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

foto -vb-

poustu věcí v životě bereme jako
samozřejmost, tedy hlavně někteří z nás. Malé děti si myslí, že
máslo v lednici samo dorůstá, brambory
spěchají rovnou z pole do našich sklepů
a dřevo na topení roste rovnou coby
polena v kůlně. Stejně tak samozřejmě
možná bereme skutečnost, že je zde v
Kasejovicích rok co rok perfektně při-

pravený a zorganizovaný dětský maškarní bál. Jenže jako máslo samo neroste do
blýskavé kostky v lednici a brambory (a
co brambory, třeba rýže) z pole neuhánějí rovnou do naší spíže, tak i samotný
bál je jen jakousi „třešničkou na dortu“.
A té pomyslné třešničce předchází hodiny a dny práce, snažení, domlouvání ba i
přemlouvání.

foto -dm-

talo se již zvykem v naší obci, že
si druhou sobotu v březnu dopřejeme, my ženy, trochu toho hýčkání. V sobotu 9. března 2013 se
v Kulturním domě ve Starém Smolivci
tradičně rozjela „Dámská jízda aneb
Oslava MDŽ trochu jinak“. Na oslavu
dorazilo asi 190 žen z našich obcí a
malá hrstka mužů, které je přišli doprovodit. Na programu byla módní přehlídka oděvů firmy Takko Fashion a večerních šatů studia Elliter v Blatné, hudební vystoupení Heidi Janků, něco málo
soutěží a k volné zábavě hrála skupina
Melodion.
Po první části módní přehlídky
firmy Takko Fashion vystoupila Heidi
Janků, která dokázala během deseti minut zvednout přítomné dámy a patřičně
je rozdovádět. Hodinka, kterou nám
Heidi věnovala, utekla jako nic a už
jsme se zase v klidu posadily a kochaly
jsme se překrásnými večerními šaty
studia Elliter z Blatné. Celou přehlídku
(dokončení na straně 3)
Letošní přebohatá tombola, která potěšila mnoho dětí a mnoho dospělých, také
nepřiletěla do Adamcovic hostince oknem. Musel někdo jít, vědět, kde požádat, požádat a dostat. A ten někdo, komu
vděčíme za velice milé a vítané zpříjemnění předjarního času, není jeden geniální superhrdina, který by v mžiku zvládl
napéct dorty, napéct perníčky, zajistit
tombolu, sál, občerstvení, hudbu, plakáty... Mnoho práce je skryto za oněmi
několika veselými hodinami dětského výskání,
tančení, pobíhání a radosti. A mnoho rukou
ochotných přidat se, jak
se říká, k dobrému dílu.
U nás v Kasejovicích
vděčíme za maškarní
klasiku ženám z Českého červeného kříže
v čele s paní Ježkovou. Tolik k
organizátorům.
A teď pár slov k
návštěvníkům maškarního bálu. Letos
se sešlo dětí i rodičů,
babiček a tetiček
(dokončení na str. 2)
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 28. 3. 2013
Rada mimo jiné schválila:
změny v rozpočtu města č. 4/2013,
jenž jsou nedílnou součástí usnesení
převod výsledku hospodaření z roku
2012 z hlavní činnosti ve výši
1 971 922,35 Kč a z hospodářské
činnosti ve výši 30 368,17 Kč
dodavatele akce „Oprava křížků a
kapliček v majetku města“ firmu
STAFIS KT Pačejov s.r.o.
TJ Sokol Kasejovice finanční příspěvek na činnost mládeže ve výši
49 600 Kč z Programu neziskových
organizací
žádost pana Ladislava Vávry, bytem
Chanovice 56 do Domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
Rada souhlasí:
se zněním Smlouvy o dílo „Oprava
křížků a kapliček v majetku města“
mezi Městem Kasejovice a firmou
STAFIS KT Pačejov s.r.o.
se zněním Smlouvy o výpůjčce nádob na třídění komunálního odpadu
mezi Městem Kasejovice firmou
EKO-KOM, a. s.
Rada pověřuje:
starostku města dále jednat
s dodavateli energií ohledně ceny a
s řediteli škol ve věci změny dodavatele energií

Město Kasejovice
zve širokou veřejnost na

města Kasejovice
Americkou armádou
a příjezdu Československé
samostatné obrněné brigády

str. 2

uto slavnou pohádkovou komedii asi každý zná. Je tak známá, že ten, kdo se rozhodne ji znovu nastudovat,
malinko riskuje. Přeci jen
se v televizním zpracování blýskli herci
jako Josef Bek, František Filipovský či
Ladislav Pešek. Nicméně blatenští
ochotníci se do takového riskantního
podniku pustili a tuto krásnou pohádku
Jana Drdy nastudovali - trošku dle televizní předlohy a trošku po svém. Co
kasejovické občany myslím obzvlášť
potěšilo, byl skvělý nápad zasadit děj
pohádky do zdejší krajiny. Káče radil
čert najít si nějakého hodného chasníka
v Chloumku nebo v Újezdě a vysloužilý
voják Martin posílal loupežníka zchladit
se po práci u potoka za humny. Tak to
je jistě velké plus oproti televizní verzi.
Jak jsme si již zvykli při produkci blatenských ochotníků, divadlo
bylo skvělé. Herci působili přirozeně,
jako by si jen na chvilku odskočili se
pobavit a zahrát pro radost svou i ostatních do hostince k „Adamcům“,
D. Flandera alias Martin Kabát vypadal
i hrál jako mladší bratr Josefa Beka a
jako již tradičně byla radost se dívat na
herecké duo Šatava - Mikeš, kteří ztvárňovali dva čerty, poklidně „hnijící“ na
detašovaném pracovišti v Čertově
mlýně. A Káča byla skvělou inspirací
pro nejednoho nadřízeného pracovníka,
neboť jak ta dovedla srovnat do latě i
samotné pekelníky, to se jen tak nevidí!
Za zmínku jistě stojí anděl se svým ekologickým dopravním prostředkem obláčkem - a také jeho výrazný protipól
poustevník, který sic jedl jen kořínky,
ale tu pravou podstatu poustevničení lásku k Pánu Bohu a ke svým bližním
opravdu nenaplňoval. Nechtěla bych ale
opomenout žádného z herců, protože jen
společně vytvořili tuto skvělou hru,
která potěšila všechny diváky a přenesla
nás na chvilku zpět do dětských let.
Dana Matějovská
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(dokončení ze strany 1)
nepočítaně a mezi nimi převažovaly ty
nejmenší „školkou povinné“ děti. Holčičky preferovaly přestrojit se aspoň na
krátkou chvíli za princezny, tanečnice a
jiné něžné pohádkové bytosti, kluci se s
chutí převlékli za piráty, Spidermany a
podobné hrdiny, mající za úkol ochranu
celé Galaxie, nebo přinejmenším naší
zeměkoule. Nicméně na scéně se objevili také jeleni, medvědi a další originální masky. A při hudbě pana Baloga
děti tančily, skotačily a pobíhaly.

foto -dmOrganizátorky maškarního bálu.

Pro rodiče a jejich ratolesti
byly připraveny soutěže - maminky se
s chutí pustily do klasické židličkované, tatínkové se utkali v disciplíně jim
blízké - pití nápoje do dna a děti soutěžily v tzv. „kloboukované“. Kromě tohoto zpestření čekala na všechny bohatá
tombola, na kterou si brousili zuby malí
tanečníci i jejich doprovod. Podstatnou
část tomboly totiž tvořily překrásné a
výborné dortíky. A i ten, kdo žádný
dortík nevyhrál, nemusel dlouho litovat.
Na každého návštěvníka bálu čekala
pěkná cena, takže zde nebylo vítězů, ani
poražených.
Za ceny do soutěží a do tomboly patří poděkování sponzorům.
Dana Matějovská

foto -dm-

Program:
Pondělí 6. května 2013
v 9.00 hod.
POLOŽENÍ VĚNCŮ U PAMÁTNÍKU
OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
9.00 - 10.00
Konvoj válečných vozidel na náměstí
Středa 8. května od 17 hod.
DOBOVÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
A BESEDA S PAMĚTNÍKY
Kulturně společenské centrum

foto -dm-
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řetí ročník Šibřinek pořádaný TJ
Sokol Kasejovice v sobotu 9.3.
2013 se nesl v duchu sokolské
tradice. Ve staré mluvě české - Šibřinky,
tolik jako frašky, žerty, šašky neb
kudrlinky, tak to byl letošní maškarní
bál.
Sál u Adamců hýřil postavami z
pohádek, filmů i života obyčejných lidí.
Mohli jste se zde potkat s rodinou
Addamsových, kde nechyběla všudypřítomná ruka (věc), nejmladší člen
rodiny v kočárku, mrazivý pohled
Wednesday Addams nebo nabídka
večeře v podobě lebky servírované na
tácku.
O odlehčení nálady se zajisté
postaraly květinové děti, které zabraly
střed sálu a zpěvem a ukázkou „free“
morálky lákaly nové členy. Mezi tím
vším proplouvaly postavičky z pohádek
jako rozverný Maxipes Fík, stydlivý
Šmoula se Šmoulinkou, vynalézavý Pat
a Mat, záhadná kouzelnice, UFO pár s
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roztomilými čumáčky nebo postavy z
filmů pro dospělé rozvážný Vinnetou s
krásnou Ribannou či výjimečně zlobivý
Elvis Presley.
Nechyběly ovšem ani profese. A
tak Vás na každém kroku léčil doktor a
sestřička podávala zaručeně nejlepší lék
a přitom napomínala pacienta
omotaného od hlavy až k patě obvazem
nebo k vám zaskočil dřevorubec se
stoprocentně funkční motorovou pilou.
Od stolu vás zdravilo neposlušné stádo
krav, které nechtělo na pastvu a před
kapelou se rozprostírala „Hulačova“
louka s přehlídkou květeny, hmyzu,
hospodáře s hospodyní, tentokráte
poslušnou kravkou a zánovní technikou.
Každá maska i skupina masek
měla svůj styl i vystupování, ale v
závěru měly všechny jedno společné a
to dobrou náladu a chuť se bavit. Takže
za rok všichni nashledanou při
„kasejovickém šibření“.
-mr-

Kulturně společenské
centrum Kasejovice
pořádá a srdečně zve na
doprovodný program oslav
osvobození:

Středa 8. května 2013
od 17 hod.
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Myslivecké sdružení Čihadlo a Komunitní škola Kasejovice
srdečně zvou všechny ekologisty a milovníky pořádku na

Sraz v sobotu 13. dubna 2013 v 8 hod. na kasejovickém náměstí.

VÁLEČNÝCH LET
A OSVOBOZENÍ
KASEJOVIC
Hosty moderované
besedy budou
pánové Josef Hulač
a Karel Horal.
V druhé části večera
bude prostor pro
Vaše dotazy.
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asiči ve Starém Smolivci budou
mít v letošním roce kompletně
zrekonstruovanou hasičárnu.
V roce 2011 jsme požádali do programu
PSOV 2011 PK o dotaci na první etapu
kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Starém Smolivci. Smyslem projektu bylo hasičárnu rozšířit, přidělat
sociální zařízení a zvětšit společenskou
místnost hasičů. V první etapě byly provedeny zemní práce, zhotoveny základy
přístavby, hrubá stavba, nový krov a
nová střecha. Náklady na první etapu
byly 633 tis. Kč vč. DPH a dotace, kterou jsme obdrželi od Plzeňského kraje,
činila 250. tis Kč. V roce 2012 jsme ve
stavbě pokračovali a i na tuto akci jsme
požádali do programu PSOV 2012 PK. I
v druhé etapě jsme byli úspěšní a mohli
jsme začít stavět. Plzeňský kraj nám
schválil dotaci ve výši 257 tis. Kč. Druhá etapa pro nás představovala dokončení celé přestavby. Byly provedeny úpravy vnitřních povrchů, výstavba příček,
betonové podlahy, byla osazena okna,
dveře a nová vrata, stropy, sociální zařízení, položena podlahová krytina, nová
elektroinstalace, okapy a byla provedena omítka fasády, hasičárna tak dostala
nový kabát. Samozřejmě byla postavena
nová jímka. Druhá etapa znamenala pro
obec náklad ve výši 626 tis. Kč. Hasičárna zatím nebyla zkolaudována, protože se muselo provést zaměření stavby
a počasí se k nám stále staví zády. Letos
na jaře vybavíme hasičárnu nábytkem a
zařízením, upravíme okolí a slavnostní
otevření plánujeme na oslavy 600. výročí založení obce, které by měly proběhnout v září 2013. Na přestavbě se podíleli i hasiči SDH Starý Smolivec, kteří
zde provedli brigádnické hodiny na bourací a úklidové práce, kterými jsme
ušetřili skoro 100 tis. Kč. Věříme, že se
hasičům bude v nové hasičárně dařit.
Eva Kubová
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okejisté HC Mladý Smolivec vyzvali na souboj fotbalisty ze Starého Smolivce. Měl to být
„sranda zápas“, ale obě strany k tomu
přistoupily velice profesionálně. Pravda,
fotbalistů bylo poméně, ale jejich tým
doplnili fanoušci. V zápase byli úspěšnější hokejisté, ale tomu se není radno
divit, vždyť hrají v Sušici na stadionu
hokej skoro každý týden. Bylo se na co
koukat. Po utkání se všichni, kdož měli
čas a chuť, odebrali do hospody
v Radošicích, kde se společně rozloučili
u dobrého jídla a pití se sezónou
2012/2013. V sezóně skončili naši hokejisté v Šumavské hokejové lize na třetím místě a v tradičním závěrečném turnaji také.
Eva Kubová

souvislosti s přestavbou hasičárny byla provedena rekonstrukce
autobusové čekárny. Bylo to
hlavně z důvodu, protože do čekárny
zatékalo a opadávala omítka. Na čekárně byla zhotovena nová střecha, omítka
vnitřní i vnější, nová podlaha. Bohužel
už nám do čekárny někdo naboural a
ještě než dojde ke kolaudaci, budeme
muset opravovat okap a střechu. Přestavba sice stála 110 tis. Kč včetně
DPH, ale čekárna je nyní opravená a
nedělá nové hasičárně a ani obci ostudu.
Eva Kubová
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Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva města
Kasejovice 12. 3. 2013
Zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
změny rozpočtu města Kasejovice
inventarizaci majetku města
Kasejovice k 31.12.
prodej pozemku v k.ú. Újezd u
Kasejovic – část.par.č. 1335/1
prodej pozemku v k.ú. Polánka u
Kasejovic – část.par.č. 645/1 o
výměře 3 m2
Zastupitelstvo souhlasí:
s podáním žádosti do Operačního
programu Životního prostředí
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
informativní zprávu o činnosti Rady
města Kasejovice
zprávu finančního výboru a
kontrolního výboru
změny v rozpočtu města č.14/2012,
č.1 a č.2/2013 schválené radou
Informace o:
příslibu dotace na výstavbu
sběrného dvora ze SFŽP
příslibu dotace na zpracování
územního plánu z Integrovaného
operačního programu
příslibu dotace na opravu kapliček a
křížků z programu Leader
vyhlášené poptávce na dodavatele
elektřiny, plynu a telefonních služeb
probíhajících pozemkových
úpravách v k.ú. Chloumek a
Řesanice
plánovaných stavebních pracích
(rybníky – Újezd)
ceně vodného a stočného
v Kasejovicích a v Újezdě za rok
2012 a návrhu na rok 2013
podání žádosti o vydání
historického majetku obce –
pozemků z majetku ČR
z majetku ČR
Město Kasejovice
zve širokou veřejnost na

TRADIČNÍ POUŤ
V BOUČKU
v neděli 28. dubna od 11.30 hod.
MŠE SVATÁ v kapli
od 12.30 hod.
Posezení s hudbou Brumendo.
Občerstvení zajištěno.

Duben 2013
áří je poměrně bohaté na události. ZaUSNESENÍ ze zasedání
číná škola, končí léto, začíná podzim,
obce
rostou houby,Zastupitelstva
sklízí se ovoce, připraMladýnaSmolivec
zejedne
vuje se zahrádka
jaro… Ano,
to
dost obtížné21.
najít
chvilku
volna mezi
února
2013
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Schvaluje:
rozpočtové opatření č. 1/2013
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
o právu stavby „Dožice, RD p.č.
134/1“ na pozemku p.č. 817/12 KN
v k.ú. Dožice o rozsahu maximálně
do 25 m2 za cenu 6000 Kč za věcné
břemeno bez DPH firmě ČEZ Distribuce a.s. z Prahy
uzavření nové smlouvy na výpůjčku
nádob na tříděný odpad s firmou
EKO-KOM a.s., která nahradí původní smlouvy na výpůjčku nádob
na sklo ze dne 2. 6. 2008 a na papír
ze dne19. 6. 2007
pronájem pozemku firmě Agrochov
Kasejovice-Smolivec a.s. v k.ú. Starý Smolivec p.č. 163/1 KN o výměře 1,6414 za cenu 1000 Kč/ha/rok
prodej pozemku p.č. 1148/5 KN
v k.ú. Radošice o výměře 21 m2 za
cenu 30 Kč/m2 paní Kapínové z
Radošic
uzavření smlouvy o dílo s firmou
STAVEL PŘÍBRAM s.r.o. na III.
etapu opravy fasády kostela
v Dožicích – loď kostela, cena za
kompletní dílo bude ve výši
536.357,55 Kč, termín zhotovení od

1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
zhotovení nové elektrické přípojky
do garáže v Mladém Smolivci, přípojku provede Pavel Šmíd ml.
z Mladého Smolivce, cena za přípojku 11958 Kč
Neschvaluje:
žádost pana Trnky ze Starého Smolivce na pronájem pozemku v k.ú.
Starý Smolivec p.č. 163/1 KN o výměře 1,6414 ha
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení 2/13
informaci výběrové komise o výsledku zakázky malého rozsahu
„Kostel sv. Michaela Archanděla
v Dožicích III. etapa“ na kompletní
opravu fasády lodi kostela
informaci o podání žádostí o dotaci
na bezpečné branky do programu
KÚ PK, na zařízení zasedací místnosti a kuchyně OÚ v Mladém
Smolivci do programu PSOV KÚ
PK a na opravu hasičského auta
CAS pro JPOIII Mladý Smolivec
do programu KÚ PK
informaci o podaném vyjádření
k odvolání pana Šišky proti správnímu rozhodnutí č.j. VŽP/279/2013
– zamítnutí obory
oznámení manželů Nachtmanových
z Budislavic na poškozování pozemku v jejich vlastnictví nákladními vozy na dříví a na omezování
užívání vlastního pozemku pro
vlastní potřeby např. parkování

rvní etapa výstavby cyklostezky
je za námi a od března 2013 pokračujeme etapou druhou.
V loňském roce jsme na úseku ze Starého Smolivce ke kapli sv. Anny, který je
dlouhý 1530 m, provedli zemní a bourací práce, byly položeny podkladové
vrstvy a první vrstva asfaltu. Kolem
celého úseky byly provedeny výkopové
práce pro odvodňovací příkop a
v několika částech byly položeny betonové odvodňovací žlaby. Byl kompletně zrekonstruován most přes Smolivecký potok. Stavebním pracím předcházelo kompletní vyčištění mezí okolo cyklostezky od náletových a starých dřevin. Cesta, na které bylo dříve
v určitých úsecích těžké projet na kole
nebo projít pěšky, protože rozrostlé

křoviny někde průjezd zcela zavřely, je
nyní pohodlná cesta - krásná cyklostezka. Je sice ve výstavbě, ale již o vánocích se po cyklostezce procházelo
více lidiček, než bývalo zvykem.
V letošním roce bude cyklostezka dokončena celá, právě probíhají zemní a
bourací práce na úseku od kaple sv.
Anny do Dožic, který bude dlouhý
1420 m. Kompletní výstavba cyklostezky by měla stát nejvíce 14 mil. Kč.
Celou akci provádíme díky schválené
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa
3 – Rozvoj cestovního ruchu. Dotace
bude po splnění všech podmínek
smlouvy proplacena do výše 85 %
uznatelných výdajů na cyklostezku, což
by mělo představovat částku 12 mil.

Číslo 4; ročník XVIII.

(dokončení ze str. 1)
pro nás zajistila paní Strnadová se svými děvčaty z tanečního kroužku z Blatné. Po této části nám zastupitelé, kteří
nás celé odpoledne obsluhovali, rozdali
růže. Dále následovala volná zábava,
která pod vedením hudební skupiny
Melodion měla také „grády“. Autobus
rozvezl některé ženy po 18 hodině
k domovům a ty zbylé v zábavě pokračovaly až do nočních hodin. Chlebíčky,
chuťovky, zákusky, svařáček, kávička a
jiné dobroty se podávaly během celého
odpoledne a přítomné ženy, věřím, byly
spokojené a už se spolu se mnou těší na
příští „Dámskou jízdu“.
Děkuji jménem všech přítomných žen všem zastupitelům, kteří se o
nás po celé odpoledne a večer starali a
dík patří i účinkujícím, realizačnímu a
přípravnému týmu. Eva Kubová

Kč. První návštěvníci snad začnou cyklostezku plně využívat v červenci 2013,
kdy by mělo proběhnout slavnostní
otevření. Na každé stavbě se vždy vyskytnou drobné problémy a ani při výstavbě cyklostezky tomu není jinak,
snažíme se je řešit ku prospěchu všech
a věříme, že to úspěšně zvládneme.
Eva Kubová

Duben 2013

Vítězky velikonoční soutěže:
Rozárka Urbancová, Monika Juráčková,
Terezka Jamrišková, Pavlínka Šoralová
a Adrianka Hošková

e středu 27. března se žáci kasejovické základní školy vypravili do nedaleké Blatné, aby zde
v sále sokolovny zhlédli divadelní představení Hrátky s čertem v podání místních ochotníků. Tuto dnes již legendární pohádku napsal roku 1942 Jan Drda.
Po druhé světové válce se pohádka dočkala nejen divadelního, rozhlasového,
ale i filmového zpracování, ve kterém
si zahráli velikáni českého herectví –
František Filipovský, František Smolík,
Stanislav Neumann, Josef Bek, Josef
Vinklář, Alena Vránová či Eva Klepáčová.
Blatenští ochotníci tak
v pohádce mladým divákům představili
postavu dragouna – vysloužilého vojáka Martina, princeznu Dišperandu, její
komornou Káču, loupežníka SarkuFarku, poustevníka otce Školastyka,
čerty Lucia a Solferna, Omnimora a
Karborunda, anděla Thofila a další.
Svým podáním a vlastním zpracováním
starého pohádkového příběhu blatenští
herci publiku dokázali, že pohádka je

str. 6

Číslo 4; ročník XVIII.

řezen byl pro nás všechny ve
znamení čekání na vytoužené
sluníčko, teplo, jaro a Velikonoce. Ve třídách se místo obrázků sněhuláků a zimních sportů objevily jarní
květiny, velikonoční vajíčka, zajíčci a
kuřátka a všichni už toužebně očekávali, kdy se jaro dostaví.
Žáci prvního stupně se
v průběhu března mohli zapojit se svým
výrobkem, obrázkem či dekorací do velikonoční soutěže. Soutěžních výrobků
se na výstavě objevilo přes třicet a žáci
pak mohli hlasovat pro číslo výrobku,
který se jim nejvíce líbil. Až na vyhlášení soutěže se všichni dozvěděli, kdo
vlastně byl autorem těchto výrobků,
protože soutěž probíhala anonymně.
Nejvíce hlasů získal výrobek Adélky
Kopřivové ze 3. třídy – velikonoční volejbal, na 2. místě se umístil piliňáček
Adrianky Hoškové z 1. třídy, 3. místo
obsadila Tereza Jamrišková z 5. třídy se
svým velikonočním fitness centrem, 4.
místo získala Monika Juráčková ze 4.
třídy a o 5. a 6. místo se podělila děvčata Pavlínka Šoralová ze 2. třídy a Rozárka Urbancová ze 3. třídy. Všichni
zúčastnění dostali sladkou odměnu a
své krásné výrobky si odnesli domů,
aby jimi vyzdobili své domovy.

V březnu se také konalo školní
a následně okresní kolo recitační soutěže. V kategorii 2. a 3. ročníku postoupili do okresního kola Evelínka Matějovská a Matěj Kolář, v kategorii 4. a 5.
ročníku Zdeněk Jiřinec a Monika Juráčková. I když možná s drobnou trémou,
ale přesto vzorně, reprezentovali naši
školu v Blovicích a ukázalo se, že mají
opravdu talent. Evelínka Matějovská si
přivezla čestné uznání poroty a ostatní
si vyzkoušeli, jak je těžké obstát před
velkou konkurencí. Do příštího ročníku
soutěže mohou všichni pilně trénovat a
zlepšovat své výkony.
Ve středu 20. března zavítalo
do naší tělocvičny Divadélko ve tři
s preventivním programem, který měl
dětem ukázat nebezpečí, která na ně číhají v blízkém okolí. Žáci shlédli ukázky situací, které je mohou v každodenním životě potkat. Sami pak měli problémovou situaci odhalit a naučit se při
ní správně chovat. U mnoha dětí bylo
vidět, že jsou o těchto nástrahách a
úskalích dobře poučení a uměli by se
v krizové situaci správně zachovat.
Všem se nám divadélko líbilo a rádi zase příště shlédneme podobně vydařené
představení.
Mgr. Jana Minaříková

v dnešní době stále velmi oblíbená a zároveň je vhodnou formou, jak upozornit
na některé nešvary dnešní společnosti.
Jejím velkým plusem bylo zasazení jejího děje do krajiny, která nás obklopuje a uvědomit si, že společnost, ve které
žijeme, tvoří lidé se stejnými vlastnost-

mi jako kdekoliv jinde.
Blatenským ochotníkům patří poděkování nejen za vynikající herecké výkony, ale také za nabídku a ochotu
představit toto divadelní představení žákům kasejovické základní školy.
Štěpánka Löffelmannová

foto -dm-

Duben 2013
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ŠKOLA A VEŘEJNOST ANEB
DEVÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ
SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“
úterý v podvečer 26. 3. měli občané Kasejovic a celého spádového území opět možnost zúčastnit se semináře pořádaného v rámci
projektu „Vytvoření sítě venkovských
komunitních škol v Pošumaví“ a zapojit se do diskuze, tentokrát na téma
Škola a veřejnost.
Diskuzi o tomto tématu lze rozdělit
na tři základní okruhy. Co by mohla
zlepšit škola – jak základní, tak mateřská – ve vztahu k veřejnosti. Co by naopak mohla veřejnost udělat pro školu.
A jak by bylo možné podpořit spolupráci školy a místních spolků.
Ukázalo se, že ze strany školy by
mělo dojít ke zlepšení informovanosti
veřejnosti. Bylo by vhodné při propagaci zdůraznit, že akce je určena široké
veřejnosti a ne jen žákům ZŠ či MŠ a
jejich rodičům. Nezbytností je též doplnění a aktualizace webových stránek,
případně zavedení redakčního systému
pro webové stránky – to vše samozřejmě po dohodě s jejich správcem.
Škola by naopak ocenila, kdyby někteří občané byli ochotni vést kroužky
a to jak pro žáky ZŠ, tak pro ostatní zájemce v jejích prostorách. ZŠ Kasejovice je schopna a ochotna poskytnout
prostory například pro kurzy vaření,
keramiky či paličkování. Samostatnou
kapitolou ve vztahu veřejnosti ke škole
jsou sponzoři a sponzorské dary.
Část veřejnosti by zřejmě měla zájem využívat vybavenosti zahrady MŠ.
Otázka zpřístupnění těchto prostor pro
maminky s velmi malými dětmi je však
komplikovaná. Zahrada by mohla sloužit veřejnosti až po skončení provozu
MŠ, tedy po čtvrté hodině odpoledne,

což je pro děti ve věku do tří let nevyhovující. Navíc by se musel najít alespoň jeden dobrovolník z řad veřejnosti, který by za zahradu MŠ po danou
dobu zodpovídal.
Téma užší spolupráce ZŠ, MŠ a
místních spolků bylo zmíněno už na
lednovém semináři a teď jsme se
k němu vrátili. Zástupci školy potvrdili,
že o tuto spolupráci zájem mají a případné přednášky či prezentace činnosti
spolků pro žáky uvítají s radostí. Zároveň vyjádřili přání, aby akce připravované spolky jako výstavy a podobně,
byly organizovány nejen o víkendech,
ale i ve všední dny, aby se jich ZŠ i MŠ
mohly s dětmi účastnit.
Spolupráce mezi školou, veřejností
a místními spolky již na Kasejovicku
funguje. Veřejnost využívá některé
prostory ZŠ, a to především zrekonstruovanou tělocvičnu. Některé spolky
připravují program pro děti z mateřské
školy i školy základní. Jak ukázal tento
seminář, je však i v tomto ohledu stále
co zlepšovat a my se, doufejme, můžeme těšit na prohloubení této spolupráce.
Základní a mateřská škola jsou pro
život města a spádového okolí velmi
důležité. Jsou otevřené nejen vlastním
žákům a dětem, které je navštěvují a jejich rodičům, ale každému, kdo se o život mateřské a základní školy zajímá.
Je škoda, že možnost diskutovat o společném životě školy, školky, spolků a
nás, občanů zůstala bez výraznější odezvy ze strany veřejnosti.
Lenka Černá,
komunitní koordinátor Kasejovice

POZVÁNKA na seminář

NAŠE OBEC A MLADÁ GENERACE
Seminář se koná v úterý 14.5.2013 od 17.00 hodin v budově Kulturně
společenského centra Kasejovice
Je ve Vašem okolí něco, s čím jste nespokojení?
Máte nápad, jak zlepšit život v naší obci i okolí?
Týká se tento problém (nejen) mladé generace?
Ing. Marie Čápová, starostka města
Pak přijďte a zapojte se do diskuze o tomto problému!
Akce se koná v rámci projektu ESF OP LZZ č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 „Vytvoření sítě venkovských komunitních
škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

o kasejovické základní
školy zavítali
20. března
představitelé
mosteckého Divadla VeTři
Michaela Marková a Vlastimil Vébr. Divadlo VeTři nabízí od roku 2007 školám preventivní programy určené jak mladším žákům prvního stupně, tak starším žákům druhého
stupně. V rámci těchto programů divadlo velice úzce spolupracuje s preventisty na školách a preventisty Policie
České republiky.
Za žáky druhého stupně přijeli
Michaela Marková a Vlasta Vébr
s tématem cyber šikany a problematiky
drog. V obou případech se nejednalo o
klasickou přednášku odborníka na dané
téma, ale o zábavné zpracování daných
témat dramatickou formou. Cílem tedy
bylo žáky nejen pobavit, ale především
poučit o nebezpečí, kterému se v podstatě vystavují každý den. Ve scénce o
cyber šikaně žáci poznali, jak je krásné
předávat si prostřednictvím internetového světa lichotivé věty a fotografie, ale
pouze do okamžiku, než se dostanou do
střetu se zákonem.
Druhá scénka zavedla žáky do
světa reklamy, se kterou se dnes setkáváme na každém kroku. Moderátor
Vlasta Vébr, jež si všechny okamžitě
získal po svém příchodu na scénu svou
slovní smrští, upozorňoval žáky ve
svém reklamním spotu na nebezpečí
drog. „Drogově závislou“ se mu zde
stala jeho herecká partnerka Michaela
Marková, jež si zpočátku své „drogové
opojení“ užívala a odmítala jakoukoliv
pomoc. Na samém konci zjistila, že jí
není pomoci a na své cestě do „normálního života“ bude muset překonat mnoho těžkých překážek. Obě scénky se vyznačovaly svou originalitou ve zpracování natolik závažných společenských
nešvarů jakými cyber šikana a drogy
jsou a u žáků se setkaly s pozitivním
ohlasem.
Štěpánka Löffelmannová

Duben 2013
Usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Oselce
ze dne 8.3.2013
Zastupitelstvo bere na vědomí :
konečné vyrozumění a posouzení
obecně závazné vyhlášky na likvidaci komunálního odpadu
připomínky z diskuse, které se projednají na poradě starosty
průběh stavebního povolení kanalizace a ČOV v Kotouni
ZO schvaluje :
umístění čerpací stanice na pozemku
270/3 v k.ú. Oselce pro ZVD Oselce
prodej části pozemku v k.ú.Oselce č.
p.17/4 a 17/26
prodej části pozemku v k.ú. Kotouň
p.č. 621/1 – zahrádka
rozpočet obce Oselce pro rok 2013
rozpočtový výhled na rok 2014 až
2017
zakoupení přístroje na odvlhčení budovy obecního úřadu od firmy
AQUAPOL
žádost o dotaci na vybavení herními
prvky víceúčelové hřiště v Oselcích
vytýčení pozemku na rozšíření dětského hřiště v Kotouni
ceny vodného a stočného
v Oselcích, v Kotouni a v Nové Vsi
podání žádosti o dotaci na výměnu
oken a dveří v hasičské klubovně
v Oselcích
nákup a dovoz materiálu na zpevnění podlahy přístřešku při has. zbrojnici v Kotouni
bezúplatný převod kaple sv. Markéta a rodinného domu v Oselcích 86
od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových Plzeň
nákup dvou časopisů do Místní
knihovny v Oselcích na zkušební
dobu půl roku
ZO neschvaluje :
prodej části pozemku v k.ú. Kotouň
p. č. 621/1- před rod. domem Kotouň 81
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lenové SDH Oselce a příznivci
dobrého jídla uspořádali v neděli 31. března 9. ročník soutěže
O nejlepší velikonoční nádivku.

Ceny pro vítěze i účastníky.

Soutěžící o nejlepší velikonoční nádivku.

Oselecký kuchař roku 2013 V. Panuška.

návštěvníci v šenku. V porotě byly paní
Panušková a Boubelová. Každý účastník dostal nejméně tři ceny. Celé odpoledne až do půlnoci hrála harmonika,
zpívalo se a tančilo. Sešla se veselá
parta a bylo krásné delší odpoledne.
Od čtvrtka do soboty obcházeli
křístači své části obce a v sobotu vybírali pomlázku. Je to stará tradice a děti
se na to těší. Chodili děvčata i chlapci.
V pondělí dopoledne chodili hoši šlupat všechny ženy, mladé i dříve
narozené. Za odměnu dostali stuhu na
šlupačku, malovaná vajíčka a něco
dobrého. Počasí bylo zimní a v sobotu
nikdo nehýbal s půdou.
Miloslav Cikán

Do soutěže se přihlásilo 14 mužů. V
soutěži zvítězil se svojí vynikající nádivkou Václav Panuška, druhý byl Milan Chlad z Chlum a třetí se umístil Pavel Kadič. Nádivku hodnotili všichni

podní část obecního úřadu je
značně vlhká i v místech, kde byla
do nedávna umístěna obecní
knihovna. Proto jsme byli nuceni hledat
pro knihy jiné prostory - suché a
vytápěné. Své nové místo našla Obecní
knihovna v domě klidného stáří a vchod
je přes zdravotní středisko. Přípravu
místnosti, umístění regálů a přemístění
knih zajistili manželé Markovi. Otevírací
doba je ve středu od 14 do 17 hodin.
Nově bude v knihovně i veřejný internet.

Na autobusové točně v Oselcích postavili
pánové Panuška, Chaloupka a Kotěšovec
tohoto krásného velikonočního zajíce.

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA zve na tyto akce:
Přednášku O HOUBÁCH
S RNDr. JANEM HOLCEM
čtvrtek 18. dubna 2013 od 17:00,
Blatná – sál MAKO
Vstupné 50,- Kč, členové Klubu zdarma
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
k poctě P.Jana Pavla Hilleho
neděle 21. dubna 2013 od 14:00,
Blatná – děkanský kostel Nanebevzetí

Panny Marie, (Václava Veselá –
zpěv, Jakub Komrska – varhany)
Výstavu erbů, pečetí, rodokmenů ad.
HERALDIKA – VĚDA I UMĚNÍ
PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY – POZNÁNÍ
I DOBRODRUŽSTVÍ
1.–22. května 2013, tvrz Lnáře
Vernisáž výstavy ve středu
1. května od 18:00

Přednášku PhDr. Víta Vlnase, PhD.
SV. JAN NEPOMUCKÝ
Česká legenda
a její ohlas na Blatensku
čtvrtek 16. května 2013 od 17:00
Chlum u Blatné – KD Vstupné 50,- Kč,
členové Klubu zdarma

Duben 2013
USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 7.3.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje :
program zasedání
výroční zprávu o poskytování
informací za rok 2012
dodatek č.1/2013 ke smlouvě na
dopravní obslužnost“ na rok 2013
inventarizaci majetku obce
Hradiště k 31.12.2012
účetní uzávěrku Obce Hradiště
sestavenou k 31.12.2012
dodatky č. 52-57 ke smlouvě o
zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro obec
Hradiště s firmou RUMPOLD
Plzeň
podání žádosti o dotace na opravu
obecních komunikací z PSOV
vyhlášeného Plzeňským krajem
finanční částky na věcné dary
jednotlivým jubilantům v obci dle
předloženého návrhu s účinností od
1.1.2013
zakoupení pákového rozdělovače
pro SDH Hradiště
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ilí občané Kasejovic a okolních
vesnic. S radostí Vás zveme na
výstavu Klubu otevřených dveří
Naše lípy 1912 - 2012.
Na fotografiích zvěčnila Lucka
Myslivcová naši cestu vláčkem
motoráčkem do Blatné a pak pěšky
přes Bezdědovice do Paštik za
památnými paštickými lípami a to i s
prohlídkou barokního skvostu, kostela
sv. Jana Křtitele, s průvodci p. Vladimírem Červenkou a p. kostelníkem
Komanem. Výstava zachycuje i nocování v KODu s lipovým i méně lipovým programem, dále pak netradiční
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mašličkování našich kasejovických
lipových jubilantek na náměstí a v
parku. A závěr je to nejcennější zasazení nové lípy na Den stromů
20.10.2012 v 9 hod. Byli bychom rádi,
kdybyste se na nás zašli podívat a
podělit se s námi o všechny ty úžasné
zážitky. Najdete nás v přízemí kulturně
společenského centra v Kasejovicích
na náměstí. Výstava je zároveň dárkem
k dubnovému svátku DEN ZEMĚ.
Za účastníky projektu Naše lípy
Michaela Hrachovcová
a Pavla Šimsová

Přijímá:
rozpočtová opatření č.10/2012,
č.1/2013 a č. 2/2013

ulturní komise při OÚ Hradiště
uspořádala dne 16.3.2013 od
14.00 hodin posezení u příležitosti oslav MDŽ. Akce se konala
v místní klubovně v Hradišti. Kulturní
program připravily nejmenší děti
z obce. K poslechu a k tanci zahrála
ženám paní Lenka Janovská.
Jana Bláhová

Děti rozdávaly radost maminkám i babičkám.

etos již po čtyřiadvacáté se
Plzeň první květnový víkend
zahalí do pruhů a hvězd a vrátí
se v čase do roku 1945. Od pátku 3.
května do pondělí 6. května se
návštěvníci města mohou vedle
tradičních turistických cílů těšit na
mimořádnou událost, kterou květnové
oslavy osvobození bezesporu jsou.
Emotivní setkání s válečnými
veterány, historické vojenské kempy,
kolona historických vozidel v ulicích
města, víkendový kulturní program a
každý rok další a další zajímavosti a
novinky – to jsou Slavnosti svobody
Plzeň. Poprvé v historii bude jejich
součástí také Týden s armádou, město
představí novou tematickou výstavu
fotografií jednoho z amerických
osvoboditelů, zajímavé novinky
chystají i jednotlivé military kluby.
Informace o připravovaném
programu, aktuální informace a
novinky jsou k dispozici na webových
stránkách www.slavnostisvobody.cz.

Komunitní škola
Kasejovice o.s.
pořádá s přispěním
ochotných dobrovolníků

v úterý 30. dubna 2013
od 19 hod.
Místo konání bude
upřesněno na plakátech.
Buřty a stylové oblečení
s sebou.

Duben 2013
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87 let
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85 let
84 let
83 let
82 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
Josef Suda
Marie Archmannová
Marie Červená
Růžena Malečová
František Hořejší
Marie Bláhová
Zdeňka Bláhová
Miroslav Habada
Alena Váchová
Jiří Rudolský
Jiřina Brožíková
Božena Rosíková
Květoslava Davídková
Josef Kadlec
Valeria Berková
Věra Kraftová
Marie Šímová
Marie Šollová
Vladislav Kaiser
Stanislav Mašík
Jaroslav Panuška
Ludmila Bártová
Jiří Vokurka
Jiřina Rážová
František Pešek
Josef Pešek
Jaroslava Chaloupková
Jiří Suchý
Miroslav Zach
Květoslava Boušová
Bohuslava Horalová
Miloslava Veselá
Jaroslava Solarová
Marie Nedbalová
Karel Svoboda
Václav Hlinka
Bedřich Čermák
Marie Filipová
Marie Faměrová
Věra Šampalíková
Jiří Šneberger
Jiří Chvátal
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Hradiště
Bezděkov
Chloumek
Zahorčičky
Hradiště
Kasejovice
Radošice
Budislavice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Radošice
Radošice
Újezd
Polánka
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Zahorčičky
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Radošice
Mladý Smolivec
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Podhůří
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Životice
Starý Smolivec
Budislavice
Oselce
Kasejovice
Polánka
Kasejovice
Nezdřev
Hradiště

Božena Viktorová, Kasejovice
Marie Třeštíková, Polánka
Jiřina Šmídová, Kasejovice
František Červenka, Kasejovice
Jiřina Chvátalová, Hradiště
Jarmila Faměrová, Mladý Smolivec
Josef Kuba, Mladý Smolivec
Helena Vaníčková, Kotouň

Číslo 4; ročník XVIII.

Výpůjční doba: Po 8 - 13, 15.30 - 17 hod.,
Út 12 - 14.30 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Jo Nesbø - Sněhulák
 Anna Březinová: Zapuzená královna
 Catherine McKenzieová: Zapomenutá
 Vlasta Javořická: V zámku a v chatrči
 Agatha Christie: Parker Pyne zasahuje
 Alexandre Dumes: Madame Lafarge
 Digitální fotografie - krok za krokem od výběru fotoaparátu až po pokročilé digitální techniky

 Gunter Preuβ: Nebojme se strašidel
 Astrid Lindgrenová: Kajsa Nebojsa
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Obecní knihovna Kasejovice nabízí
dětem školního věku

8. - 14. července 2013
Pro děti bude v době od 8 do 16 hod.
připraven pod vedením pedagogického
pracovníka a paní knihovnice program plný her,
soutěží, čtení a zábavy. Děti si zahrají na
básníky, spisovatele, ilustrátory, či reportéry.
Chybět nebude ani pohyb na čerstvém vzduchu,
sport a výlety, pokud počasí dovolí.

Dotovaná cena: 250 Kč
V ceně je zahrnut oběd, pojištění, pedagogický
dozor a ceny do soutěží.
Přihlášky k vyzvednutí v obecní knihovně
Kasejovice. Informace osobně u p. Matějovské,
nebo na tel. čísle 602 439 346.

Katarína Cinová, Kasejovice
Nikolas Cina, Chloumek
Jana Stupková, Kasejovice

Duben 2013
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NAŠE LOUČENÍ SE ZIMOU

Kůry, můry ven, ať je krásný den!
Páráky, klektáky, kančí kůže,
ať mraky zalezou, kam který může...
Letošní zima se nechce vzdát vlády, i
když jsme jí společně začarovali tímto
kouzelným zaklínadlem. Všichni se těšíme na rozzářené sluníčko a hezké teplé jarní dny.
CO SE POVEDLO

letení z papíru pod vedením
opravdu šikovné paní Kunešové z Řesanic, které proběhlo
dvakrát. V první lekci se maminky, které přišly, naučily vytvářet papírové ro-

foto -il-

ličky a v druhé se již učily z roliček
plést. V šikovných rukou maminek
vznikaly první výrobky, jako věnečky,
podkovičky a košíčky. Maminky byly
nadšené, a aby se naučily více, domluvili jsme si další školení přímo v Řesanicích. Paní Kunešové moc děkujeme.
a společné velikonoční tvořeníčko jsme se všichni těšili. Sešlo se
nás sice málo, ale i zde jsme dokázali, že máme tvořivého ducha a ši-

sobotu 23.3.2013 v obecní úřadovně v Bezděkově tentokrát
úřadovaly děti. V připravené
„Velikonoční dílně“ si mohly vyrobit
vázičku plnou jarních květin. Na zdobení váziček si daly děti opravdu záležet. Stihly si vyrobit i slepičku a do ní
si posadily vlastnoručně malovaná vajíčka.
Všem se velikonoční dílka moc
povedla. Během celého odpoledne si
také mohly vyzkoušet pletení pomlázky nebo se jen dívat, jak rostly pomlázky v rukou pana Ladmana z Bezděkova. Kromě svých výrobků a pomlázek

kovné ruce. Z velkých i malých polystyrenových vajíček
a krepového papíru
vznikala veselá kuřátka na ozdobení velikonočního
stolu.

Číslo 4; ročník XVIII.

foto -il-

Děti se svými výrobky.

NA CO SE BUDEME TĚŠIT

Policie ČR v naší školce
Den Země
Pálení čarodějnic v MŠ
Divadelní představení O vodníkovi
Ivana Ledvinová
Maškarní bál pejsků a kočiček
„Hej pane Karnevale, račte dále, račte
dále, všechno máme na míru z krepového papíru…“, volaly děti nachystané
a natěšené na zahájení maškarního bálu,
který proběhl 7. března. Na letošní karneval si děti připravily masky pejsků a
kočiček. Malovaly je, zdobily, jak jen
nejlépe uměly. Pomáhaly i maminky,
které dětem doma připravily k vyrobené masce vhodný kostým. Každý si dával záležet, aby právě ta jeho maska vypadala jako opravdová. Nasadili jsme
ouška, domalovali čumáčky s vousky…
a bál mohl začít. To byla podívaná! Na
maškarním bále tančilo a dovádělo tolik
krásných pejsků a kočiček! Nechybělo
ani trocha napětí při veselém soutěžení.
Společné radovánky dětí ze třídy „U
Vodníčků“ i „U Zajíčků“ vyvrcholily
sladkým občerstvením. O dobrou náladu se šly děti v maskách podělit ven
rušným průvodem přes kasejovické náměstí.
Bc. Dagmar Jiřincová

si děti domů odnášely spokojené
úsměvy. Všem, kteří se na provozu
naší „Velikonoční dílny“ podíleli, patří
velké poděkování.
Olga Šulcová

foto -ilNavštívil nás velikonoční zajíček.

foto -ilObě třídy MŠ při maškarním bále
pejsků a kočiček.

foto -il-

Duben 2013
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Pronajmu byt v Kasejovicích 2 + kk - nezařízený, plynové topení. Tel. 724 181 001.
Prodám sazenice buxusů, 25-50 cm výška. Cena dohodou. Tel.: 605 551 061.
Prodám křemíkovou svářečku KS-200 A..
Tel. 733 217 737.
Obec Mladý Smolivec nabízí k prodeji sazenice smrku,
cena za kus 5 Kč bez DPH, odběr jaro 2013. Informace: Jára Ladislav, tel. 737 871 055.
Prodám barvy na Canon Pixma MP 540. Cena dohodou.
Tel. 720 440 015.

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční, odblokování páteře
Objednávky tel. 723 38 77 48, Lenka Kunešová

Číslo 4; ročník XVII.

335 44 Kasejovice

V rámci svého rozvoje hledáme pro náš
závod v Kasejovicích nové spolupracovníky na pozice:
účetní
pracovník výroby VZT (strojírenský dělník)
Nabízíme perspektivní zaměstnání a odpovídající mzdové
ohodnocení. Nástup možný ihned!
Kontakt : KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
Vodička Lukáš
mob. 606 622 593, tel. 371 595 293
e-mail vzt@kovokasejovice.cz

Vyřiďte své potřeby přímo ve své obci!
Každá první a třetí středa v měsíci
Začínáme 3. 4. 2013
Od 10:00 – 17:00 hod., tel: 733 654 595
Salonek restaurace U Adamců v Kasejovicích

Aktuálně:
Výrazná sleva na povinné ručení

Firma MI-PAL nabízí
Zahrada
* práce prováděné zahradním traktůrkem * práce prováděné
motorovou kosou * příprava záhonů, výsadba květin a pletí
* prořezávání stromů a problémové kácení *
* stříhání živých plotů *

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18 týdnů cena 159 – 170 Kč/ks
- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční:v neděli 21.dubna 2013
Kasejovice - u fotbal. hřiště - ve 14. 40 hod
Případné bližší informace tel: 728 605 840 728 165 166
415 740 719
Nová služba při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena 22 - 35 Kč/ks

Úklidové práce
* úklid kancelářských prostor * mytí oken* čištění interiéru
automobilů * celkový úklid domácností (vysávání, mytí
oken, úklid prachu)* možnost žehlení prádla*
* úklid sněhu a listí *

Dále nabízíme:
* realizaci pergol, výroba plotů a vrat *
* střechy na klíč (všech druhů krytin)* opravy krovů ,
* montáž střešních oken *
* zateplování stropů a krovů * opravy zemědělských strojů
a traktorů Zetor 25 - 7745, přípravy na STK *
MI-PAL, Bezděkov 7, 335 44 Kasejovice
IČO: 865 85 952, provozovna Nezdřev
Email: m.mipal@seznam.cz, tel. 607 707 580
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