DUBEN 2014

Cena 3,- Kč

Číslo 4; ročník XIX.

KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice
Město Kasejovice
zve širokou veřejnost na

Americkou armádou a příjezdu
Československé samostatné
obrněné brigády

v úterý 6. května 2014
v 9 hod.
Položení věnců u Památníku
obětem 2. světové války
9 - 10 hod.
Konvoj vojenských historických
vozidel na náměstí

prvním čtvrtletí letošního roku zakoupilo město Kasejovice nový osobní
automobil PEUGOT – BOXER – COMBI v hodnotě 562 300,- Kč. Automobil s kapacitou 8 osob a řidič je určen k přepravě menšího počtu osob na
sportovní utkání, soutěže, kulturní akce a podobně. Automobil budou využívat
nejen jednotky sboru dobrovolných hasičů ale také základní škola, mateřská škola, členové místních spolků a organizací. Koupi nového automobilu hradilo město
plně ze svého rozpočtu.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

ěsto Kasejovice získalo
z Integrovaného operačního programu dotaci na zpracování
územního plánu Kasejovice 2014. Na
vypracování územního plánu a jeho
částí získalo město příslib dotace ve
výši 762 300,- Kč. Tato částka by měla
pokrýt veškeré náklady na zhotovení
územního plánu kromě průzkumů a
konečného návrhu po projednání připomínek. V souvislosti s tím byla městem
již na konci března tohoto roku odevzdána závěrečná monitorovací zpráva
a žádost o platbu projektu na zpracování územního plánu. Tyto podklady budou poskytovatelem dotace použity

k závěrečnému vyhodnocení celé akce.
Podmínkou předložení monitorovací
zprávy a žádosti o platbu bylo předání
územního plánu pro veřejné projednávání, které se muselo podle stanovených podmínek uskutečnit nejpozději
do 30. června 2014. Architekt Ing. Pavel Valtr však návrh územního plánu
předal pro veřejné projednání již 4.
března 2014. Celá akce byla spolufinancována Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj a
Ministerstvem pro místní rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Město Kasejovice
zve na divadelní komedii
v podání blatenských ochotníků

na sále hostince Adamec
v Kasejovicích
10. května 2014 od 19 hod.
Vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek
u paní Jakubčíkové.

Duben 2014
Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 12.3. 2014
Rada města mimo jiné schvaluje:
vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 77/2 o výměře 33 m2 v k.ú.
Kladrubce za 1 Kč se zřízením věcného břemene – služebnosti výhradního požívacího práva nové stavby
včetně pozemku ve prospěch SDH
Kladrubce
podání žádosti Základní školy Kasejovice o dotaci k Plzeňskému kraji
z programu „Podpora mezinárodní
spolupráce v oblasti mládeže a spolu
- financování mezinárodních studijních programů“
Souhlasí:
se záměrem opravy většího rozsahu
hasičské Tatry 148 Jednotky Sborudobrovolných hasičů Kasejovice a
doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení
s realizací projektu „Rekonstrukce
komunikačních ploch návsi obce
Řesanice a části místní komunikace
Řesanice – Kotouň (II. etapa)“ a podání žádosti o dotaci z ROP programu NUTS II Jihozápad – oblast podpory 1.5. Rozvoj místních komunikací a doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení

Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 31.3. 2014
Rada města mimo jiné schvaluje:
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku na rok 2014 a předložený návrh čerpání příspěvku na
provoz ZŠ a MŠ v roce 2014 Kasejovice, účetní uzávěrku, inventarizaci majetku, dokladovou inventarizaci za rok 2013, inventarizaci pokladní hotovosti, cenin a zásob
k 31.12.2013, hospodaření s fondy,
rozdělení zisku za rok 2013 v ZŠ a
MŠ Kasejovice
finanční příspěvek ve výši 30.000
Kč Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice
Souhlasí:
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na zametací
techniku

str. 2
Bere na vědomí:
zprávu konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do
funkce ředitele Základní školy Kasejovice
žádosti zájemců o přijetí do domu
s pečovatelskou službou
v Kasejovicích
návrh hrobů významných kasejovických občanů, zařazených na
seznam hrobů, o které bude město
pečovat
možnost zveřejňování veškerých
smluv uzavíraných městem na internetu
Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva města
Kasejovice - 31.3. 2014
Zastupitelstvo města mimo jiné souhlasí:
s realizací projektu "Oprava
"Malého" rybníka v Řesanicích“ za
cenu cca 260 tis. Kč a s přijetím

úklidem místních komunikací
(15 km s asfaltovým povrchem)
a veřejným prostranstvím
v Kasejovicích bude pracovníkům města pomáhat nový pracovní stroj samojízdný – univerzální nosič nářadí CITY
RANGER 3500. Jeho součástí je zametací nástavba, válcový kartáč, cisterna
s kropicí lištou s korbou pro montáž.
Stroj byl zakoupen městem Kasejovice
prostřednictvím projektu „Snížení prašnosti ve městě Kasejovice“, který je

Číslo 4; ročník XIX.
dotace od Plzeňského kraje ve výši
100 tis.Kč
s realizací projektu KASEJOVICKÁ
PŘÍRODA – obnova parků a zelených ploch ve městě Kasejovice“ (I.etapa) a podání žádosti do
Operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 6.5. Projekt
bude hrazen z vlastních zdrojů a
město Kasejovice má na toto k dofinancování ve svém rozpočtovém
výhledu vyčleněn dostatek finančních prostředků.
s podáním žádosti o dotaci Plzeňskému kraji na opravu většího rozsahu
hasičské Tatry 148 ve výši cca 1 200
tis. Kč s tím, že spoluúčast města
Kasejovice bude ve výši 50 %
z celkové částky
s právním pověřením advokáta
JUDr. Jaroslava Svejkovského
k jednání ve věci požadavku státu na
vydání pozemků ve vlastnictví města pod komunikací I/20

spolufinancován z fondů EU v rámci
Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality
ovzduší a omezování emisí, 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší, 2.1.3 Snížení
emisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů. Cena pracovního
stroje činí 3 205 260,- Kč, přičemž 90
procent celkové částky je financováno
z výše uvedeného projektu.
Marie Čápová
starostka města Kasejovice
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání
rozpočtové opatření č. 1/2014
uzavření příkazní smlouvy na zpracování VŘ – zakázka malého rozsahu na stavební práce – zateplení
Obecního úřadu v Mladém Smolivci
a klubovny ve Starém Smolivci
s firmou GRANTIKA České spořitelny, a.s.
vyhlášení VŘ zakázka malého rozsahu na „Zateplení objektů Obce
Mladý Smolivec“ do konce března
2014
vydání předběžného souhlasného
stanoviska s plánovanou akcí rekonstrukce sítí NN v Dožicích 2. část
od hostince směr Mladý Smolivec
při splnění předem dohodnutých
podmínek (viz akce 1. část)
podání žádosti o podporu JSDH našich obcí – příspěvek na potřeby
JSDHO
zaslání odpovědi panu Eismanovi ze
Starého Smolivce na jeho žádost o
osvobození od poplatků za odvoz
TKO, neboť pan Eisman se v obci

Starý Smolivec prokazatelně zdržuje a žije, tudíž nevzniká nárok na
osvobození
Směrnici č. 1/2014 o schvalování
účetních závěrek účetní jednotky
Obce Mladý Smolivec
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení
informaci o kaucích vybíraných u
nájemních smluv na nebytové prostory dle výkladu nového Občanského zákoníku
informaci o možnosti podání dotace
do programu ROP NUTSII Jihozápad na rekonstrukci komunikace
v Radošicích a do Metly pouze
s podmínkou zákresu navržených
cest k rekonstrukci v pasportu místních komunikací
oznámení o výsledku šetření ÚOHS
výběrového řízení veřejné zakázky
„Cyklostezka „Formanská stezka“
Starý Smolivec – Dožice“, že nebyly shledány nedostatky ani důvody
pro zahájení správního řízení
žádost pana Karla Eismana ze Starého Smolivce na osvobození od poplatku za odvoz TKO na rok 2014
z jím uvedeného důvodu, že se
v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržuje
zaslané stanovisko k zahájení územ-

ního řízení „Dožice, 1. část – k NN“
informaci o neexistenci nájemní
smlouvy s firmou SporkNet s.r.o. na
umístění zařízení k poskytování internetu na obecních budovách a nově zaslaný návrh smlouvy od firmy
SporkNet s.r.o. s tím, že o smlouvě
bude rozhodnuto na příštím zasedání
žádost o finanční příspěvek Domovu pro seniory v Blatné s tím, že je
nutné nejprve zjistit systém financování provozu Domova pro seniory
informaci o schválení dotace
z programu PSOV PK na opravu
„Požární nádrže v Mladém Smolivci“
Jmenuje:
hodnotící komisi VŘ - zakázka malého rozsahu na „Zateplení objektů
Obce Mladý Smolivec“ ve složení
Ing. Otakar Friedrich, Miroslav Slavíček, Jan Spour
Navrhuje:
kauci stanovenou v nájemních
smlouvách na nebytové prostory
nejprve probrat s právní zástupkyní
obce
zadání zpracování nového pasportu
místních komunikací pro Obec Mladý Smolivec v průběhu roku 2014

ž máme za sebou polovinu dubna, jaro je tady a není vyloučeno, že se chystáte dopřát si malou vycházku do přírody třeba už v neděli 27. dubna a to přímo na pouť do
Boučku. Ovšem tato tradiční oslava
svátku sv. Vojtěcha v podobě mše v
kapli dnes už ani zdaleka nepřipomíná
pouťové radovánky v minulosti.
Pokusím se vám celou tu tehdejší dobovou atmosféru trochu přiblížit,
poněvadž Svatovojtěšská pouť bývala
ve své době velmi slavná a známá tím,
že jako taková bývala na jaře první v
pořadí v celém okolí a proto hojně navštěvovaná i návštěvníky z blízkých
vesnic.
Vraťme se tedy časem skoro o
sedmdesát let nazpět do doby krátce po
roku 1945: válečná léta se všemi omezeními a zákazy byla už minulostí, přídělový systém sice ještě trval, ale přece
jen už byla možnost si leccos dopřát.
Pouť se sice slavila až poslední neděli v
dubnu, ale hostinský a zároveň majitel
"Boučku" pan Cígler přivezl na voze
pivo z lnářského nebo blatenského pivovaru nejméně s čtrnáctidenním před-

stihem a sudy uložil v lednici. Pivo se
muselo po transportu "uležet" a hlavně
být před podáváním náležitě vychlazené.
Celá jeho rodina už pár dní sledovala vývoj počasí: pokud bylo pěkné
a ustálené, dal se očekávat pěkný výdělek, v opačném případě by byla návštěva malá a zisk zákonitě také malý.
Ženská posádka kuchyně už
několik dní před poutí také nezahálela:
pekla spoustu domácího cukroví a o
pouti už od Božího rána vařila jídlo pro
hosty. Po poledni totiž začínala taneční
zábava, která často končívala až dlouho
po půlnoci a za tu dobu některým tanečníkům už odpoledne nebo večer řádně vytrávilo. Celé stavení, dvůr i kaple
byly už také poklizené a zametené, vozy a hospodářské nářadí bylo zavezeno
do stodol a kůlen a večer před poutí
byla v kurníku zavřena i drůbež, aby se
ráno nepletla návštěvníkům pod nohy.
Jako první se na pouti objevili
trhovci a to brzy po rozednění: čím dřív
kdo přijel, tím výhodnější místo pro
postavení svého krámku získal - i na
tom záležel jejich výdělek. Nejlepší

stanoviště bývala podle příjezdové cesty od města v těsné blízkosti "Boučku".
Kolem deváté hodiny se dostavil
i pan farář, který se ve stavení převlékl
do kněžského roucha a spolu s ministrantem a několika kostelními zpěvačkami se odebral do kaple odsloužit mši.
Tam už na něj čekali většinou starší a
pobožní lidé, někdy jich bylo tolik, že
někteří opozdilí museli zůstat před kaplí u dveří - uvnitř bylo přeplněno. Po
ukončení mše se došel pan farář do
stavení převléct opět do civilu, přičemž
byl podle starého zvyku pozván i se
zpěvačkami na pouťový oběd, což nemohl odmítnout.
Dospělí návštěvníci ať už mladší, nebo starší se po mši zdržovali většinou poblíž vchodu do hostince, v jehož
blízkosti stíněny košatou lipou stály
dva dlouhé dřevěné stoly a také lavice;
to bylo vhodné místo k usednutí starší
generace, pokud bylo pěkné počasí setkávali se zde rodinní přátelé, dávní
spolužáci a kamarádi, vzpomínali na
mladá léta a popíjeli přitom pivečko. Ti
mladší to zvládli i ve stoje.
(dokončení na straně 5)

USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 11.3. 2014
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Další soutěží, kterou jsme absolvovali v březnu, byl Matematický klokan. Žáci 2. – 5. tříd se pilně snažili
vypočítat všechny zadané úlohy, které
se mnohdy zdály velmi zapeklité. Byla
to ale perfektní příležitost vyzkoušet si
řešení příkladů z matematiky, které
nejsou zcela obvyklé a na které jen tak
nenarazíme v našich učebnicích. Zapojili jsme i naše logické myšlení, selský
rozum a mnozí žáci, kteří ve třídách
nevynikají jako premianti, se ukázali
v této soutěži jako výborní počtáři.
Všem, kteří si lámali hlavičky a snažili
se příklady dotáhnout do úspěšného
konce, patří velká pochvala.
Mgr. Jana Minaříková

o krátkých pololetních prázdninách jsme nastoupili do únorového pracovního nasazení. Začali
jsme sbírat nové znalosti, nové známky
na druhé pololetí, ale nezapomněli jsme
se při tom také bavit, hrát si a soutěžit.
Jako velmi zajímavá se ukázala
recitační soutěž, ve které žáci změřili
své recitátorské schopnosti
v předposledním únorovém týdnu. Třídami se nesly veselé i vážné básně a
každý si mohl vyzkoušet, jak je těžké
se správně naučit a ještě bezvadně zarecitovat právě tu svou básničku. Po nelehkém rozhodování porota vyhodnotila jako nejlepší recitátory z 1. kategorie
Adrianku Hoškovou (2. třída) a Moničku Blovskou (3. třída), ze 2. kategorie
pak Terezku Melounovou a Martina
Kuneše (oba 5. třída).
Druháci a třeťáci se v únoru
zúčastnili posledních lekcí plavání, 24.
února si na poslední lekci zasoutěžili a
získali mokré vysvědčení. Většina dětí
své plavecké výkony zlepšila, s vodou

se více skamarádila a určitě bude na
lekce plavání v dobrém vzpomínat.
Poslední den před jarními prázdninami si všechny třídy 1. stupně zpříjemnily Recyklohraním. V programu
Recyklohraní aneb ukliďme si svět si
děti vyzkoušely třídění odpadu, povídaly si o tom, jak se dají použité materiály znovu využít. Dozvěděli jsme se
například, že jeden dres pro Jaromíra
Jágra se vyrobí z 15 PET lahví. Zjistili
jsme spoustu zajímavých věcí a určitě
nás to motivovalo, abychom se jak ve
škole, tak i doma více věnovali třídění
odpadů, které by nás při neopatrném
zacházení mohly brzy zavalit a znepříjemnit nám tím život.
A jak se nám soutěže podařilo
dokončit v březnu? Žáci, kteří nás reprezentovali v okresním kole recitační
soutěže, porovnali své síly a dovednosti
s těžkou konkurencí. Sice se jim nepodařilo vybojovat žádná vítězná místa, i
přesto si odnesli spoustu cenných zkušeností do dalších kol.

ohužel je to tak. Nezdřeváci 27.
března v obřadní síni blatenského
krematoria vzdali naposledy poctu panu Josefu Bartošovi. Bohužel,
nebylo mu souzeno tolik času jako jeho
mamince či tetičce, jimž byl dopřán
vskutku požehnaný věk. Pepíkovi, řečenému Čepička, se tento svět uzavřel v
jeho 57 letech.
Všichni jeho příbuzní, sousedé,
spolupracovníci i známí ho však stále
mají ve své paměti. Jako svérázného
Nezdřeváka, žáka bezděkovské a pak
kasejovické školy, kde nechyběl u žádné klukoviny. Jako pamětníka a skvělého vypravěče vzpomínek na různé lumpačinky z oněch školních let.
Byl i v dospělosti ochoten ke
každé legraci, společně vymyšlené a
společně do konce dotažené. Byl ale
také vždy ochotný k jakékoli pomoci,
když ji sousedé potřebovali.
Pár týdnů před tím posledním
odchodem ho ještě soused zavezl po
delším pobytu v nemocnici na chvíli
domů, ale pak nemoc byla silnější. Bez
Pepíka Bartoše - Čepičky bude prázdná
nejen jeho chalupa číslo 1, ale jaksi
vyprázdněnější je i Nezdřev, třebaže v
nezdřevských srdcích zůstává.
Už smutku odejdi a nechej místo hezkým vzpomínkám.
Ve čtvrtek večer po pohřbu se
potom na Čepičku vzpomínalo až přes
půlnoc. A pily se i mrcky, jak on říkával
sklenkám alkoholu. Uprostřed toho
vzpomínání přišel Luboš Červený mladší a na zeď hospody pověsil Pepíkův
fotografický portrét. I tak tady s námi
tedy pořád trochu bude.
Jiří Čepelák
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obotní odpoledne bylo v dožické
hospodě U Simči vyhrazeno pro
naše nejmenší. Konal se zde
tradiční maškarní bál, na který se těšily
snad všechny děti z blízkého i širokého
okolí. Příjemně vytopený sál přivítal
malé návštěvníky ve 14 hodin, dopro-

vod dětskému dovádění dělala reprodukovaná muzika skupiny Akuma.
Pořadatelky - místní maminky,
připravily pro děti soutěže, ve kterých
nebylo poražených. Ať to byl běh s
míčkem na lžíci, hod tenisákem do kruhu nebo podlézání dřevěné laťky, každá

disciplína byla provázena zářícíma očima malých tanečníků. Nechyběla židličková, ve které si ve druhém kole
zasoutěžili i rodiče. Vrcholem odpoledne bylo vyhlášení nejlepších masek a
odměna jejich nositelům.
-lb-

(dokončení ze str. 3)
My, tehdy ještě kluci, jsme se
shromažďovali ponejvíce kolem stánků
trhovců a dlouho jsme přemýšleli, zač
nejvýhodněji utratit peníze, které jsme
na pouť dostali od svých rodičů. A bylo
nad čím přemýšlet - těch lákadel nebylo málo: v hostinci limonáda malinovka
nebo citrónovka, v krámcích cukroví,
chlapecké nože ve tvaru malé rybky
(jeden takový mám ještě dnes uložený
v šupleti), dále zrcátka, malé sádrové
opičky s chlupatým kožíškem na dlouhé gumičce, foukací harmoniky, různé
píšťaly a frkačky a kdo ví, co ještě. A
poněvadž bylo po zakoupení těchto pro
nás "nezbytných předmětů" třeba tyto
okamžitě vyzkoušet, bylo v naší blízkosti pěkně rušno. V dělání hluku byly
na prvním místě velice oblíbené pistolky na "kapslíky" a to hned ve dvou
provedeních: první vzdáleně připomínala kolt amerických kovbojů a byla
jednoranná, druhá pak se podobala
browningové pistoli, do níž bylo nutno
nabít kapslíky v páskovém provedení byla "opakovací". Nejvyhledávanější a
také nejdražší byly však tzv. špuntovky: to byl revolver s krátkou hlavní,
kterou podélně procházela silná jehla,
ovládaná spouští. Do hlavně bylo třeba
silou natlačit špunt. To byla dutá zátka
uvnitř vyplněná jakousi chemikálií,
která při nárazu jehly vybuchla a vyrazila špunt z hlavně. Pokud by vám, nic
netušícím, někdo z této bouchačky vystřelil za zády, určitě byste s sebou alespoň pořádně trhli. Později byla tato

hračka z trhu stažena jako nebezpečná a právem: nechci ani domyslet, jak by
to dopadlo, kdyby vystřelený špunt
vletěl někomu do oka...
Pro děvčata měli trhovci přichystány různé prstýnky, náramky i
dětské náhrdelníčky z korálků a také
malé panenky. Mimo to zde bylo možno koupit i tzv. "štěstí", to byla zalepená obálka, v níž bylo uloženo překvapení - obyčejně prstýnek s kamínkem
ze skla, párek náušniček nebo jiná cetka, vše ze "zlatého " nebo "stříbrného"
kovu. Lákavé na tom bylo, že obálku si
mohl každý kupec sám vybrat podle
svého uvážení. Jako zvláštnost se jednou mezi trhovci objevil i prodavač
planet, které obsahovaly popis budoucnosti svého následného majitele. Planetář" je měl uloženy ve dvou krabicích jedna obsahovala planety ženské a druhá mužské. Jejich výběr obstarával
krásně vybarvený živý papoušek, zajímavé bylo, že se nikdy nezmýlil: děvčatům podával planety z krabice
"ženské", chlapcům z "mužské" a to
všechno za korunu!
Čas ubíhal a blížilo se poledne,
návštěvníci z Kasejovic, Újezda a
Chloumka už pomalu Bouček opouštěli
- doma je čekal oběd.
Kolem druhé hodiny odpolední
se dostavili muzikanti, kteří si museli
před zahájením taneční zábavy v sále
upravit své stanoviště. To už ale přicházely malé i větší skupiny příslušníků mladší generace, kteří si přišli zatančit, ale nechyběli ani starší pánové -

ty však lákalo posezení u piva. Chlapci
s děvčaty zasedli ke stolům v sále a ti
usedlejší pantátové našli své útočiště ve
velké místnosti v zadní části domu,
které se říkávalo "pavlač". Měla tu výhodu, že tam hudba ze sálu doléhala jen
tlumeně a nerušila hovor.
Hostinský už natáčel první půllitry a ty hned roznášel jak v sále, tak i
na "pavlači" některý mužský příbuzný
rodiny Cíglerů a hned také inkasoval
peníze. Hudba hrála, sál byl brzy plný
tanečníků a tanečnic a brzy se ozval i
zpěv. Všichni dobře víme, že při dobré
zábavě hodiny ubíhají daleko rychleji
než jindy. Trhovci už svá místa na dvoře dávno opustili a odjeli.
Když se začalo šeřit, bylo třeba
ve všech prostorách hostince rozsvítit.
Ačkoliv Kasejovice byly připojeny na
elektrickou síť už roku 1923, na samoty
a tedy i do Boučku byla elektřina přivedena až těsně před rokem 1960. V
chodbách, v kuchyních, ale také na
pavlači dodaly světlo petrolejové lampy, sál ale osvětlily dvě velké, od stropu visící lampy benzínové.
Po půlnoci začaly odcházet první skupiny tanečníků a také muzikanti
už se chystali končit, ale mezi hosty na
pavlači i v sále byli jedinci, kteří se
řídili heslem: "Je lepší a slušnější přijít
domů brzy ráno, než pozdě v noci"! Ti
se k odchodu neměli a ještě jim dost
dlouho trvalo, než vypili své poslední
pivo. Z Boučku někdy vrávoravým
krokem odcházeli, až když na východě
svítalo. Bylo po pouti…
-káf-
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o odpoledním dětském dovádění
přišel na řadu bál pro dospělé.
Úderem 8 hodiny večerní se do
připraveného dožického sálu v hostinci
U Simči začaly scházet první masky.
"Dospělácký" maškarní rej si za několik posledních let udělal velice dobré
jméno, což bylo vidět na počtu a propracovanosti jednotlivých převleků.
Sešli se tu čarodějnice, klauni,
šaškové, "roztodivné" strašidelné postavy, kostlivci, pohádkové bytosti.
Nechyběli Šmoulové, trampové, dokonce i včelař si sem našel cestu. Velkým tématem pro mnoho hostů byla
doba ledová a pravěk, kterou reprezentovala rodina Flinstounova a několik
skupin pravěkých lovců a lovkyň, říkajících si "neandrtálci". Snad největší
práci si dal "Valentino Rossi" se svým
zbrusu novým strojem ze stáje Ducati,
který si s sebou přivedl "nádhernou"
dlouhonohou hostesku.
Večer se rozbíhal ve velkém
stylu. Italský závodník předváděl akrobatickou jízdu na svém stroji, neandrtálci lovili medvědy a mamuty, Teletubbies projížděli sálem na koloběžce.
Velkou přípravu na dnešní večer předvedla skupina černokněžníka s čaroděj-
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nicemi. Ti si přinesli suchý led a rychlovarnou konvici. Za pomoci vařící
vody a suchého ledu vytvořili mlhu, ve
které ukazovali své čarodějné kousky
celému sálu.
Pivo teklo proudem, šenkýři se
snažili seč mohli, kapela Akuma v plném obsazení hrála hit za hitem. Čas
utíkal jako voda a po půlnoci přišlo
odmaskování. Pořadatelé měli velice
složitý úkol vybrat nejlepší masky z
celého tanečního parketu. Po dlouhém
vybírání bylo vyhlášeno pořadí pěti
nejpodařenějších převleků z celkového
počtu 41 masek.
1.
Neandrtálci
2.
Valentino Rossi
3.
Šmoulové
Po rozdání cen však zábava
ještě zdaleka nekončila. Plný sál, na 80
hostů, ještě pěknou chvilku tančilo,
zpívalo a příjemně se bavilo. Čas se
však naplnil, kapela sklidila aparaturu a
někteří návštěvníci se přesunuli do
výčepu, odkud se začali rozcházet až za
prvních kohoutích zakokrhání.
Díky pořadatelům, kapele, šenkýřům a všem, kteří se na zábavě podíleli za příjemně strávený večer.
-lb-

Číslo 4; ročník XIX.

ěžko říct, kdo zde v Kasejovicích
poprvé organizoval maškarní bál
pro děti. Zda to byl Český červený kříž, který tuto štafetu nese od prvního ročníku až do letošního roku, anebo
tuto atrakci vymyslel někdo jiný, kdo
chtěl dětem i rodičům nadělit trochu
radosti v předjarním období... Nevíme.
Maškarní bál prostě vždycky na jaře je a
hotovka.
Ale při pohledu na tombolu letos
i v minulých letech možná mnohého z
nás napadne, že to není samo sebou
zorganizovat takový maškarní bál. Že
těch pár hodin zábavy stojí několikanásobek „neviditelné“ práce, shánění a
také šikovnosti.
Organizátorkám proto patří velké
poděkování - za to, že mají chuť dělat
něco pro děti, že jim věnují energii a
svůj čas... Že umožní, aby se holčičky
staly na jedno odpoledne princeznami,
mořskými vílami, beruškami a kluci
Spidermany, drsňáky s kolty proklatě
nízko nebo třeba indiány.
Letos se na bále tradičně sešla
pestrá pohádková společnost a díky
hudební produkci pana Baloga, soutěžím pro děti a také pro rodiče byl maškarní bál veselý a vydařený. Tombola
byla, jak jsem již předeslala, pohádkově
bohatá. Novinkou bylo pouze jiné místo
konání a to sál kulturního centra města
Kasejovice, který se ukázal pro tyto
účely velice vhodným prostorem.
Tak snad zase za rok v předjarním čase
v pohádkovém světě na viděnou.
-dm-
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atnáctého února se konaly v Kasejovicích Šibřinky. Na sále u
Adamců se sešla opravdu vybraná společnost - svou účastí poctili
Šibřinky i někteří z našich předních
politiků, například Karel Schwarzenberg, Václav Havel a další politicky
angažované osoby.
Masky byly letos naprosto originální, např. Soukromá (j)elitní školka,
která propagovala zdravé svačiny, kasejovická ZOO s promovaným krmičem, skupina lidojedů, anebo orloj s

ok se s rokem sešel a už tu máme
opět předzvěst jara. Mezinárodní
den žen, tentokrát pod heslem
Dámská jízda aneb oslava MDŽ trochu
jinak. Na úvod všechny přítomné přivítala starostka obce paní Eva Kubová.
Poté se jako každoročně ujala konferování její dcera, Veronika. Ta představila program slavnostního odpoledne,
který byl mimo pozvané hosty proložen
soutěžemi o znalostech našich obcí.
Správné odpovědi byly oceněny hodnotnými cenami.
V samotném programu pak vystoupila skupina dobového odívání,
došlo i na šermířské souboje. Tato netradičně pojatá módní přehlídka se velmi líbila, což přítomní ocenili potleskem. Poté následovala první část hudebního vystoupení Elton John revival.
Skupina zahrála snad všechny nejlepší
skladby Eltona, brzy se zaplnil i taneční
parket. Poté se na scénu vrátila skupina
historického odívání, aby předvedla
scénku nazvanou Cikánská svatba. Vše
doprovázeno správnou, pravou cikánskou hudbou. Potom je v programu
vystřídala opět hudební skupina, aby
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Číslo 4; ročník XIX.

apoštoly a mistrem Hanušem. Ti připravili návštěvníkům skvělou podívanou:
hodinu co hodinu zakokrhal kohout a
apoštolové prošli orlojem, držíce se již
více než pět století daného scénáře:
sv. Petr žehnal, sv. Pavel kýval na znamení souhlasu a sv. Tomáš vrtěl nevěřícně hlavou. Marnivec se prohlížel v
zrcadle, Lakomec potřásal měšcem… a
mistr Hanuš občas poopravil nějaké to
porouchané kolečko. Pravda, jelikož to
byla opravdu povedená atrakce, orloj
zlákal i jiné masky, které se vmísily
mezi apoštoly a také z okének kývaly a
zdravily. O oblíbenosti Karla Schwarzenberga svědčí pokřik - My chceme

Karla, který utichl až poté, co oblíbený
politik pokynul z orloje nám občanům.
Velice pěkná byla také aktivita lidojedů, kteří dělali u orloje hodinu co hodinu čestnou stráž.
Avšak nejen skupiny masek se
účastnily šibřinkového veselí, zapojily
se také dvojice masek a samostatné
jednotky... Za všechny jmenuji Spejbla
a Hurvínka, vesnického dědka s babkou, jihoamerické caballeros, od hlavy
k patě zafačovanou mumii…
Za hudebního doprovodu skupiny Minimax trvala veselá zábava do
ranních hodin.
-dm-

tentokrát zahrála skladby Suzi Quatro,
Tiny Turner aj. I při této hudební produkci se taneční parket rychle zaplnil.
Po vyčerpání programu zahrála skupina
RK Band k poslechu i tanci. Hráli moc
pěkně, takže se nám ani nechtělo domů.
Odjezd autobusu, původně plánovaný
na šestou hodinu odpolední se posunul

o hodinu. Dík patří mužskému osazenstvu vedení obce, kteří nás obsluhovali,
a nutno dodat, že nepřetržitě a s chutí.
Došlo i na tradiční rozdávání růží, opět
tradičního to symbolu MDŽ v našich
obcích. Celé toto slavnostní odpoledne
se náramně vydařilo. Tak za rok opět
nashledanou.
Zdeněk Hřebejk

Duben 2014
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Číslo 4; ročník XIX.

rámci soutěže Zlatý erb, což je
soutěž o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí,
probíhala letos také soutěž Junior erb,
ve které se mohli utkat mladí programátoři do 18 let, kteří se aktivně zajímají o
internet a tvorbu webových stránek spojených s určitou obcí, městem, městskou částí, regionem apod. Jde např. o
webové stránky obce, města, stránky
školy, sportovního oddílu, sdružení,
webové stránky týkající se nějakým
způsobem určitého regionu či nějaké
místní pamětihodnosti.
Lukáš Slavíček, autor internetových stránek www.chloumecko.cz, se
umístil v krajském kole Junior webu na
krásném 3. místě. Gratulujeme!
ako již každoročně se v sále oseleckého šenku uskutečnila oslava
MDŽ pro ženy z Oselec a blízkého okolí.
S pásmem básniček a písniček s
maminkovskou tématikou vystoupily
děti ze ZŠ Kasejovice, které své vystoupení nastudovaly pod vedením paní
učitelky Zoubkové. Následovala pro-

dukce dětí z DD Oselce, které nejprve
zatančily a pak předvedly doprovodnou
scénku k písni Ivana Mládka Jožin z
bažin. Oslava svižně pokračovala v
tanečním duchu, na parket nastoupily
děti z tanečního kroužku v Blatné a
předvedly polku, jive a další společenské tance. Netrpělivě bylo očekáváno
také vystoupení oseleckých žen, které
letos zvolily taneční vystoupení v duchu ruského pohádkového evergreenu
Mrazík.
Obsluhu zajišťovali již tradičně
oselečtí hasiči, kteří ženám zpříjemnili
jejich svátek kávou, zákusky, chlebíčky
a hlavně květinou.
Ženy se nicméně také podílely
na organizaci a to již předem pečením
koláčů a chystáním chlebíčků.
-mc-

sobotu 15. března 2014 se kolem
14. hodiny zaplnil sál Obecního
šenku v Oselcích malými princeznami, kovboji, vílami, piráty,
trpaslíky, beruškami a dalšími krásnými
maskami.

Ti všichni si chtěli zatančit a
zasoutěžit na každoročním dětském
karnevalu, který pro ně připravují oselecké ženy. Děti se těšily na bohatou
tombolu. Velkým překvapením pro ně
byli kamarádi ze Studia kamarád – Jů,
Hele a Muf, kteří si s nimi zatancovali.
Jako každý rok byla připravená síť plná
balonků – tak si každý domů ještě odnesl něco navíc. Všechny masky byly
vyhodnoceny jako ty nej... odměnou
byl plyšák nebo sladkosti. Na závěr si
mohl každý zazpívat do mikrofonu svoji oblíbenou písničku. A tak v pozdním
odpoledni skončil jeden krásný den
plný zábavy.

Duben 2014

Muži jaro 2014

Okresní přebor

Datum Den Čas
23.3. NE 15.00
29.3. SO 15.00
6.4. NE 16.30
12.4. SO 16.30
19.4. SO 17.00
26.4. SO 16.30
3.5. SO 17.00
11.5. NE 17.00
17.5. SO 17.00
24.5. SO 17.00
31.5. SO 17.00
7.6. SO 17.00
14.6. SO 17.00

Utkání
Odjezd
NEPOMUK B - KASEJOVICE
14.00 A
KASEJOVICE - LETINY
SOBĚKURY - KASEJOVICE
14.30 B
DVOREC - KASEJOVICE
15.30 B
KASEJOVICE - PŘEDENICE
HRADEC A - KASEJOVICE
14.15 B
KASEJOVICE - CHOTĚŠOV A
CHLUMČANY B - KASEJOVICE 15.15 B
KASEJOVICE - BLOVICE A
KLÁŠTER - KASEJOVICE
15.45 B
KASEJOVICE - LUŽANY A
ŽINKOVY - KASEJOVICE
15.30 B
KASEJOVICE - MERKLÍN A

Dorost jaro 2014
Datum
6.4.
13.4.
18.4.
27.4.
3.5.
11.5.
17.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.

Den
NE
NE
PÁ
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE

Čas
10.30
10.30
17.00
10.30
10.00
10.30
11.00
10.30
13.30
10.30
10.00

Mladší přípravka jaro 2014

Okresní přebor

Datum

Den

Čas

Utkání

Odjezd

16.4.
24.4.
1.5.
8.5.
22.5.
30.5.
5.6.
12.6.

ST
ČT
ČT
ČT
ČT
PÁ
ČT
ČT

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
17.00
16.30
17,00

NEPOMUK - KASEJOVICE
KASEJOVICE - ŠTENOVICE
KASEJOVICE - ŽÁKAVÁ
KASEJOVICE - LOSINÁ
KASEJOVICE - NEPOMUK
ŠTĚNOVICE - KASEJOVICE
KASEJOVICE - ŽÁKAVÁ
LOSINÁ - KASEJOVICE

15.30 A

15.15 A
15.15 A

Sdružený přebor dorostu
Utkání
Odjezd
KASEJOVICE - CHLUMČANY
KASEJOVICE - DOBŘANY
LHOTA - KASEJOVICE
15.00 B
KASEJOVICE - KŘIMICE
RAPID PLZEŇ - KASEJOVICE
8.00 B
KASEJOVICE - VS PLZEŇ
CHOTÍKOV - KASEJOVICE
8.45 B
KASEJOVICE - UNION PLZEŇ
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - KASEJOVICE 12.00 B
KASEJOVICE - ŠTĚNOVICE
RAKOVÁ - KASEJOVICE
8.00 B

Žáci jaro 2014

Krajská soutěž žáků

Datum Den Čas
Utkání
23.3. NE 12.30 HORŠOVSKÝ TÝN - KASEJOVICE
6.4. NE 14.00 LUBY - KASEJOVICE
19.4. SO 14.30 KASEJOVICE - MECLOV
26.4. SO 14.30 STOD - KASEJOVICE
3.5. SO 14.30 KASEJOVICE - STAŇKOV
10.5. SO 10.30 TATRAN CHODOV -KASEJOVICE
17.5. SO 14.30 KASEJOVICE - TLUČNÁ
25.5. NE 14.00 BLOVICE - KASEJOVICE
31.5. SO 14.30 KASEJOVICE - MRÁKOV

Starší přípravka jaro 2014
Datum Den Čas

Odjezd
10.00 B
12.00 A
12.15 A
8.00 B

Utkání

ČT

16.30

KASEJOVICE - SPÁLENÉ POŘÍČÍ

16.4.

ST

17.30

NEPOMUK - KASEJOVICE

24.4.

ČT

17.30

KASEJOVICE - ŠTENOVICE

12.30 B

Odjezd
16.30 A

1.5.

ČT

17.30

KASEJOVICE - ŽÁKAVÁ

16.5.

PÁ

16.30

SPÁLENÉ POŘÍČÍ - KASEJOVICE 15.15 A

22.5.

ČT

17.30

KASEJOVICE - NEPOMUK

30.5.

PÁ

17.00

ŠTĚNOVICE - KASEJOVICE

5.6.

ČT

17.30

KASEJOVICE - ŽÁKAVÁ

A – auta

rvní březnový týden se nesl v naší mateřské škole v duchu
masopustu. Děti si upekly masopustní koblihy a seznamovaly se s lidovými zvyky a písničkami, které k masopustu
patří. Vyvrcholením masopustu byl maškarní bál, na který jsme
se moc těšili. Zatančit si přišli princezny, kovbojové, zvířátka,
berušky, Ferda mravenec, včelka Mája i s Vilíkem, tanečnice,
kuchař, doktorka, potápěč a spousta jiných pohádkových bytostí.
Děti tančily, dováděly a na konci nechyběla tombola. Byl to
maškarní rej, jak má být.

Okresní přebor

10.4.

B – Autobus

Číslo 4; ročník XIX.

str. 9

15.15 A

Loučení se zimou - vynášení Morany v MŠ Starý Smolivec.

Duben 2014
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Helena Křivánková
Josef Suda
Marie Archmannová
Marie Červená
Růžena Malečová
František Hořejší
Marie 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
Josef Pešek
František Pešek
Jaroslava Chaloupková
Jiří Suchý
Miroslav Zach
Květoslava Boušová
Jaroslava Solarová
Bohuslava Horalová
Miloslava Veselá
Marie Nedbalová
Karel Svoboda
Jiří Ocelík
Jiří Kulík
Jaroslav Ivanjuk
Jana Škudrnová
Jan Beneš
Marie Kravaříková
Helena Hajná
Jaroslava Ladmanová
Jiřina Salamánková
František Prokopius
Blažena Chaloupková
Dagina Hudcová
Vladimír Jadrný
Jaromír Říha

Hradiště
Bezděkov
Chloumek
Zahorčičky
Hradiště
Kasejovice
Radošice
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
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Životice
Starý Smolivec
Životice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Polánka
Polánka
Kotouň
Zahorčičky
Kasejovice
Kasejovice
Nezdřev
Újezd
Kasejovice
Kasejovice

Josef Štěpánek, Kasejovice

Číslo 4; ročník XIX.

Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod.,
Út 12 - 16 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Vlastimil Vondruška: Osmanský tábor
 Agatha Christie: Hadí doupě
 Steve Berry: Alexandrijská knihovna
 William T. Quick: Planeta opic
 Ken McClure: Záměna
 J.K. Rowlingová: Bajky barda Beedleho
 Julia Boehme: Loupež v Safariparku
 Robinson Crusoe - komiks
Knihovna nově nabízí zapůjčení stolních her.
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Martin Bajza, Kasejovice
Pavel Týc, Kasejovice
Dne 10. dubna jsme vzpomněli smutné
druhé výročí úmrtí naší drahé dcery,
manželky, sestry, maminky a babičky
paní Jarky Novákové z Bezděkova.
Stále vzpomínají maminka, manžel Pavel,
děti Pavel a Radek s manželkami,
vnoučátka Terezka, Adélka, Patrik
a Nikolka, sourozenci Stanislav, Pavel a Zdeněk s rodinami

Duben 2014
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Číslo 4; ročník XIX.
MYSLIVECKÉ DOPOLEDNE

Duben – aprílový měsíc

áno vstáváme s mrazíkem,
v poledne nás pořádně zahřeje
sluníčko a odpoledne při návratu
ze školky přinese severní vítr mraky se
studenými dešťovými kapkami. Na větvích stromů raší první lístky, na loukách
začínají kvést sedmikrásky a blatouchy.Většina ptáků přilétá z teplých krajin a zimní spáče lechtá sluníčko
na čumáčku - vstávej! Pro nás zvídavé
děti je v přírodě co objevovat a zkoumat… Pro myslivce je to měsíc úklidu
zbylého sena z krmelců, dezinfekce
okolí a sběru odpadků po lese. Den
ptactva - 1. duben, Den Země - 22. duben.

ZÁPIS DO MŠ KASEJOVICE 2014

Zápis pro školní rok 2014/2015 do MŠ
Kasejovice proběhl ve čtvrtek 20.3. od
8,00 – 16,00. Pro přihlášku a současně
si prohlédnout naší školku přišlo 15
dětí se svými rodiči. V novém školním
roce bude opět školička plná veselého
smíchu a písniček.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vynášení "báby Zimy"
a hledání "víly Jarněnky"

Zimo, zimo táhni pryč... Tak jsme se
v naší školce loučili se zimou. Aby jaro
už opravdu přišlo a zůstalo s námi, spolu s dětmi jsme bábu Zimu vyrobili,
ozdobili a oblékli do zimního kabátku a
pak odnesli k potoku, kde jsme jí spálili
a její zbytky pěkně vyprovodili veselou
říkankou po vodě pryč…Vílu Jarněnku
nebylo těžké najít, objevili jsme jí
v lesíčku na zahradě školky. Pak nás
ještě čekalo probudit a odemknout zahrádku a hurá na prolézačky, na které
jsme se po zimě tak těšili.

ako v městském dítěti, v jehož
domově se nikdy žádné zvíře (ani
užitečné) nevyskytovalo, ve mně
odmala rostlo přesvědčení, že živočichové jsou sice hodni obdivu i péče,
avšak nikoli mé.
Na druhé straně jsem vždy obdivoval lidi, kteří se svému zvířectvu
obětavě věnovali, aby (v případě užitečných zvířat) posléze učinili konec jejich
žití a měli dobrý oběd. Tak to zkrátka
chodí.
Náhle jsem dostal pozvánku na
výroční schůzi základní organizace
Českého svazu chovatelů Kasejovice.
Byl jsem zvědavý, a tak jsem s nimi
strávil sobotní odpoledne 1. března U
Adamců. Začal jsem chápat jejich zau-

Zápis do MŠ.

jetí pro zálibu, kvůli níž musí občas i
strpět lecjaké nejapné poznámky, kterými se do nich pokoušejí trefovat někteří
sousedé.
Na výročce se sešlo 22 členů a
několik hostů, mezi nimi MVDr. Ladislav Janovec z Nepomuka, MUDr. Roman Petr z Blatné, místostarosta Kasejovic MVDr. Václav Červený a ředitel AGRO Blatná ing. Václav Džis. Ve
zprávě o činnosti byla vyzdvižena účast
členů na řadě výstav v bližším i širším
okolí, kde získali spoustu ocenění. Mezi těmi úspěšnými výrazně dominoval
František Chlanda z Hradiště, který
snad z každé výstavy, jíž se zúčastnil,
nějakou cenu přivezl. Hrdě znělo konstatování, že v plzeňské oblasti jsou to
chovatelé kasejovické organizace, kteří
mají nejvíce holubů, a to 620.
Z další činnosti se připomněla
rekonstrukce chovatelského střediska,

Školní vzdělávací program naší školy je
zaměřen na poznávání a ochranu přírody. Proto jsme pozvali naše kamarády
myslivce, pana Jirku Sudu a Martina
Jedličku z Mysliveckého sdružení Čihadlo Kasejovice, aby nám přišli vyprávět
o životě zvířátek na jaře.
Myslivci byli jako vždy bezvadně připraveni, svým vyprávěním a přátelským vystupováním si získali zájem a
pozornost dětí. Myslivec Martin nám
vyprávěl, která zvířátka a rostliny se
probouzí ze zimního spánku, kteří ptáci
se vracejí z teplých krajin, co všechno
musí udělat pro svoje mláďata a jak se o
ně starají. Také nám objasnil, že mládě
v přírodě není vůbec opuštěné, že na něj
nesmíme sahat a proč, jak zachránit
vypadlé ptáče z hnízda a jak se máme
chovat, když potkáme v lese divoké
prase. Během vyprávění nám ukazoval
obrázky jednotlivých zvířátek a ty jsme
pak dostali jako dárek. Přečetl nám také
krátký příběh ze života malých liščátek.
Nezapomněl ani na čtyřnohé kamarády
psy a jejich pomoc myslivcům v přírodě. Zaujaly nás myslivecké pomůcky –
dalekohled, vábničky, patrony, a samozřejmě kulovnice, které jsme si mohli
prohlédnout a osahat. Závěrem jsme
myslivcům všichni zazpívali myslivecké písničky. Beseda pro děti nebyla jen
pasivním posloucháním, ale aktivní
diskusí. Děkujeme myslivcům za velmi
zajímavé vyprávění a že si našli čas
předat nám své znalosti a zkušenosti.
Budeme se těšit na příští setkání.
Ivana Ledvinová
na niž přispěla kasejovická radnice
50 000 Kč. Předseda Václav Čejka pak
stručně pohovořil o letošních plánech,
mezi nimiž je i podíl na oslavách první
písemné zmínky o Kasejovicích, a
schůze plynule přešla ve volnou diskusi
a zábavu.
Dozvěděl jsem se, že nejstarším
členem je pan Josef Rezek, jemuž bych
osmdesátku rozhodně nehádal, a
nejmladší členkou kasejovická holubářka Anna Sedláčková, jíž je teprve sedmnáct let. Studuje střední veterinární
školu v Českých Budějovicích, chovu
holubů se věnuje zhruba tři roky a loni
už získala své první ocenění.
Chovatelé dobře zhodnotili svou
práci a pak se dobře bavili při harmonice Jiřího Vetešníka a pana Rodiny ještě
po půlnoci.
Jiří Čepelák
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Prodám byt 3+1 ve Lnářích - 71 m2 v osobním vlastnictví,
2. patro, nová plastová okna, topení, kuchyňská linka a
interiérové dveře. Cena 660 000 Kč. Při rychlém jednání
možná sleva. Tel.728 208 390 nebo 724 947 355. Prosím
realitky nevolat.
Prodám menší domek v Kasejovicích č. p. 177, 3+1, se
stodolou, částečně podsklepený, přípojka vody, kanalizace, plynu. Cena dohodou. Tel. 721 828 575.
Obec Oselce nabízí pronájem nebo prodej bytu 1+1 v
Kotouni v prvním poschodí. Celková výměra 38,50 m2 a
nájem 1 925,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ
Oselce, tel. 371 595 254.
Prodám kůzlata za 70,- Kč/kg (možné i s kozou), prase
doma vykrmené, dále tritikale a oves po 400/q a bezplucý oves za 800,-Kč/q. Výměna možná za kukuřici, zachovalý pařák na brambory, vařák na vosk (včely), kladívkový šrotovník.Tel. 776 699 803.
Prodám barevná kozlata. Tel. 737 679 921.
Prodám buxus na živé ploty - výška 30 -50 cm, cena dohodou. Dále prodám trojdílná plechová vrata a k tomu
sloupky - výška 180 cm, šířka 380 cm. Cena dohodou.
Tel. 605 551 061.
Prodám auto Renault Clio1,2 (3 dveřové).
Tel. 604 454 993.
Důchodkyně, vdova, se dvěma psy hledá podnájem staršího rodinného domku. Zn. menší zahrada nebo dvorek
podmínkou. Kontaktní telefon: 371 519 739 nebo
721 724 349.
Daruji dvě vzrostlé agáve v květináči.
Tel. 721 360 662.

Město Kasejovice srdečně zve na velice zajímavou
přednášku Ing. Kalbáče Josefa

Číslo 4; ročník XIX.

Krmné směsi ENERGYS HOBBY nově
v prodeji v Pěstitelské pálenici Polánka
Nosnice Klasik (sypká)
25 kg
Nosnice Gold (granule)
25 kg
Kuře mini (drcená do 6 týdne)
25 kg
Kuře midi (granule od 7-21 týdne) 25 kg
Kuře midi (sypká od 7-21 týdne) 25 kg
Brojler midi forte (drcená s kokc) 25 kg
Brojler maxi (granule )
25 kg
Králík klasik (bez kokc. výkrm ) 25 kg
Králík klasik forte (s kokc. chovné + výkrm) 25 kg
Králík Champion forte (výstavní s kokc) 25 kg

351,- Kč
354,- Kč
406,- Kč
367,- Kč
367,- Kč
432,- Kč
407,- Kč
306,- Kč
308,- Kč
328,- Kč

Další směsi pro krůty, kachny, bažanty, pštrosy, ovce,
jehňata, holuby a pejsky lze po domluvě také objednat.
Tel: 724 35 09 42.

MÚ Kasejovice zve širokou veřejnost na

Tradiční pouť na Boučku
v neděli 27. dubna 2014
- 2. část (druhých 5 prezidentů),
ve které budou zmíněné též význačné počiny
všech deseti prezidentů

od 11 hod. MŠE SVATÁ v kapli
Poté posezení s hudbou Brumendo.
Občerstvení zajištěno.

- s doprovodným programem (zpěv, hra na harmoniku)
v pondělí 28.4.2014 od 18 hodin
v Kulturně společenském centru města Kasejovice

Obec Mladý Smolivec
připravuje publikaci a výstavu fotografií na sraz rodáků v
Mladém Smolivci, který se uskuteční 19. 7. 2014. Žádáme
občany o zapůjčení fotografií domů,
lidí i zajímavých akcí, různých historických dokumentů,
které se Mladého Smolivce týkají.
Vše si okopírujeme a v pořádku vrátíme.
Fotografie můžete odevzdávat na OÚ v Mladém Smolivci
anebo nás kontaktujte na tel. 602175471.
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