PÁ
NE
PÁ
NE
PÁ

9:00
17:00
9:00
15:00
9:00
16:30
9:00
16:30
9:00
16:30

Odjezd
KASEJOVICE - CHOTĚŠOV
ŠTĚNOVICE - KASEJOVICE
KASEJOVICE - NEPOMUK
SP.POŘÍČÍ - KASEJOVICE
KASEJOVICE - LUŢANY
CHOTĚŠOV - KASEJOVICE
KASEJOVICE - ŠTĚNOVICE
NEPOMUK - KASEJOVICE
KASEJOVICE - SP.POŘÍČÍ
LUŢANY - KASEJOVICE

15:45 AUTA
13:45 AUTA
15:00 AUTA
15:30 AUTA
15:15 AUTA

Okresní přebor žáků (OFS Plzeň - jih)
Datum

Čas

Odjezd

Doprava

STŘÍŢOVICE - KASEJOVICE

16:00

11:30

NEURAZY - KASEJOVICE

10:15

10:00

ŠTĚNOVICE - KASEJOVICE

8:15

BUS
BUS
BUS

SO

14:30

KASEJOVICE - NEPOMUK B

1.5.

SO

14:30

DOBŘANY - KASEJOVICE

12:45

BUS

8.5.

SO

14:30

KASEJOVICE - MERKLÍN

15.5.

SO

14:30

LETINY - KASEJOVICE

13:15

BUS

22.5.

SO

14:30

KASEJOVICE - ZÁHOŘÍ

30.5.

NE

14:15

ŢAKAVÁ - KASEJOVICE

13:00

AUTA

5.6.

SO

14:30

KASEJOVICE - SP. POŘÍČÍ

13.6.
19.6.

NE
SO

10:00
14:30

CHLUMČANY - KASEJOVICE
KASEJOVICE - RADKOVICE

8:15

BUS

3.4.

SO

14:00

KASEJOVICE - SMOLIVEC

8.4.

ČT

17:30

11.4.

NE

17.4.

SO

24.4.

Okresní přebor dorostu (OFS Plzeň - jih)
Datum
17.4.
24.4.
2.5.
8.5.
16.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.

Čas
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

10:00
10:00
10:30
14:00
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

BOLEŠINY - KASEJOVICE
HRADEŠICE - KASEJOVICE
KASEJOVICE - MALÝ BOR
ŢICHOVICE - KASEJOVICE
KASEJOVICE - KOLINEC
KASEJOVICE - MOCHTÍN
KAŠPERKY - KASEJOVICE
KASEJOVICE - PLÁNICE
KASEJOVICE - BĚŠINY

Odjezd

Doprava

8.30
8.30

AUTA
BUS

12.30

AUTA

8.15

BUS

III. TŘÍDA, skupina B (OFS Plzeň - jih)
Datum

Čas

Odjezd

11.4.
17.4.
25.4.
2.5.
8.5.
16.5.

NE
SO
NE
NE
SO
NE

16:30
17:00
14:00
16:00
17:00
17:00

SEČ - KASEJOVICE
KASEJOVICE - NEZBAVĚTICE
NEURAZY - KASEJOVICE
ŢINKOVY B - KASEJOVICE
KASEJOVICE - DVOREC
ZDEMYSLICE - KASEJOVICE

22.5.
30.5.
5.6.
12.6.
19.6.

SO
NE
SO
SO
SO

17:00
17:00
17:00
14:00
17:00

KASEJOVICE - CHLUM
LETINY B - KASEJOVICE
KASEJOVICE - SMOLIVEC B
KLÁŠTER - KASEJOVICE
KASEJOVICE - SP.POŘÍČÍ

15:15 BUS
12:50 BUS
14:50 BUS
15:45 BUS
15:45
12:50
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● Prodám pultový mrazák 270 l, pěkný. Cena

dohodou. Tel. č. 723 337 000.
● Prodám zdvihací zařízení z vysokozdviţného
vozíku včetně čerpadla, rozvaděče a nových
vidlí. Zarezlý řetěz - nutno rozchodit.
Cena 4 000 Kč. Tel. 775 230 542.
●

Prodám okna zdvojená, jednodílná, otočná, bílá
120x150 4ks a 150x150 1ks. Cena symbolická.
Tel. 775 230 542.

● Koupím levně mlýnek na čištění obilí v dobrém

stavu. Tel. 77 66 99 803.
● Prodám eternitové šablony a dospělou fenu jagd
teriéra za náklady.
Tel. 77 66 99 803.
● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci
Hradiště. Bliţší informace na tel. 371 595 129,
724 160 786.

Pohřební ústav Jan Hořejš
Ţiţkova 120, Blatná
(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského)

Otevřeno:
Po - Pá 8 – 17, So 8.30 – 11.30
tel.: 383 422 073
Nepřetrţitá sluţba 24 hod. denně, 7 dní v týdnu
včetně svátků na tel. číslech:

383 422 464, 603 512 653,
604 213 930, 775 968 082
Zajišťujeme veškeré pohřební sluţby (převozy
a pohřby po celé ČR, kopání hrobů, parte, květiny,
autobus, kamenické práce atd.).
Prodej hřbitovních doplňků.
Vyřízení obřadů kdykoli i po pracovní
době, moţno i u vás doma.

Dlouholeté zkušenosti.

Všeobecná burza pořádaná na letišti Přešťovice je přemístěna na letiště Tchořovice u
Blatné. Zpevněná plocha o rozloze 30.000 m2
se nachází-cca.85km jižně od Prahy.
Termíny v roce 2010:
20.3.,1.5.,29.5.,26.6.,24.7.,28.8.a 30.10.
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo
koupit, co ještě nemáte. Zváni jsou též numismatci,filatelisté,sběratelé odznaků,pohlednic a jiní... Pro sběratele bude
připravena krytá sekce. Občerstvení a toalety zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé!
Více na: www.burzatchorovice.cz
602 132 238
Nejlevnější kvalitní keramické nože na trhu.Vhodný dárek. Nůž 20cm-249kč,24,5cm349kč,26,5cm-399kč.
Více na 602132238 nebo na
www.levne-keramickenoze.cz

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149 fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j.
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