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Číslo 10; ročník XIX.

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

becní úřad v Mladém Smolivci
prošel poslední větší rekonstrukcí
v roce 1995 až 1997, kdy se
z rovné střechy stala sedlová a bylo
vystavěno podkroví pro skladovací prostory a klubovnu hasičů. V letošním
roce jsme na základě přidělené dotace
SFŽP ČR z programu Zelená úsporám –
veřejné budovy zateplili obecní úřad,
vyměnili jsme okna a dveře, osadili
jsme nový kotel. Protože jsme chtěli
zateplit budovu kompletně, rozhodli
jsme se i pro výměnu vrat do hasičárny.
Zároveň s obecním úřadem zateplujeme i šatny sportovců ve Starém
Smolivci, na které jsme také obdrželi
příslib přidělené dotace. Šatny se
sobotu 27. září se v kasejovickém společensko-kulturním
centru uskutečnila prezentace
sborníku Kasejovice (1264 – 2014),
Sborník příspěvků k 750. výročí první
písemné zmínky o Kasejovicích.
Úvodního slova se ujala starostka Marie Čápová, o hudební doprovod
se hrou na akordeon postaral žák osmé

třídy kasejovické základní školy Karel
Čada. Následovalo vystoupení hlavního autora sborníku Vladimíra Červenky, jenž všechny přítomné seznámil
s tím, co je hlavním posláním této publikace, jak sborník vznikal a kdo všechno do sborníku přispěl. Následovalo
setkání s autory sborníku a pohoštění.
Štěpánka Löffelmannová

Stavebními úpravami prochází též
šatny ve Starém Smolivci

Budova obecního úřadu a hasičárny v Mladém Smolivci v novém kabátě.

v současné chvíli dokončují, takže zatím
víme, že zateplení vyjde na 630 tis. Kč
bez DPH. Zateplení OÚ si vyžádalo 890
tis. Kč bez DPH a oboje nová vrata do
hasičárny stála 150 tis. Kč bez DPH.
Jak už to při rekonstrukcích bývá, vždy
se naskytnou nějaké závady, které je
nutné vyřešit - museli jsme vyvložkovat
komín za 36 tis. Kč bez DPH a prodloužit střechu ve štítech a osadit nové okapy a svody za 59 tis. Kč bez DPH. Na
zateplení obou budov obdržíme po
předložení veškeré dokumentace a dokladů dotaci ve výši 90 % ze způsobilých nákladů. Nejen že obě budovy získaly nový kabát a vzhled, ale těšíme se,
že pocítíme úsporu v nákladech na vytápění a energie.
Eva Kubová
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Číslo 10; ročník XIX.

Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 29.9. 2014
Rada města Kasejovice schvaluje:
 finanční odměnu ředitelce Mateřské
školy Kasejovice dle schválených
kritérií (za významné a mimořádné
úkoly během školního roku)
 nákup stolů a židlí do kulturního zařízení v Kladrubcích
 prodloužení veřejnoprávních smluv
s obcí Životice na zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a projednávání přestupků do 31.12.2018
 prodloužení veřejnoprávních smluv
s obcí Hradiště na zajištění výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků a provádění zápisů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí do 31.12.2018
 finanční příspěvek ve výši 15.000
Kč z Programu podpory neziskových organizací hokejbalovému klubu HBC Kasejovice na reprezentaci
města
Neschvaluje:
 rozšíření zakázky malého rozsahu
„Oprava technické zhodnocení Tatry
148 CAS – 32“ z důvodu nutnosti
dodržení zadávací dokumentace
Souhlasí:
 s prodloužením pasivní smlouvy o
výpůjčce souboru 33 historických
judaik v majetku města Kasejovice
Židovskému muzeu v Praze a pověřuje starostku k podpisu dodatku
smlouvy
 s vydáním souhlasu města Kasejovice – vlastníka nemovité věci –
s umístěním sídla hasičské zbrojnice
v Řesanicích pro Sbor dobrovolných
hasičů Řesanice
 s prodloužením termínu pro platbu
pachtovného za zemědělské pozemky v k.ú. Řesanice a v k.ú. Chloumek u Kasejovic společnosti Farma
Oselce, a.s. do 30.11.2014
Bere na vědomí:
 požadavek na řešení nepořádku ve
sportovním areálu u tělocvičny

ivadélko KOS České Budějovice k nám ve středu 24. září přijelo s novou pohádkou Jak
se Janek neuměl rozhodnout. Na začátku představení jsme nevěděli, co nás
čeká a jak to celé dopadne, ale děj pohádky jsme mohli ovlivnit a rozhodo-

vali jsme hlasováním, jak se má pohádka o váhavém Jankovi dále vyvíjet.
Nakonec vše dobře dopadlo a Janek si
vzal princeznu za ženu a dostal k tomu
i půlku království!
děti z I. stupně ZŠ Kasejovice

éto letos zahrádkářům přálo.
Důkazem toho byla letošní výstava ovoce a zeleniny, kterou
pořádali jako již tradičně místní zahrádkáři. Jednu zářijovou sobotu v přízemí Kulturně společenského centra
Kasejovice tak proběhlo dostaveníčko
zahradních plodin v plné parádě.
Zastoupeny byly všechny známé
a mnohé neznámé druhy ovoce, které
rozhodně nenajdeme na každé zahrádce. Několik desítek druhů jablek a hrušek, ale také např. minikiwi, které je
velice oblíbené pro vysoký podíl vitamínu C, či několik druhů vinné révy,
které se přece jen daří víc v teplejších
krajích. Samozřejmě nechyběli zástupci zeleninové řady. Pozornost upoutaly

například papriky všech možných barev, tvarů a chutí - červené, žluté, oranžové, zelené, či dokonce i fialové, papričky sladké i pěkně ostré. Mezi rarity
patřilo rajče citrónové, tvarem opravdu
dokonale napodobují citron. Některé
plody zaujaly svou velikostí, jako
např. obrovská cibule Globo, či brambor, vážící přes jeden kilogram.
Výstava ukázala, co vše se v
našem chladnějším podnebí pěstovat dá
a jakou barvitost a půvab podzimní
zahrádka skýtá.
V rámci společné výstavy prezentovali svoji činnost také kasejovičtí
včelaři. Zájemcům nabídli ukázku včelařského vybavení, které je nezbytné k
celoroční práci s včelstvy.
-dm-
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USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 18.9. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program zasedání
 rozpočtové opatření 8/2014
 vydání souhlasu s plánovanou stavbou rekonstrukce k NN, firma Projektel, s.r.o. Klatovy, za podmínek
stanovených obcí Mladý Smolivec
pro povolování ukládání kabelů EE
do země
 odprodej parcely č. 129/33 v k.ú.
Starý Smolivec o výměře 54 m2 za
cenu 30 Kč/m2 paní Ivetě Nachtmanové ze Starého Smolivce
 směnu parcely č. 642 v k.ú. Budislavice o výměře 16 m2 za parcelu
616/35 v k.ú. Budislavice o výměře
107 m2 s doplatkem 91 m2 za cenu
30 Kč/m2 s panem Václavem Hlinkou z Budislavic
 výběr zhotovitele opravy požární
nádrže v Mladém Smolivci pana
Radka Šimsu a uzavření smlouvy o
dílo na opravu požární nádrže
v Mladém Smolivci za nabídkovou
cenu 759.918 Kč bez DPH
s termínem dokončení do 31. 7.
2015 s vybraným uchazečem
 vnitřní směrnici o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu
k informacím od 1. 10. 2014
 pokládku obrub u komunikace za
nabídnutou cenu 18 tis. Kč ve
Starém Smolivci vedle domu p. Tůmové
 zakoupení hygienických potřeb a
hraček ve výši 5000 Kč pro Dětské
centrum Plzeň na charitativní sbírku
Smoliveckého měsíčníku
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Jmenuje:
 hodnotící komisi ve složení Ing.
Otakar Friedrich, Miroslav Slavíček
a Jan Spour na VŘ – Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý
Smolivec
 hodnotící komisi ve složení Miroslav Slavíček, Pavel Šmíd a Jan
Spour na VŘ, zakázka malého rozsahu - Oprava požární nádrže Mladý
Smolivec
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 9/14
 informaci o zveřejněném oznámení
o zahájení VŘ - Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý
Smolivec na webu obce od 27. 8.
2014 do 24. 9. 2014
 výpověď paní MUDr. Černochové z
Kasejovic z nájmu nebytových
prostor ZS Mladý Smolivec
 informaci o přidělené dotaci ve výši
153 tis. Kč na opravu vodovodního
řadu z KÚ PK, bude připraven rozpočet opravy a vybrán zhotovitel
 informaci o výsledku ankety na požadavky vlastníků ohledně podání
žádosti na komplexní pozemkové
úpravy v našich katastrech
 informaci o přípravě pasportu MK
Mladý Smolivec
 dopis pana M. Bárty z Radošic
ohledně doplnění oznámení škody –
poškozené zídky u čp. 11
v Radošicích
 žádost paní Vlasty Nachtmanová o
odprodej pozemku před čp. 7 s tím,
že nejprve po vyhotovení GP bude
zveřejněn záměr a poté bude rozhodnuto o prodeji
 informaci o ustanovení soudního
znalce ve věci odhadu podlahy MŠ
ve Starém Smolivci ve sporu AKepča – Obec Mladý Smolivec

Na základě výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem
Plzeňského kraje pro ordinaci praktického lékaře v Kasejovicích
byl vybrán MUDr. Jaroslav Mackovič.

MUDr. Jaroslav Mackovič vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa zdravotní sestry na plný úvazek
pro ordinaci praktického lékaře v Kasejovicích.
Předpokládaný nástup 1.1.2015.
Informace na telefonu: 724 348 103.

Číslo 10; ročník XIX.
USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 29.9.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program zasedání
 rozpočtový výhled Obce Hradiště na
roky 2015 až 2017
 výši místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci
Hradiště na rok 2015 ve stejné výši
jako v roce 2014 a přidělování registračních a jednorázových známek
na likvidaci SKO dle předloženého
návrhu
 cenu za pronájem obecních zemědělských pozemků od roku 2015
 uzavření dodatku k „Veřejnoprávní
smlouvě o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace,
adres a nemovitosti č. MK/693/
2011“ s Městem Kasejovice od
1.1.2015
 uzavření dodatku k „Veřejnoprávní
smlouvě o přenesené působnosti na
přestupkovou agendu v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů ze dne
4.2.2014“ s Městem Kasejovice od
1.1.2015
 snížení nájemného v bytě č. 3
v Hradišti čp. 62.
 opravu odtoku požární nádrže
„Sádlík“ v Bezděkově
 zakoupení plechové garáže o rozměru 5x3 m pro SDH Bezděkov
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení č.4/2014
z 9.7.2014
 zprávu o činnosti Finančního výboru
obce Hradiště v roce 2014
 zprávu o činnosti kontrolního výboru obce Hradiště od 31.10.2013 do
25.8.2014
 zprávu o průběhu uzavírání nájemních smluv na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Bezděkově a o
úhradách nájmů na příštích deset let
 informaci o jednání ohledně zabezpečení ohořelého objektu
v Bezděkově
 informaci o poruše počítače
k místnímu rozhlasu
Přijímá:
 rozpočtová opatření č. 3/2014 a č.
4/2014
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Cesta k neúměrnému
zadlužení může být
mnohem kratší, než
bychom si dokázali
představit. Na lidi
s finančními potížemi má totiž políčeno
velké množství „šmejdů“, kteří na cizích problémech vydělávají a zadlužené
lidi strhávají do ještě větších problémů.
Své by o tom mohl říct pan Stanislav. Ten před časem ztratil zaměstnání a skončil v evidenci úřadu práce
bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Ocitl se tak zcela bez příjmu,
závislý na pomoci od rodiny. Rozhodl
se oslovit zprostředkovatelskou společnost, která mu slíbila, že mu sežene
půjčku. Za svoji "pomoc" si naúčtovala
osm tisíc korun. Pan Stanislav navíc na
doporučení společnosti uzavřel životní
pojištění, kvůli zvýšení důvěryhodnosti
u potencionálních věřitelů. Po několika
měsících však žádnou nabídku na půjčku nedostal. Pan Stanislav neměl peníze
na základní potřeby, a proto pojištění
vypověděl. Na to zareagovala zprostředkovatelská společnost a za porušení smlouvy požadovala zaplacení poku-

ty ve výši deset tisíc korun. Pan Stanislav žádnou půjčku nezískal, naopak
přišel o osmnáct tisíc a ještě se vystavil
riziku exekuce.
„Příběh pana Stanislava není
zdaleka ojedinělý, podobnou zkušenost
má bohužel řada lidí,“ konstatuje Michala Baslová, dluhová poradkyně regionální pobočky společnosti Člověk
v tísni. Organizace nyní vydala příručku Obezřetnost se vyplácí. Příručka se
snaží upozornit na riziková jednání a
situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás.
„Vedle příběhů lidí, kteří se obrátili na naše služby, v publikaci uvádíme i návody, jak se rizikovým situacím
vyhnout a jak na ně případně reagovat,“
upřesňuje Michala Baslová. Kromě
popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst
například o problémech spojených
s exekucí, oddlužením nebo s nákupem
na předváděcích akcích.
Vydání příručky bylo hrazeno
z prostředků Ministerstva vnitra a Plzeňského kraje. „Příručka bude distribuována zdarma a bude od poloviny

Prodloužení kanalizace a vody
V Oselcích si zakoupili občané dvě stavební parcely a obec
prodloužila o 44 m kanalizaci do ČOV a vodovodní přípojku.
Máme zájem, aby se v obcích stavělo a obec žila.
Dokončení chodníku k hasičské klubovně
Členové SDH Oselce oplechovali opěrnou zídku a položili
terasovou dlažbu, ze nahodili a odvodnili. Většinou pracovali
jen členové výboru a obec hradila potřebný matriál. Je to příprava na 125. výročí založení hasičského sboru v Oselcích.
Všem pracovníkům Obec Oselce děkuje.
Úklid a posečení obecních prostor
U obce Oselce pracují tři zaměstnanci. Zajišťují sečení, úklid,
vytahování dřeva při těžbě, v zimě úklid sněhu, udržují obecní
budovy a hřiště. Nyní dokončí sečení a připraví stroje na úklid
sněhu. Je to práce za každého počasí a zaslouží velké poděkování.
Zastupitelstvo, které 10. a 11. října 2014 končí
V obci Oselce rozhoduje devět zastupitelů. Pět zastupitelů opět
kandiduje a čtyři nekandidují. Jedná se o místostarostu Ing.
Václava Bumbičku, Jiřího Jirku, Pavla Fedáka a Jiřího Strnada.
Práce s občany není jednoduchá a každý má svůj názor, což je
dobře, ale rozhodnutí musí být jedno. Všem děkujeme a doufáme, že budou obci dále pomáhat.
Miloslav Cikán, starosta obce Oselce

Číslo 10; ročník XIX.

října k dispozici na krajském úřadě, ale
i na obecních a městských úřadech po
celém kraji,“ doplňuje Pavlína Kučerová z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
V elektronické podobě je příručka k dispozici například na webových
stránkách organizace clovekvtisni.cz/
plzen.
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ne 3. října dopoledne sehráli žáci
7. – 9. ročníku kasejovické základní školy fotbalové utkání
v rámci turnaje Coca Cola Cup. Hrálo
se v domácím prostředí na hřišti Sokola
Kasejovice, soupeřem kasejovických
hráčů byli žáci z Nepomuku. Zápas
skončil v normálním hracím čase remí-
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zou 3: 3, o postupujícím rozhodovaly
penalty. V penaltovém rozstřelu měl
větší štěstí soupeř, hráči Nepomuka
postupují do dalších turnajových bojů.
Přesto je třeba kasejovické žáky pochválit za předvedený výkon.
Jaroslava Mlsová

Číslo 10; ročník XIX.
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72 let
70 let

65 let
60 let
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Václav BARNÁŠ
Stanislav SLANEC
Bohumil SLADKÝ
Věra VIKTOROVÁ
Alena MELČOVÁ
Danuše NETUŠILOVÁ
Anna JÍLKOVÁ
Zdeněk FLAJŠMAN
Jiřina ŠLAJSOVÁ
Marie Jiřincová
Miloslava HOŘEJŠÍ
Růžena JUNGROVÁ
Emilie KARKULÍNOVÁ
Martin ŠKYRTA
Marie SLADKÁ
Eva JEŽKOVÁ
Anna CIBULKOVÁ
Marie MAŠKOVÁ
Václav RÁŽ
František SUCHÁNEK
František TATAR
Zdenka ŠIMŮNKOVÁ
Hana BUBENÍČKOVÁ
Milada POLANOVÁ

Újezd
Kasejovice
Kasejovice
Řesanice
Kotouň
Dožice
Mladý Smolivec
Oselce
Mladý Smolivec
Hradiště
Kasejovice
Radošice
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Nová Ves
Kasejovice
Podhůří
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Budislavice
Radošice

Manfred ZIMMERMANN

Hradiště

Jana HŘEBEJKOVÁ
Karla SEDLÁČKOVÁ
Božena MOTEJZÍKOVÁ
Ivan REIS
Jaroslava NOVÁKOVÁ
Eva POHANKOVÁ

Mladý Smolivec
Kasejovice
Životice
Dožice
Podhůří
Kasejovice

Jak krásné by bylo Ti blahopřát
a sklenkou na zdraví připíjet,
je těžké a smutné u Tvého hrobu stát
a se slzami v očích na Tebe
s láskou vzpomínat.
Dne 3.10.2014 by oslavil
své 60. narozeniny
pan Květoslav Weiss z Kasejovic.
Za všechnu lásku a pochopení děkuje manželka Marie,
syn Martin a Ondřej s Luckou

Město Kasejovice a Český červený kříž
pořádají a zvou na

na svatého Martina

v úterý 11.11.2014
sraz v 17 hod. před hasičárnou
v Kasejovicích

Číslo 10; ročník XIX.

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Jonas Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat
 Táňa Vasilková-Keleová: Druhá
 Vlastimil Vondruška: Msta písecké panny
 Steve Berry: Císařova hrobka
 Leo Kessler: Závod tanků
 Kasejovice (1264-2014)
 Alík a jezevec
 A. a J. Spiegelvogelovy: Hroší příběhy
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

esnice bez hostince jakoby ani nebyla. V průběhu posledních 25 let několikrát nájemci nezdřevské hospody
ohlásili konec svého působení a vždy nastal poprask,
zda se najde jeho nástupce. Naštěstí se to pokaždé povedlo.
Naposledy před šesti lety, kdy se pohostinství ujali manželé
Palečkovi.
Se službami, které poskytují, je většina nezdřevských
spokojena, zvláště když leckdy se při družném posezení zapomenou podívat na hospodské židovské pozpátku jdoucí hodiny, a zavíračka se nectí.
A najednou, zcela nečekaně oznámil hospodský, že
několik dní bude zavřeno, neb odjíždí s rodinou na dovolenou. Poprvé se to letos stalo v červenci a na konci prázdnin
opět. A kampak jedeš za peníze, které jsi díky nám vydělal,
Thajsko, nebo Řecko, či snad Kanáry, ptali se štamgasti.
Pánové, ohradil se, mě cizina nebere, my jedině nedaleko, ale do známého přívětivého prostředí, do Milav. A co
vás tam prosím tě tak táhne, vždyť už to tam znáte. A co my
tady bez naší hospody, reagovali hosté. Proto vám to zavčasu
říkám, abyste se mohli zařídit, za ty protahované zavíračky si
snad pár dní volna zasloužíme, bránil svůj záměr hostinský.
Ptáte se, co nás tam táhne? Zkrátka pohoda, možnost
vypustit na těch pár dní celoroční starosti. Bydlíme tam
v karavanu, v kempu je k dispozici sprcha. Vařit nemusíme, a
když si z místní nabídky nemůžeme vybrat, tak se projdem
půlhodinky lesem do motorestu ve Starém Boru a najíme se
tam.
A co když prší, co pak, byli zvědaví návštěvníci hospody, to jste zavření v tom karavanu? No, paní majitelka Naděžda Čapková nechá v takovém případě přes den děti
v restauraci, kde můžou hrát různé hry. Je to tam zkrátka takové rodinné prostředí. Spousta hostů zvláště starších
z blízkých měst tam pravidelně trávívá celé léto, takže už se
dobře znají a tu pohodu pomáhají vytvářet.
Pánové, říkám vám, žádné starosti, to je to, co nás do
areálu Milavy táhne vždycky aspoň na pár dní. Pak zas zkrátka musíme zpátky, abyste tady neuschli žízní, uzavřel debatu
Milan Palečko.
Jiří Čepelák
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lety, divadélka a tvořeníčka s rodiči,
solnou jeskyni a plavčo. Uvidíme, co
zajímavého nám tento školní rok přinese.
Říkáme si: Jaro, léto, podzim,
zima, s kamarády je nám prima...

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
VE ŠKOLIČCE PLNÉ DĚTIČEK
A PÍSNIČEK

o prázdninách je opět ve školce
veselo a plno. V obou třídách ,,U
zajíčka a U vodníčka,, je zapsáno 55 dětí. Provoz MŠ 6.30 – 16.00.
O dětičky se starají:
I. třída paní učitelky:
Alena Braunová, Naďa Fialová
asistent pedagoga: Hana Machovcová
II. třída paní učitelky:
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ
Bc. Dagmar Jiřincová
Paní kuchařky, které vaří dobroty pro

Třída U Vodníčka.

e čtvrtek 11. září 2014 děti 2.-5.
ročníku naší školy navštívily
výstavu skřítků, víl, vodníků a
pohádkových bytostí známé strašidloložky Vítězslavy Klimtové v galerii

nás i pro velké školáky:
Věra Boušová, Eva Davídková, Marie
Kyselová, Květa Šimáňová - pomáhá
při výdeji obědů.
Vedoucí stravování:
paní Vendula Hrachovcová
O čistotu a pořádek se stará:
paní Soňa Štěpánková
Pan školník - Carol Merhout.

NAŠE PRVNÍ CESTOVÁNÍ ČASEM

Společně se vydáme do pravěku za
dinosaury, do doby ledové, do pohádky
a za indiány. Těšíme se na společné vý-

Cesta do pohádky za kouzelnými skřítky do tvrze Lnáře. Naše první cesta
autobusem a společný zážitek z úžasné
výstavy, kde jsme na vlastní oči viděli
107 skřítků, kteří s námi žijí a ani o
nich nevíme. Jako skřítek Hospodáříček, Postelníček snový v našich postýlkách, zlomyslné strašidýlko Zášupšák,
který krade a schovává věci, Vrzal zápražní, nebo Babička z klubíčka, která
nám občas vypráví pohádky, když maminka nemá čas. Výstava se nám moc
líbila, děkujeme.
Ledvinová Ivana

Třída U zajíčka.

Skřítka Postelníčka nakreslila
Kačenka Červená.

V tomto roce ,,CESTUJEME ČASEM
S PEJSKEM A KOČIČKOU,,

lnářské tvrze. Výprava do pohádkové
země plné elfů, víl, skřítků a jiných
roztomilých strašidel se všem velmi
líbila.
Mgr. Pavlína Jandošová

Zveme všechny zájemce a to nově
nejen z řad seniorů na kurz
o světoznámém malíři a sochaři
Michelangelu Buonarrotim.
Obsahem je 6 přednášek
1 x za 14 dní vždy ve 14 hod.:
22.10. Nejslavnější socha na světě a
sochařovo dílo po r. 1500
5.11. Náhrobek papeže Julia II. della
Rovere.
19.11. Malby v Sixtinské kapli
3.12. Nová sakristie
17.12. Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace
Kurzy je možné opakovaně zhlédnout na vlastním PC, k dipozici
pro přihlášené je též tištěná verze
přednášek.
Cena kurzu je 300 Kč.
Přihlásit se je možné ještě 22.10.
přímo na kurzu.
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 Prodám zachovalá kamna Club do 1 000 Kč, brazilskou
mačetu zn. Tramontina délka ostří 50 cm, za 600 Kč.
Tel. 603 396 923. Pouze SMS, zavolám.
 Město Kasejovice pronajme byt 2+kk v Řesanicích.
Bližší informace na tel. 371 595 100.
Výrobně hospodářské družstvo Hradiště
nabízí k prodeji

Konzumní brambory Red Anna
netříděné 250,- Kč/1 q
tříděné

500,- Kč/1 q

V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. číslech 371 595114, 602 257314.

Město Kasejovice
srdečně zve na diaprojekci ing. Jaroslava Kortuse

v pondělí 20.10.2014 od 19 hod.
v Kulturně společenském centru města Kasejovice
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Plzeňské oslavy vzniku republiky
28. října 2014
iž podeváté oslaví Plzeňané vznik samostatného Československa v roce 1918. U příležitosti státního svátku
nabízí město Plzeň bohatý program, jehož cílem je
nejen poukázat na tradice české státnosti, ale zároveň nabídnout takové akce, aby mohli všichni návštěvníci strávit tento
den prohlídkou zajímavých plzeňských pamětihodností, muzeí a dalších atraktivních míst, a to buď za symbolických 28
korun, nebo úplně zdarma.
Letošní 96. narozeniny republiky nabídnou návštěvu více než
dvacítky turistických cílů. Budou pořádány komentované
prohlídky radnice, zrekonstruovaných Loosových interiérů, a
novinkou budou cesty do útrob Doosan Arény a nového atletického stadionu v Plzni.
Klub českých turistů připravil trasu 28 plzeňských km
na rozhlednu Chlum, zájemcům se otevřou Meditační a Luftova zahrada. Rodiny s dětmi mohou navštívit ZOO, jít si zaplavat do bazénu, vyzkoušet bruslení na zimním stadionu nebo
se na náměstí zatočit na obřím kolotoči Le Manège Carré Sénart. Specifické budou rovněž exkurze do Vodárny Plzeň nebo Plzeňského prazdroje.
Celý den budou v Měšťanské Besedě probíhat divadelní představení pro děti, kulturní program U Branky nabídne koncert
skupiny Burma Jones v původní sestavě. Připravené jsou i
oblíbené jízdy, tentokrát historickým trolejbusem 9Tr. Den
oslav ukončí slavnostní shromáždění k 96. výročí založení
Československa na náměstí T. G. Masaryka v Plzni a Průvod
světel, který povede centrem města až na náměstí Republiky,
kde shlédne slavnostní ohňostroj.
Otevřete si i Vy Plzeň – Evropské hlavní město kultury!
Kompletní program oslav najdete na: http://www.plzen.eu

Nová publikace
Kasejovice (1264-2014)
(Sborník příspěvků k 750. výročí první písemné
zmínky o Kasejovicích)

je v prodeji na Městském úřadě Kasejovice,
v obecní knihovně a u paní Jakubčíkové
za cenu 160 Kč. Jedná se o publikaci v rozsahu
152 stran s rozsáhlou barevnou obrazovou
přílohou.

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční
Objednávka na tel. čísle 723 38 77 48,
Lenka Kunešová
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