
Ani v letošním roce nezůstalo město Kasejovice bez 
tradičního pálení čarodějnic. O zdařilou akci se již 
třetím rokem postaral místní sbor dobrovolných hasičů 

pod vedením Jirky Boušeho ml. 
 Již od půl sedmé večer zdobily děti barevnými krepáky 
májku a po očku mapovaly terén na kopci Židáku pro večerní 
čarodějnický rej. To správné veselí navodilo však teprve místní 
hudební těleso Brumendo, které zanotovalo s chutí všem „magic 
girl´s“. Naopak milovníci špekáčků vyrazili hned v začátku k 
malému ohni, aby si upekli buclatou pochoutku a zapili ji 
zlatavým mokem nebo teplým svařákem. 
 Po osmé hodině pak vzplála „giga“ hranice, jejíž vrchol 
zdobila jako třešnička na dortu čarodějnice v oblečku à la 
Saxana ovšem s pohledem ďáblice. Žhavá pochodeň pak hřála 
přítomné do pozdních nočních hodin a mnohým posvítila na 
cestu domů. 
 Na závěr jedno velké díky organizátorům za vydařenou 
akci a zachování tradic v našem městě.     Marie Řehořová 

Filipojakubská noc v Kasejovicích

Čarodějnice ještě v dobré 
náladě před opekem
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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

 pátek 6. května si Kasejovice Vpřipomněly 71. výročí konce 
druhé světové války. Oslav se 

tradičně zúčastnila starostka města Marie 
Čápová, členové Klubu přátel 4. obrněné 
divize, žáci mateřské a základní školy a 
kasejovičtí občané. 
 Oslavy byly zahájeny v místním 
parku u památníku Obětem nacismu II. 
světové války, kam přijel konvoj 
historických vozidel. Na úvod přednesly 

žákyně školy básničky, poté s krátkým 
proslovem vystoupila ředitelka školy. Po 
položení věnce k pomníku zazněla česká 
hymna.
 Hlavní část oslav proběhla na 
kasejovickém náměstí, kde se slova ujala 
starostka města Marie Čápová. Ta ve 
svém projevu zdůraznila, jak moc je 
důležité si připomínat historické události 
a umět se poučit z chyb, kterých se lidstvo 
v minulosti dopustilo, neboť události 

vzdálené v čase jsou svými dopady 
aktuální až do dnešních dnů. Slavnostní 
chvíle tradičních oslav druhé světové 
války umocnil zpěv národní hymny, který 
nacvičily žákyně kasejovické školy. 
Následovala prohlídka historické 
vojenské techniky a fotografování 
návštěvníků oslav s členy Klubu přátel 4. 
obrněné divize.

Jaroslava Mlsová a Štěpánka 
Löffelmannová, ZŠ Kasejovice 

Kasejovice slavily konec druhé světové války
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ne 28. 4. 2016 se děti z prvního Dstupně ZŠ Kasejovice zúčastnily 
okrskového kola fotbalové 

soutěže McDonalds cup v Žinkovech. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první 
kategorie byla vypsána pro žáky 1. až 3. 
třídy, druhá kategorie pro žáky 4. a 5. 
třídy. Hrálo se za velmi špatného počasí. 
Teplota tento den nepřekročila sedm 
stupňů, bylo poměrně větrno a občas se 
objevily sněhové vločky, hrací doba byla 
tedy zkrácena. 
 V první kategorii obsadili 
kasejovičtí žáčci třetí místo, a odvezli si 
tak i medaile. Postupovaly však pouze 
první dva týmy, okresní kolo nám tedy 
tak vzdálené nebylo. Ve druhé kategorii 
naši hráči obsadili čtvrté místo, o medaili 
se připravili malým počtem vstřelených 
branek. Chtěla bych vyjádřit poděkování 
paní Chárové za vzornou trenérskou 
p r á c i  a  r o v n ě ž  r o d i č ů m ,  k t e ř í 
podporovali své děti nejen na hřišti, ale 
pomohli i s dopravou.
           Jaroslava Mlsová, ZŠ Kasejovice 

O
becní brigády mají v Nezdřevě 
letitou tradici, která má spojitost i 
s někdejší akcí „Z" z doby 

předešlého režimu. Ne všechno z totalitní 
minulosti si zasluhuje odmítnutí. Právě 
ona akce „Z", jíž se oficiálně říkalo 
Zvelebení a lidově Zadarmo, měla v 
malých obcích svůj významný přínos. 
Lidi věděli, že pracují pro sebe, pro 
přívětivější prostředí ve vesnici, kde žijí. 
Zároveň se při společné práci ujasňovala 
a upevňovala sousedská pospolitost. A to 
přetrvává dodneška. 
 L e t o š n í  b r i g á d a  b y l a 
naplánována na sobotu 23. dubna a 
předpovědi meteorologů byly dost 
děsivé. Naštěstí jim nevyšly. Vítr 
nefoukal, teploměr se pohyboval výrazně 
nad 10 °C, občas vykouklo zvědavé 
slunce a lehce poprchávat začalo, až když 
na většině pracovišť bylo už hotovo. 
 Náplň velké nezdřevské brigády 
je vždy předem jasná. Pokaždé je totiž 
většině ochotných zřejmé, co obec 
potřebuje, co ji hyzdí, co a kde je nutné 
opravit či zlepšit. Při setkáních sousedů 
se o tom hovoří neustále, na schůzích 
zastupitelstva se to rovněž probírá po celý 

rok. Debaty se vedou i u piva, všechno se 
upřesňuje, mění podle situace, podle 
nových dobrých návrhů. 
 Když se o tom společně značný 
čas mluví, tak pochopitelně přijde doba, 
kdy jak se říká, mají slova přejít v činy. V 
Nezdřevě to není problém. Stačí určit 
termín, vyhlásit ho místním rozhlasem, 
vyvěsit plakátky a jak místní, tak zrovna 
přítomní víkenďáci přijdou. Tentokrát se 
nás sešlo skoro 40. 
 Konkrétně jsme natřeli čekárnu 
u autobusové zastávky, na různých 
místech upravili terén, včetně položení 
žlabovnic u bývalých garáží ČSAD, 
vysekali trávu, vztyčili sloupky pro 
budoucí nový plot u hřiště a hlavně 
osadili nový požerák na Horní Štěrbině a 
uložili do její hráze nové potrubí, které 
nahradilo staré dřevěné, jemuž po snad 
400 letech vypršela záruka. A to byla 
nejnáročnější součást brigády. 
 Večer v hospodě pak byla i 
příležitost oslavit narozeniny a svátky 
něko l ika  b r igádn íků .  Také  d íky 
neúspěšné předpovědi počasí se dubnová 
brigáda v Nezdřevě vydařila. 
  Jiří Čepelák 

Výběr z usnesení zasedání Rady města
 Kasejovice ze dne 25.4. 2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
obce Hradiště ze dne 12.4.2016

Rada města Kasejovice schvaluje mj.:
ź návrh Základní školy Kasejovice na 

ocenění žáků za mimořádné výsledky                  
a reprezentaci školy ve školním roce 
2015/2016

ź žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu 
Severka  o  povolení  pořádání 
skautského tábora v Přebudově

Souhlasí:
ź s čerpáním částky ve výši cca 30 tis. 

Kč z investičního fondu Mateřské 
školy Kasejovice na instalaci 
bezpečnostního systému vchodových 
dveří budovy mateřské školy 

ź s  p ř e l o ž e n í m  m ě s t s k é h o 
vodovodního řadu na pozemcích p.č. 
110/7 a 228/2 v k.ú. Kasejovice ve 
vlastnictví firmy P&V Elektronic, 
s.r.o. Kasejovice z důvodu přístavby 
výrobních prostor firmy

Bere na vědomí:
ź aktualizaci  obecně závazných 

vyhlášek města v souladu s platnými 
zákony

ź informace o přidělení dotací na 
opravu střechy bývalého špýcharu v 
Kasejovicích a na opravu místní 
komunikace v Újezdě,  dále o 
připravované žádosti o dotaci na 
revitalizaci rybníka U Jiřinců a koryta 
Kopř ivnického potoka  v  k .ú . 
Kasejovice

Zastupitelstvo obce schvaluje :
ź program zasedání
ź rozpočtové opatření č.1/2016
ź inventarizační zprávu za rok 2015
ź propachtování pozemků p.č. 1503 o 

2výměře 4321 m  a p.č. 1487 o výměře 
2180 m  v k. ú. Bezděkov u Kasejovic 

panu J. Sudovi
ź zhotovitele DČOV u čp. 62 v Hradišti 

firmu TIPOV s.r.o., Na Vršku 379, 
Plzeň

ź zhotovitele díla „Rekonstrukce části 
místní komunikace Hradiště-Lnáře v 
k. ú. Hradiště“ firmu HYDRO&KOV 
s.r.o., Rybářská 801, Třeboň, v 
případě obdržení  dotace

ź příspěvek na činnost v částce 1000,- 
Kč okrsku SDH Kasejovice

ź sjednání pojištění členů SDH Hradiště 
a SDH Bezděkov prostřednictvím 
„Komory ve l i te lů  JSDH z .  s . 
Škvrňany 2394, Plzeň

ź uzavření „Smlouvy o právu provést 
stavbu na cizím pozemku či cizí 
stavbě“ k projektové dokumentaci 
„Revitalizace víceúčelové nádrže v k. 
ú Hradiště u Kasejovic p. p. č. 108“

ź přijetí dotace z dotačního titulu PSOV 
PK 2016 – Projekty obcí ve výši 
300.000,- Kč na investiční akci 
„Rekonstrukce sociálního zařízení v 
objektu bývalé školy v Bezděkově č.p. 
41“

Bere na vědomí: 
ź kontrolu usnesení ze zasedání č. 

1/2016
ź vyrozumění a informaci k zásadní 

opravě silnic III. třídy v Obci Hradiště
Pověřuje:
ź starostku obce podpisem „Smlouvy o 

právu provést stavbu na cizím 
pozemku či cizí stavbě“ k projektové 
d o k u m e n t a c i  „ R e v i t a l i z a c e 
víceúčelové nádrže v k. ú. Hradiště u 
Kasejovic p. p. č. 108“

Ř
adu let obtěžuje občany našich obcí 
Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky 
průjezd těžké nákladní dopravy. 

Několikrát se OÚ Hradiště obracel na 
Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK) 
odbor dopravy s žádostí o řešení této 
situace. Silnice ve vyjmenovaných obcích 
šířkově ani stavebně nevyhovují takové 
dopravě. Průjezd plně naložených, ve 
většině případů přetížených kamiónů, 
komunikace značně poškozuje. 
 Také letos OÚ Hradiště zaslal 
žádost na KÚPK odbor dopravy a na 

Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje 
(SÚSPK) o opravu komunikací III. třídy v 
našich obcích. Na základě tohoto podnětu 
k řešení dopravy na silnicích III. třídy v 
Obci Hradiště proběhlo 19.4.2016 na OÚ 
Hradiště setkání, kterého se zúčastnili 
zástupci SÚSPK: technický náměstek pro 
přípravu a realizaci staveb pan Bc. 
Stanislav Štětka, provozní ředitel pan 
Radek Šíma, náměstek provozního 
střediska Plzeň-jih pan Jaroslav Sádlo a 
vedoucí střediska Dvorec pan Václav 
Strejc.
Na setkání bylo dohodnuto následující:
ź Silnice III/02017 bude zařazena do 

plánu celoplošných oprav v roce 2017. 
V letošním roce započnou přípravné 
práce  na  opravách propustků, 
odvodnění a výsprav komunikace. 

ź Silnice III/02015 bude opravena 
běžnou údržbou. V obci Bezděkov 
bude provedena celoplošná obnova 
obrusné vrstvy v zúženém úseku 
průtahu.

ź Dále bylo konstatováno, že provedená 
celoplošná oprava silnice III/02018 z 
roku 2014 nevykazuje žádné větší 
poruchy.

Stav silnic III. třídy 
v obci Hradiště

HUDBA V SYNAGOGÁCH 
PLZEŇSKÉHO REGIONU

2016, XV. ročník

KONCERT
Kasejovice – synagoga

Neděle 5.6.2016 v 17 hodin

Učinkují: Edita Keglerová - cembalo 
Julie Braná – flétna, Miroslav Vilímec – housle

Město Kasejovice
děkuje Sboru dobrovolných 
hasičů za provedení "jarního 

úklidu" v okolí silnic na 
Kasejovicku. Myslivci 

společnými silami uklidili 
1500 kg odpadků.

 Nezdřevské brigádě přálo počasí 

 průběhu celého školního roku V2015/2016 se žáci obou stupňů 
kasejovické základní  školy 

účastnili rozmanitých vědomostních, 
sportovních a výtvarných soutěží a 
olympiád. Žáci se aktivně zapojili do 
školních kol matematických soutěží, 
školního kola dějepisné, biologické a 
zeměpisné olympiády, olympiády z 
českého jazyka, recitační soutěže a soutěže 
cizích jazyků. Nejúspěšnější řešitelé 
školního kola následně postoupili a 
reprezentovali školu v okresním kole, 
několikrát i s výborným výsledkem. 

V první polovině výsledkové 
listiny se v biologické olympiádě umístili 
žáci 9. třídy Karel Čada a Antonín Řehoř. 
Dařilo se i Filipu Kovářovi ze 3. třídy, který 
v recitační soutěži vybojoval první, leč 

nepostupové  místo.  O  vynikající 
reprezentaci školy lze hovořit v souvislosti s 
matematickými soutěžemi. Jako výborní 
počtáři se projevili žáci 2. třídy Štěpán 
Adamec, který se v okresním kole 
Matematického klokana (kategorie Cvrček) 
propočítal až na zlatou příčku, bronzovou 
pozici obsadila Štěpánova spolužačka Nela 
Filausová. Výborný výsledek v okresním 
kole matematické olympiády zopakoval žák 
9. třídy Karel Matějovský, který stejně jako 
v loňském roce ve své kategorii zvítězil, a 
postoupil do krajského kola. Dalším 
vítězem okresního kola se ve své kategorii 
stal žák 8. třídy Ondřej Kušnirik. Všem 
soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy 
a jednotlivým vyučujícím za přípravu žáků. 
 
      Štěpánka Löffelmannová

Kasejovickým žákům se v soutěžích a olympiádách dařilo

Foto: Pavlína Chlandová 

Myslivecký spolek Nepomuk
pořádá dne 11. června 2016 od 9 hod. 

na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka 
XIII. ročník závodu ve střelbě 

na asfaltové terče

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
NEPOMUK”

Občerstvení zajištěno, pro nejmenší 
střelce závod ve střelbě ze vzduchovky.

Srdečně zvou pořadatelé.

McDonalds cup

Termín svozu plastů
30. května 2016

Dále bude svoz pravidelný, vždy 
poslední pondělí v lichém měsíci, 

tj. 30.5., 25.7., 26.9., 28.11.

Město Kasejovice srdečně zve 
na divadlo

POSTŘIŽINY 
Z POSTŘIŽIN

Hraje Spolek blatenských 
ochotníků

Sál U Adamců, 
15. června od 20 hod.

Předprodej 
u p. Jakubčíkové, vstup 50 Kč.
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Rada města Kasejovice schvaluje mj.:
ź návrh Základní školy Kasejovice na 

ocenění žáků za mimořádné výsledky                  
a reprezentaci školy ve školním roce 
2015/2016

ź žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu 
Severka  o  povolení  pořádání 
skautského tábora v Přebudově

Souhlasí:
ź s čerpáním částky ve výši cca 30 tis. 

Kč z investičního fondu Mateřské 
školy Kasejovice na instalaci 
bezpečnostního systému vchodových 
dveří budovy mateřské školy 

ź s  p ř e l o ž e n í m  m ě s t s k é h o 
vodovodního řadu na pozemcích p.č. 
110/7 a 228/2 v k.ú. Kasejovice ve 
vlastnictví firmy P&V Elektronic, 
s.r.o. Kasejovice z důvodu přístavby 
výrobních prostor firmy

Bere na vědomí:
ź aktualizaci  obecně závazných 

vyhlášek města v souladu s platnými 
zákony

ź informace o přidělení dotací na 
opravu střechy bývalého špýcharu v 
Kasejovicích a na opravu místní 
komunikace v Újezdě,  dále o 
připravované žádosti o dotaci na 
revitalizaci rybníka U Jiřinců a koryta 
Kopř ivnického potoka  v  k .ú . 
Kasejovice

Zastupitelstvo obce schvaluje :
ź program zasedání
ź rozpočtové opatření č.1/2016
ź inventarizační zprávu za rok 2015
ź propachtování pozemků p.č. 1503 o 

2výměře 4321 m  a p.č. 1487 o výměře 
2180 m  v k. ú. Bezděkov u Kasejovic 

panu J. Sudovi
ź zhotovitele DČOV u čp. 62 v Hradišti 

firmu TIPOV s.r.o., Na Vršku 379, 
Plzeň

ź zhotovitele díla „Rekonstrukce části 
místní komunikace Hradiště-Lnáře v 
k. ú. Hradiště“ firmu HYDRO&KOV 
s.r.o., Rybářská 801, Třeboň, v 
případě obdržení  dotace

ź příspěvek na činnost v částce 1000,- 
Kč okrsku SDH Kasejovice

ź sjednání pojištění členů SDH Hradiště 
a SDH Bezděkov prostřednictvím 
„Komory ve l i te lů  JSDH z .  s . 
Škvrňany 2394, Plzeň

ź uzavření „Smlouvy o právu provést 
stavbu na cizím pozemku či cizí 
stavbě“ k projektové dokumentaci 
„Revitalizace víceúčelové nádrže v k. 
ú Hradiště u Kasejovic p. p. č. 108“

ź přijetí dotace z dotačního titulu PSOV 
PK 2016 – Projekty obcí ve výši 
300.000,- Kč na investiční akci 
„Rekonstrukce sociálního zařízení v 
objektu bývalé školy v Bezděkově č.p. 
41“

Bere na vědomí: 
ź kontrolu usnesení ze zasedání č. 

1/2016
ź vyrozumění a informaci k zásadní 

opravě silnic III. třídy v Obci Hradiště
Pověřuje:
ź starostku obce podpisem „Smlouvy o 

právu provést stavbu na cizím 
pozemku či cizí stavbě“ k projektové 
d o k u m e n t a c i  „ R e v i t a l i z a c e 
víceúčelové nádrže v k. ú. Hradiště u 
Kasejovic p. p. č. 108“

Ř
adu let obtěžuje občany našich obcí 
Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky 
průjezd těžké nákladní dopravy. 

Několikrát se OÚ Hradiště obracel na 
Krajský úřad Plzeňského kraje (KÚPK) 
odbor dopravy s žádostí o řešení této 
situace. Silnice ve vyjmenovaných obcích 
šířkově ani stavebně nevyhovují takové 
dopravě. Průjezd plně naložených, ve 
většině případů přetížených kamiónů, 
komunikace značně poškozuje. 
 Také letos OÚ Hradiště zaslal 
žádost na KÚPK odbor dopravy a na 

Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje 
(SÚSPK) o opravu komunikací III. třídy v 
našich obcích. Na základě tohoto podnětu 
k řešení dopravy na silnicích III. třídy v 
Obci Hradiště proběhlo 19.4.2016 na OÚ 
Hradiště setkání, kterého se zúčastnili 
zástupci SÚSPK: technický náměstek pro 
přípravu a realizaci staveb pan Bc. 
Stanislav Štětka, provozní ředitel pan 
Radek Šíma, náměstek provozního 
střediska Plzeň-jih pan Jaroslav Sádlo a 
vedoucí střediska Dvorec pan Václav 
Strejc.
Na setkání bylo dohodnuto následující:
ź Silnice III/02017 bude zařazena do 

plánu celoplošných oprav v roce 2017. 
V letošním roce započnou přípravné 
práce  na  opravách propustků, 
odvodnění a výsprav komunikace. 

ź Silnice III/02015 bude opravena 
běžnou údržbou. V obci Bezděkov 
bude provedena celoplošná obnova 
obrusné vrstvy v zúženém úseku 
průtahu.

ź Dále bylo konstatováno, že provedená 
celoplošná oprava silnice III/02018 z 
roku 2014 nevykazuje žádné větší 
poruchy.

Stav silnic III. třídy 
v obci Hradiště

HUDBA V SYNAGOGÁCH 
PLZEŇSKÉHO REGIONU

2016, XV. ročník

KONCERT
Kasejovice – synagoga

Neděle 5.6.2016 v 17 hodin

Učinkují: Edita Keglerová - cembalo 
Julie Braná – flétna, Miroslav Vilímec – housle

Město Kasejovice
děkuje Sboru dobrovolných 
hasičů za provedení "jarního 

úklidu" v okolí silnic na 
Kasejovicku. Myslivci 

společnými silami uklidili 
1500 kg odpadků.

 Nezdřevské brigádě přálo počasí 

 průběhu celého školního roku V2015/2016 se žáci obou stupňů 
kasejovické základní  školy 

účastnili rozmanitých vědomostních, 
sportovních a výtvarných soutěží a 
olympiád. Žáci se aktivně zapojili do 
školních kol matematických soutěží, 
školního kola dějepisné, biologické a 
zeměpisné olympiády, olympiády z 
českého jazyka, recitační soutěže a soutěže 
cizích jazyků. Nejúspěšnější řešitelé 
školního kola následně postoupili a 
reprezentovali školu v okresním kole, 
několikrát i s výborným výsledkem. 

V první polovině výsledkové 
listiny se v biologické olympiádě umístili 
žáci 9. třídy Karel Čada a Antonín Řehoř. 
Dařilo se i Filipu Kovářovi ze 3. třídy, který 
v recitační soutěži vybojoval první, leč 

nepostupové  místo.  O  vynikající 
reprezentaci školy lze hovořit v souvislosti s 
matematickými soutěžemi. Jako výborní 
počtáři se projevili žáci 2. třídy Štěpán 
Adamec, který se v okresním kole 
Matematického klokana (kategorie Cvrček) 
propočítal až na zlatou příčku, bronzovou 
pozici obsadila Štěpánova spolužačka Nela 
Filausová. Výborný výsledek v okresním 
kole matematické olympiády zopakoval žák 
9. třídy Karel Matějovský, který stejně jako 
v loňském roce ve své kategorii zvítězil, a 
postoupil do krajského kola. Dalším 
vítězem okresního kola se ve své kategorii 
stal žák 8. třídy Ondřej Kušnirik. Všem 
soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy 
a jednotlivým vyučujícím za přípravu žáků. 
 
      Štěpánka Löffelmannová

Kasejovickým žákům se v soutěžích a olympiádách dařilo

Foto: Pavlína Chlandová 

Myslivecký spolek Nepomuk
pořádá dne 11. června 2016 od 9 hod. 

na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka 
XIII. ročník závodu ve střelbě 

na asfaltové terče

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
NEPOMUK”

Občerstvení zajištěno, pro nejmenší 
střelce závod ve střelbě ze vzduchovky.

Srdečně zvou pořadatelé.

McDonalds cup

Termín svozu plastů
30. května 2016

Dále bude svoz pravidelný, vždy 
poslední pondělí v lichém měsíci, 

tj. 30.5., 25.7., 26.9., 28.11.

Město Kasejovice srdečně zve 
na divadlo

POSTŘIŽINY 
Z POSTŘIŽIN

Hraje Spolek blatenských 
ochotníků

Sál U Adamců, 
15. června od 20 hod.

Předprodej 
u p. Jakubčíkové, vstup 50 Kč.
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Č
lenové prvního turistického oddílu v 
Budislavicích neztrácejí čas a opět nás 
svolali na jednu skvělou výpravu do 

nedalekých Životic a Kladrubec. Sraz byl 
tentokrát 24. 4. 2016 v 9.00 h na Boučku u 
Kasejovic, kde zrovna slavili pouť na sv. 
Vojtěcha. Trasa se odhadovala na 10 km, což 
je standard pro celý oddíl. Pozdravit nás přijel 
i zdravotně indisponovaný člen oddílu, Žížala, 
který od přihlášených vybral peníze na výlet, 
který se bude konat koncem května a všechny 
vřele přivítal.     
 Pak už nic nebránilo tomu, vydat se 
na cestu. Batohy všech doslova praskaly ve 
švech, jak byly naplněny vuřty, čaji s rumem a 
dalšími pochutinami vhodnými na cestu. 
Všechny děti také nezklamaly a na cestu se 
vyzbrojily maximální energií a touhou hned 
ze začátku naštvat všechny rodiče. Po prvních 
kilometrech jsme dorazili k zámečku do 
Životic, který jsme si z dálky prohlédli a tiše 
obdivovali, v jakém dobrém stavu se nachází. 
Cesta dále pokračovala lesem, což znamenalo 
jen jediné. K dispozici tudíž bylo dřevo na 
oheň a občerstvení. Honza Spour zavelel a 
všichni začali nosit dříví. Po pár minutách už 
bylo slyšet praskání ohně a následná vůně 

špekáčků, párků a všeho možného. Počasí 
zrovna nepřálo, tak oheň přišel vhod všem 
zmrzlíkům. Po uhašení jsme se vydali na 
druhou půlku výletu. Tentokrát do nedalekých 
Kladrubec, kde jsme si prohlédli místní mlýn a 
lesní cestou pokračovali zpět na Bouček. Tady 
už čekala Maruška Křížů s otevřenou náručí a 
s klobásami. Hrála zde hudba, paní domácí 
nás přivítala s koláčem a pozvala nás na hezké 
posezení. Prohlédli jsme si kapličku sv. 
Vojtěcha a hezky jsme se bavili. Co dodat? 
Prostě skvělý den se skvělou partou. Už se 
moc těším na další pochod.
  Veronika Kubová

Již druhým rokem jsme se zúčastnili akce, 
která se pořádá napříč celou Českou 
republikou- Ukliďme Česko. Tentokrát 

tento den připadl na 16. 4. Verča Kubů nelenila a 
Smolivecký měsíčník zaregistrovala na 
webových stránkách a díky tomu všichni, kteří 
nám přišli pomoci, obdrželi rukavice a pytle na 
odpad. 
 Celá akce vypukla v dopoledních 
hodinách, kdy naše odhodlané Myslivecké 
sdružení neváhalo a pustilo se do boje. Měli na 
starosti úsek mezi Radošicemi a Starým 
Smolivcem. I oni nasbírali velké množství 
odpadků a společně s panem Kubovým a jeho 
„Živou velrybou“ svezli k zámečku ve Starém 
Smolivci pěkných pár kilo odpadu. Zhruba ve 
dvanáct hodin zavolal Marek Rousů Verče 
Kubů a vyhlásil akci za ukončenou a velmi 
úspěšnou. 
 My, opozdilci, jsme se sešli ve 13:00 
hod u OÚ v Mladém Smolivci. Rozdělili jsme 
se na skupiny, každá skupina měla svůj rajon. 
Skupina Smoliveckého měsíčníku měla na 
starosti vyklidit část mezi Dožicemi a 
Budislavicemi. Nevěřili jsme vlastním očím a, 
bohužel, musím konstatovat, že to, co jsme 
viděli, bylo neuvěřitelné. Oba kraje lesa byly v 
děsivém stavu. Rozbité sklo, železo, igelity. 
Nestačily nám ani igelitové pytle. I Dožice měly 
svou posádku na úklid (asi 12 nadšenců). Na 
skalce za vsí (směr do Čížkova) narazili na 
letitou skládku, kterou to sobotní uklízení 
nemohlo pojmout - hodně skla, staré igelity, 
dokonce i jáma plná nepoužitých pytlíků od 
mléka. Na každém úseku, který jsme procházeli, 
musel být naplněn igelitový pytel a ne jeden. 
Sebraný odpad vytřídili zaměstnanci obce na 
sklo, plasty, papír a k odvezení směsného 

odpadu tak zbyla slabá polovina. Sebrané 
plechovky a železo posloužily na obnovu 
varhan do plzeňského kostela. 
 Na druhou stranu jsme moc rádi, že 
jsme se sešli v hojném počtu a té naší matičce 
zemi ulehčili od směsí odpadu, který, bohužel, 
někteří vyhazují, ať už z auta nebo při 
procházce. Mezi sběrači byli i naši nejmenší, 
kteří nadšeně pomáhali, jak se dalo. 
 Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkovala našim myslivcům, kteří se letos také 
přidali. Obci Mladý Smolivec za pytle, vuřty, 
marketing a svoz odpadu a všem těm, kdo si 
našel chvilku a vyrazili s námi. Hezky jsme se 
prošli a na závěr jsme si opekli voňavou 
svačinku . Podle statistik se akce zúčastnilo 65 
000 lidí a uklidilo se 1600 tun odpadu v České 
republice. Na fotografie z akce se můžete 
podívat na webových stránkách obce. Myslete 
na to, že tato akce je jen jednou za rok a nechte 
odpad do odpadkového koše. Chcete přece mít 
naše okolí jako chloubu a ne jako smetiště, 
nemám pravdu? Příští rok neváhejte a vyrazte s 
námi, zabere to chvilku a pocit, který ze sebe 
máte, je k nezaplacení.

                Veronika Straková
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Turistický oddíl nás zase svolal

Uklízíme Česko 

Mariášový turnaj
v Budislavicích – 23. 4. 2016 

hostinci U Křížů proběhl v sobotu 
Major turnaj Ligy ČSM v licitovaném 
mariáši 2016.

Klub Přátel žaludského esa Budislavice a 
Č e s k ý  s v a z  m a r i á š e  u s p o ř á d a l  v 
budislavickém sále další turnaj licitovaného 
mariáše s doslova mezinárodní účastí. Sjelo se 
sem 80 hráčů včetně tří žen. Cestu do 
Budislavic nalezlo několik hráčů z Moravy a 
zástupce na turnaji tu měla i Slovenská 
republika - Juraj Hegyi si tu vybojoval           
8. místo a na krásné 23. příčce se umístil 
slovenský hráč Ján Mútala. Z žen byla nejlepší 
15. Gabriela Elingerová, další žena Eva 
Koutová na 37. místě, obě jmenované jsou z 
Prahy. Budislavická Marie Křížová skončila v 
konečném zúčtování na 57. příčce. Nutno 
podotknout, že paní Křížová se musela kromě 
hraní soustředit i na vaření, neboť jejíma 
rukama procházelo jídlo a různé zabíjačkové 
pochutiny servírované ostatním účastníkům 
karetního turnaje. Vítězem se stal jeden          
z nejlepších mariášníků – Roman Franěk        
z Plzně.

Pořadí jednotlivci:
1. Froněk Roman, Plzeň
2. Šenold Vojtěch, Praha
3. Fanta Tomáš, Praha
4. Zdychynec Josef, Plzeň
5. Grüner David, Praha
6. Poláček Josef, Mariánské Lázně
7. Průša Martin
8. Hegyi Juraj
9. Bouše Miroslav, Rožmitál pod Třemšínem
10. Hanisch Martin, Klatovy

Družstva:
ź 3E – Klima Plzeň
ź Gringos Praha
ź KPŽE Budislavice
ź Krákora Praha
ź Limit Pardubice

Nejlepší z KPŽE Budislavice:
ź Bouše Miroslav, Rožmitál pod Třemšínem
ź Hanisch Martin, Klatovy
ź Šampalík Václav, Žinkovy
ź Kříž Lubomír, Budislavice
ź Křížová Marie, Budislavice

Hodnotili jsme:
ź Vítěz I. kola - Boháč Ul.  500 Kč
ź Vítěz II. kola – Elingerová Gabriela 500 Kč
ź Nejlepší žena – Elingerová Gabriel  500 Kč
ź Nejvíce bodů, aktivita – Poláček Josef 500 Kč
ź Nejvíce peněz, produktivita – Šenold 

Vojtěch - láhev kořalky
ź Nejvíce bodovaná hra – Votruba Rudolf 

112 bodů 500 Kč
ź Nejlepší domácí hráč – Bouše Miroslav 
       9. místo 500 Kč
ź Poslední hráč – Svoboda Daniel 100 Kč + 

karty, aby se to naučil

Sponzoři turnaje:
Agrochov Kasejovice – Smolivec, OÚ Mladý 
Smolivec, Myslivecké sdružení Čihadlo 
Kasejovice – divoké prase, Ing. Šampalík 
Václav – Žinkovy, Křížová Marie – 
Budislavice

V
a k  v  t o m  p r v n í m  p ř í p a d ě Tkouzelník opravdu 19.4.2016 do 
Klubu otevřených dveří přišel - v 

černé kápi, s tajemným šátkem přes 
obličej a s balíčky karet v náručí. 
Představil se jako Petr Veliký, pozdravil 
se s diváky, nabídl nápoj „Mločí oči v 
moči” a občerstvení „Čáry máry z 
igelitky”, zasedl za červený stůl a začal 
kouzlit. Jedno skvělé karetní číslo za 
druhým a na závěr pak neuvěřitelné 
zmizení sklenice. Nestačili jsme se divit a 
nechápali, jak je to všechno možné.      

Roušku tajemství pak kouzelník trošku 
poodhalil po představení, kdy zájemcům 
vysvětlil a ukázal některé triky. A že je to 
všechno o lidské šikovnosti, chytrosti a 
vynalézavosti, všichni hned pochopili.
Díky, pane kouzelníku, za zajímavé 
odpoledne a těšíme se na další setkání.
PS. Více o panu kouzelníkovi v dalším 
čísle Kasejovických novin. 

Se svolením kouzelníka zapsala 
Pavla Šimsová, KOD Kasejovice

Možná přijde i kouzelník, možná uklidí svět, uklidí Česko

....ale s akcí Ukliďme svět, ukliďme 
Česko, jsme si už museli poradit sami. Za 
to nám pak ale přišel dopis od Ropáka 
Bahnomilného, ve kterém stálo: „Tak jste 
mě, parto jedna klubácká uvědomělá, 
pěkně naštvali, když jste se nechali 
zblbnout a zapojili se do té šílené světové, 
potažmo národní aktivity Ukliďme svět, 
ukliďme Česko a ke Dni Země se 20.4. 
2016 vrhli na úklid cesty pod tratí, od 
školy ke sběrnému dvoru. Při každém 
Vámi sebraném kousku jsem nevýslovně 
trpěl a spílal všem, kdo si takové výmysly 
vymýšlejí a dokonce uskutečňují. To jste 
tam všechny ty PET lahve, sklenice, 
plechovky a krabičky od nápojů, 
igelitové pytlíky, tašky, krabičky od 
cigaret, dokonce krabici od zábavné 
pyrotechniky a igelitku s exkrementy 
nemohli nechat?Takové skvosty a 

všechno je to fuč, kdo se má teď na tu 
nudu uklizenou koukat, pusto, prázdno, 
ještě, že jste měli čas jen do 15 hod., jinak 
byste snad uklidili všechno široko daleko.
A to se v květnu chystá další cirkus - Do 
práce na kole! Tak to doufám, že se do 
toho, šílení klubáci, pouštět nebudete. Ale 
přece jen se na ten den přestěhuji k 
ne jb l ižš ímu komínu s  kval i tn ím 
jedovatým kouřem, abych měl jistotu, že 
mě čistý vzduch neohrozí přímo na 
životě. 
Naštvaný ropák od Černé skládky
PS. Nic víc nás nemohlo potěšit, než 
dopis právě od Ropáka.

Účastníci úklidové akce: 
Andrea Šímová, Bára Levá, Karin 
Sakaloš, Kačka Martínková, Ondra 

Kušnirik, Pavla Šimsová, Klub 
otevřených dveří

poustu nevšedních zážitků jsme Snasbírali na jarním výletě na 
Šumavu. Vyrazili jsme v neděli 24. 

dubna ráno po vydatném večerním lijáku 
se sněhem, který leckoho motivoval k 
myšlence, že by bylo možná lepší zůstat 
doma s dobrou knihou a teplým čajem. Ti 
největší realisté zvažovali, zda nemají do 
rance přibalit sněžnice.
 Nicméně ráno byla obloha jako 
vymetená, nikde ani mráčku, teplota - 
pravda - mírně pod nulou. Cestou jsme 
míjeli rozkvetlé stromy třešní, sluníčko 
svítilo… Trošku s rozpaky jsme sledovali 
auta v protisměru, která na sobě sem tam 
měla deseticentimetrovou vrstvu sněhu. 
A jak jsme se blížili k našemu cíli, bylo 
vidět strmé šumavské stráně - beznadějně 
bílé…
 N a  p r v n í  z a s t á v c e  j s m e 
doklouzali k nejvýše položené vlakové 
stanici v Čechách v Kubově Huti. Na 
druhé jsme zavítali do pěkného kostela s 
hřbitovem v Želnavě. Třetí atrakce byla 
n a p r o s t á  n o v i n k a  -  n a  n a š e m 
autobusovém turistickém výletě jsme se 
svezli vlakem - z Nové Pece do Stožce - z 
okna byly vidět pěkné výhledy na tok 
Teplé Vltavy. Další zastavení bylo v 
penzionu U Pstruha, kde jsme se posilnili 
na cestu.
 A pak jsme vyrazili ke Stožecké 
kapli, vzdálené zhruba 3 km v lese. To již 
začalo svítit a hřát sluníčko, které 
dodávalo lepší náladu fotografickým 
snímkům i nám, pochodujícím. U kaple 
se většina účastníků zájezdu osvěžila 
zázračnou vodou z pramene, který si tam 
zlehka pobublává, a vraceli jsme se opět 
do busu. Ten nás popovezl o pár 
kilometrů dál k Lenoře, kde jsme se zašli 
podívat na opravené rechle. Naším 
posledním zastavením byla naučná 
stezka kolem Sudslavické lípy. To byl 
poměrně náročný, ale pěkný výšlap. Část 
cesty, byť velice atraktivní, vedla po 
kovových žebřících, kopírujících strmou 
skálu, pak kousek lesem a příjemnou 
procházkou zpět okolo řeky Volyňky. 
Skončit bych mohla okřídlenou větou: 
Utrmácení, ale spokojení účastníci 
šumavského putování se šťastní a plní 
zážitků vraceli domů.
 Poděkování patří panu řidiči 
Milanu Korejčkovi za příjemnou cestu 
tam i zpátky, panu průvodci Vláďovi 
Hoškovi za fajn program a všem 
poutníkům za statečnost.     
   Dana Matějovská

Jarní putování
Šumavou 

Tak předvádět kouzla kouzelník opravdu přišel... 
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Č
lenové prvního turistického oddílu v 
Budislavicích neztrácejí čas a opět nás 
svolali na jednu skvělou výpravu do 

nedalekých Životic a Kladrubec. Sraz byl 
tentokrát 24. 4. 2016 v 9.00 h na Boučku u 
Kasejovic, kde zrovna slavili pouť na sv. 
Vojtěcha. Trasa se odhadovala na 10 km, což 
je standard pro celý oddíl. Pozdravit nás přijel 
i zdravotně indisponovaný člen oddílu, Žížala, 
který od přihlášených vybral peníze na výlet, 
který se bude konat koncem května a všechny 
vřele přivítal.     
 Pak už nic nebránilo tomu, vydat se 
na cestu. Batohy všech doslova praskaly ve 
švech, jak byly naplněny vuřty, čaji s rumem a 
dalšími pochutinami vhodnými na cestu. 
Všechny děti také nezklamaly a na cestu se 
vyzbrojily maximální energií a touhou hned 
ze začátku naštvat všechny rodiče. Po prvních 
kilometrech jsme dorazili k zámečku do 
Životic, který jsme si z dálky prohlédli a tiše 
obdivovali, v jakém dobrém stavu se nachází. 
Cesta dále pokračovala lesem, což znamenalo 
jen jediné. K dispozici tudíž bylo dřevo na 
oheň a občerstvení. Honza Spour zavelel a 
všichni začali nosit dříví. Po pár minutách už 
bylo slyšet praskání ohně a následná vůně 

špekáčků, párků a všeho možného. Počasí 
zrovna nepřálo, tak oheň přišel vhod všem 
zmrzlíkům. Po uhašení jsme se vydali na 
druhou půlku výletu. Tentokrát do nedalekých 
Kladrubec, kde jsme si prohlédli místní mlýn a 
lesní cestou pokračovali zpět na Bouček. Tady 
už čekala Maruška Křížů s otevřenou náručí a 
s klobásami. Hrála zde hudba, paní domácí 
nás přivítala s koláčem a pozvala nás na hezké 
posezení. Prohlédli jsme si kapličku sv. 
Vojtěcha a hezky jsme se bavili. Co dodat? 
Prostě skvělý den se skvělou partou. Už se 
moc těším na další pochod.
  Veronika Kubová

Již druhým rokem jsme se zúčastnili akce, 
která se pořádá napříč celou Českou 
republikou- Ukliďme Česko. Tentokrát 

tento den připadl na 16. 4. Verča Kubů nelenila a 
Smolivecký měsíčník zaregistrovala na 
webových stránkách a díky tomu všichni, kteří 
nám přišli pomoci, obdrželi rukavice a pytle na 
odpad. 
 Celá akce vypukla v dopoledních 
hodinách, kdy naše odhodlané Myslivecké 
sdružení neváhalo a pustilo se do boje. Měli na 
starosti úsek mezi Radošicemi a Starým 
Smolivcem. I oni nasbírali velké množství 
odpadků a společně s panem Kubovým a jeho 
„Živou velrybou“ svezli k zámečku ve Starém 
Smolivci pěkných pár kilo odpadu. Zhruba ve 
dvanáct hodin zavolal Marek Rousů Verče 
Kubů a vyhlásil akci za ukončenou a velmi 
úspěšnou. 
 My, opozdilci, jsme se sešli ve 13:00 
hod u OÚ v Mladém Smolivci. Rozdělili jsme 
se na skupiny, každá skupina měla svůj rajon. 
Skupina Smoliveckého měsíčníku měla na 
starosti vyklidit část mezi Dožicemi a 
Budislavicemi. Nevěřili jsme vlastním očím a, 
bohužel, musím konstatovat, že to, co jsme 
viděli, bylo neuvěřitelné. Oba kraje lesa byly v 
děsivém stavu. Rozbité sklo, železo, igelity. 
Nestačily nám ani igelitové pytle. I Dožice měly 
svou posádku na úklid (asi 12 nadšenců). Na 
skalce za vsí (směr do Čížkova) narazili na 
letitou skládku, kterou to sobotní uklízení 
nemohlo pojmout - hodně skla, staré igelity, 
dokonce i jáma plná nepoužitých pytlíků od 
mléka. Na každém úseku, který jsme procházeli, 
musel být naplněn igelitový pytel a ne jeden. 
Sebraný odpad vytřídili zaměstnanci obce na 
sklo, plasty, papír a k odvezení směsného 

odpadu tak zbyla slabá polovina. Sebrané 
plechovky a železo posloužily na obnovu 
varhan do plzeňského kostela. 
 Na druhou stranu jsme moc rádi, že 
jsme se sešli v hojném počtu a té naší matičce 
zemi ulehčili od směsí odpadu, který, bohužel, 
někteří vyhazují, ať už z auta nebo při 
procházce. Mezi sběrači byli i naši nejmenší, 
kteří nadšeně pomáhali, jak se dalo. 
 Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkovala našim myslivcům, kteří se letos také 
přidali. Obci Mladý Smolivec za pytle, vuřty, 
marketing a svoz odpadu a všem těm, kdo si 
našel chvilku a vyrazili s námi. Hezky jsme se 
prošli a na závěr jsme si opekli voňavou 
svačinku . Podle statistik se akce zúčastnilo 65 
000 lidí a uklidilo se 1600 tun odpadu v České 
republice. Na fotografie z akce se můžete 
podívat na webových stránkách obce. Myslete 
na to, že tato akce je jen jednou za rok a nechte 
odpad do odpadkového koše. Chcete přece mít 
naše okolí jako chloubu a ne jako smetiště, 
nemám pravdu? Příští rok neváhejte a vyrazte s 
námi, zabere to chvilku a pocit, který ze sebe 
máte, je k nezaplacení.

                Veronika Straková
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Turistický oddíl nás zase svolal

Uklízíme Česko 

Mariášový turnaj
v Budislavicích – 23. 4. 2016 

hostinci U Křížů proběhl v sobotu 
Major turnaj Ligy ČSM v licitovaném 
mariáši 2016.

Klub Přátel žaludského esa Budislavice a 
Č e s k ý  s v a z  m a r i á š e  u s p o ř á d a l  v 
budislavickém sále další turnaj licitovaného 
mariáše s doslova mezinárodní účastí. Sjelo se 
sem 80 hráčů včetně tří žen. Cestu do 
Budislavic nalezlo několik hráčů z Moravy a 
zástupce na turnaji tu měla i Slovenská 
republika - Juraj Hegyi si tu vybojoval           
8. místo a na krásné 23. příčce se umístil 
slovenský hráč Ján Mútala. Z žen byla nejlepší 
15. Gabriela Elingerová, další žena Eva 
Koutová na 37. místě, obě jmenované jsou z 
Prahy. Budislavická Marie Křížová skončila v 
konečném zúčtování na 57. příčce. Nutno 
podotknout, že paní Křížová se musela kromě 
hraní soustředit i na vaření, neboť jejíma 
rukama procházelo jídlo a různé zabíjačkové 
pochutiny servírované ostatním účastníkům 
karetního turnaje. Vítězem se stal jeden          
z nejlepších mariášníků – Roman Franěk        
z Plzně.

Pořadí jednotlivci:
1. Froněk Roman, Plzeň
2. Šenold Vojtěch, Praha
3. Fanta Tomáš, Praha
4. Zdychynec Josef, Plzeň
5. Grüner David, Praha
6. Poláček Josef, Mariánské Lázně
7. Průša Martin
8. Hegyi Juraj
9. Bouše Miroslav, Rožmitál pod Třemšínem
10. Hanisch Martin, Klatovy

Družstva:
ź 3E – Klima Plzeň
ź Gringos Praha
ź KPŽE Budislavice
ź Krákora Praha
ź Limit Pardubice

Nejlepší z KPŽE Budislavice:
ź Bouše Miroslav, Rožmitál pod Třemšínem
ź Hanisch Martin, Klatovy
ź Šampalík Václav, Žinkovy
ź Kříž Lubomír, Budislavice
ź Křížová Marie, Budislavice

Hodnotili jsme:
ź Vítěz I. kola - Boháč Ul.  500 Kč
ź Vítěz II. kola – Elingerová Gabriela 500 Kč
ź Nejlepší žena – Elingerová Gabriel  500 Kč
ź Nejvíce bodů, aktivita – Poláček Josef 500 Kč
ź Nejvíce peněz, produktivita – Šenold 

Vojtěch - láhev kořalky
ź Nejvíce bodovaná hra – Votruba Rudolf 

112 bodů 500 Kč
ź Nejlepší domácí hráč – Bouše Miroslav 
       9. místo 500 Kč
ź Poslední hráč – Svoboda Daniel 100 Kč + 

karty, aby se to naučil

Sponzoři turnaje:
Agrochov Kasejovice – Smolivec, OÚ Mladý 
Smolivec, Myslivecké sdružení Čihadlo 
Kasejovice – divoké prase, Ing. Šampalík 
Václav – Žinkovy, Křížová Marie – 
Budislavice

V
a k  v  t o m  p r v n í m  p ř í p a d ě Tkouzelník opravdu 19.4.2016 do 
Klubu otevřených dveří přišel - v 

černé kápi, s tajemným šátkem přes 
obličej a s balíčky karet v náručí. 
Představil se jako Petr Veliký, pozdravil 
se s diváky, nabídl nápoj „Mločí oči v 
moči” a občerstvení „Čáry máry z 
igelitky”, zasedl za červený stůl a začal 
kouzlit. Jedno skvělé karetní číslo za 
druhým a na závěr pak neuvěřitelné 
zmizení sklenice. Nestačili jsme se divit a 
nechápali, jak je to všechno možné.      

Roušku tajemství pak kouzelník trošku 
poodhalil po představení, kdy zájemcům 
vysvětlil a ukázal některé triky. A že je to 
všechno o lidské šikovnosti, chytrosti a 
vynalézavosti, všichni hned pochopili.
Díky, pane kouzelníku, za zajímavé 
odpoledne a těšíme se na další setkání.
PS. Více o panu kouzelníkovi v dalším 
čísle Kasejovických novin. 

Se svolením kouzelníka zapsala 
Pavla Šimsová, KOD Kasejovice

Možná přijde i kouzelník, možná uklidí svět, uklidí Česko

....ale s akcí Ukliďme svět, ukliďme 
Česko, jsme si už museli poradit sami. Za 
to nám pak ale přišel dopis od Ropáka 
Bahnomilného, ve kterém stálo: „Tak jste 
mě, parto jedna klubácká uvědomělá, 
pěkně naštvali, když jste se nechali 
zblbnout a zapojili se do té šílené světové, 
potažmo národní aktivity Ukliďme svět, 
ukliďme Česko a ke Dni Země se 20.4. 
2016 vrhli na úklid cesty pod tratí, od 
školy ke sběrnému dvoru. Při každém 
Vámi sebraném kousku jsem nevýslovně 
trpěl a spílal všem, kdo si takové výmysly 
vymýšlejí a dokonce uskutečňují. To jste 
tam všechny ty PET lahve, sklenice, 
plechovky a krabičky od nápojů, 
igelitové pytlíky, tašky, krabičky od 
cigaret, dokonce krabici od zábavné 
pyrotechniky a igelitku s exkrementy 
nemohli nechat?Takové skvosty a 

všechno je to fuč, kdo se má teď na tu 
nudu uklizenou koukat, pusto, prázdno, 
ještě, že jste měli čas jen do 15 hod., jinak 
byste snad uklidili všechno široko daleko.
A to se v květnu chystá další cirkus - Do 
práce na kole! Tak to doufám, že se do 
toho, šílení klubáci, pouštět nebudete. Ale 
přece jen se na ten den přestěhuji k 
ne jb l ižš ímu komínu s  kval i tn ím 
jedovatým kouřem, abych měl jistotu, že 
mě čistý vzduch neohrozí přímo na 
životě. 
Naštvaný ropák od Černé skládky
PS. Nic víc nás nemohlo potěšit, než 
dopis právě od Ropáka.

Účastníci úklidové akce: 
Andrea Šímová, Bára Levá, Karin 
Sakaloš, Kačka Martínková, Ondra 

Kušnirik, Pavla Šimsová, Klub 
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kilometrů dál k Lenoře, kde jsme se zašli 
podívat na opravené rechle. Naším 
posledním zastavením byla naučná 
stezka kolem Sudslavické lípy. To byl 
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Matěj Panýrek, Radošice
Marie Jelínková, Újezd u Kasejovic

94 let  Naděžda Šourková Kladrubce
90 let  František Novotný Kasejovice
87 let Jan Krliš  Nezdřev
85 let Jaroslav Vodička Kasejovice
  Zdena Krlišová Nezdřev
84 let Barbora Hlinková Radošice
  Adolf Raška Oselce
83 let Zdeňka Dardová Kasejovice
82 let Marie Nachtmanová Budislavice
  Vladimír Matz Kasejovice
  Anna Čoudková  Oselce
81 let Olga Slancová Kasejovice
80 let  Věra Fruhaufová Mladý Smolivec
  Václav Sluka Budislavice
79 let  Václav Kravařík  Polánka
78 let  František Panýrek Starý Smolivec
  Oldřich Skládal  Kotouň
  Miloslav Vachuška Hradiště
77 let  Jaroslav Brabec Nezdřev
  Květoslava Dlouhá  Kasejovice
  Václav Holub Bezděkov
75 let Anna Járová  Kotouň
74 let  Anna Rážová Oselce
  Jiří Kugl Starý Smolivec
73 let  Marie Maroušová Dožice
  Marie Červená  Nezdřev
72 let Anna Hodková Oselce
71 let Jan Spour Budislavice
70 let Marie Kovářová Bezděkov
65 let  Milan Hálek Hradiště
  Květa Medvecká Kasejovice
  Iva Kopecká Kasejovice
60 let Josef Pavelec Kotouň
  Josef Velepič Mladý Smolivec
  Marie Mazalová Kasejovice
  Jarmila Loulová Újezd 
  Horvátová Hana Kasejovice
  Zdeňka Jadrná  Kasejovice
  Karel Pavelec Kasejovice

BLAHOPŘEJEME V KVĚTNU
NAŠIM JUBILANTŮM

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček

J
A
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Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 14. díl 

KVĚTEN – rozkvetlý měsíc.
Zimy už bylo opravdu dost, zalíbilo se jí u nás 
a ani naše zaklínadlo nepomohlo. Čeká na nás 
zahrádka, písek, průlezky. Všichni se 
nemůžeme dočkat teplého sluníčka. Měsíc 
květen bude v naší školce malovaný a pestrý 
jako duben, těšíme se na výlety, pasování na 
velké školáky a další zajímavé akce.

Říkáme si: Jaro, léto, podzim, zima, 
pokaždé je to moc prima. Kdo si hraje, 

nezlobí, v jakémkoli období.
OKÉNKO DO ŠKOLKY  

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - 
DUBEN  2016  

Od září bude naše mateřinka opět plná dětiček 
a veselých písniček. K zápisu do mateřské 
školy přišlo 14 rodičů s dětmi. Současně si s 
námi mohli pohrát a prohlédnout si obě třídy. 
Naše dětičky a paní učitelky pro nové 
kamarády vyrobily dárečky - papírová 
zvířátka, které si budoucí školáčci pak s 
radostí odnášeli domů. Dětičkám se u nás tak 
líbilo, že se některým nechtělo vůbec domů a 
ukápla i slzička.                     
 DIVADÉLKO DRÁČEK S POHÁDKOU 

,,ULIČNICE OPICE“            
Divadélko pro nás mělo veselou skotačivou 
pohádku o opičkách z Afriky. Zopakovali 
jsme si také ostatní africká zvířátka, za 
kterými se můžeme vypravit do ZOO.                                                   

 NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – CELÉ 
ČESKO ČTE DĚTEM... 

...nás opět nezklamala. Paní D. Matějovské 
děkujeme za zábavnou výpravu do pohádek.               

 ZA ZVÍŘATKY DO AGROCHOVU 
KASEJOVICE A NA FARMĚ 

U STUPKŮ
 Víte, kde bydlí domácí zvířátka, kdo se o ně 
stará a jaký užitek nám dávají? O tom všem 
jsme si povídali a hráli si celý týden. O tom, že 
to není práce jednoduchá, jsme se přesvědčili 
na vlastní oči v Agrochovu Kasejovice.
 Viděli jsme, kde se rodí a bydlí telátka a 
jalovice, čím se živí, a prohlédli jsme si také 
stroje, se kterými se pracuje ve stájích a na 
poli. Na farmě u Stupků jsme si prohlédli 
kozy a ovce, pohladili jsme si je a přinesli jim 
dobroty – suché rohlíky, o které se zvířátka 
málem poprala. Všem se nám výlet do světa 
domácích zvířátek moc líbil. 

 DEN ZEMĚ – ŠUTROVÁNÍ 
S RODIČI

Naše Země má také svátek, jako my, lidé. 
Abychom to oslavili, uspořádali jsme   
,,ŠUTROVÁNÍ,, - hry s kamínky a tím si 
zvelebili koutek u školky a pergolu.
Vyzbrojeni kolci, lopatkami a hráběmi jsme 
pilně přenášeli kamínky na připravené místo 
pod pergolou. Závěrem jsme dílko vyzdobili 
malou čarodějnicí.
Děkujeme těm málo rodičům a dětem, které 
neodradilo počasí a práce za účast a pomoc. 
Že bychom si naší Země opravdu tak málo 
vážili...

 PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK 
A JÍZDA NA KONÍCH

Hurá, jedeme do bazénu a na kobylky, celý 
rok se na to těšíme a hlavně na tu jízdu 

autobusem na zadním sedadle. Vody se už 
nebojíme a na koních jezdíme jako praví 
žokejové.

 ČARODĚJNÝ REJ 
S RYTMICKOU ŠOU VE ŠKOLCE

Celý týden jsme ve školce žili čarodějnicemi. 
Povídali si o tradicích, zpívali si písničku o 
jedné moderní čarodějnici, která vyměnila 
koště za motorku, učili se zaklínadla a 
povídali si, kde a jak se s pravou čarodějnicí 
můžeme setkat. V závěru týdne jsme se 
všichni sešli oblečeni v čarodějných 
kostýmech a pořádně si po ,,čarodějnicku“ 
zatancovali na RYTMICKÉ ŠOU, hodinový 
pořad pro děti plný písniček k poslechu i k 
tanci s hudebními hádankami.
              Ledvinová Ivana
                        ředitelka mat. školy
 
                          

Čarodějný rej ve školce s rytmickou show.

„Čím a jak ovlivním své tělesné složení?“

Množství celkových kilogramů tělesné 
hmotnosti není tak důležité jako poměr tuku, 
svalů a vody v organismu. Představte si dva 
muže stejného věku a stejné výšky, oba váží 
80kg, ale jeden má v těle 15kg tuku a 40kg svalů 
a tělo toho druhého obsahuje 30kg tuku a 30kg 
svalů. I přes stejný věk, váhu a výšku bude 
jejich tělo i na pohled vypadat určitě jinak.  
Procentuální zastoupení jednotlivých struktur 
(tuk, svaly…) a jaké hodnoty jsou v normě, 
známe z minula. Ale co tyto hodnoty ovlivňuje, 
si popíšeme v následujících řádcích.
1. Věk
Je přirozené, že postupem věku, ať chceme 
nebo nechceme, dochází fyziologicky k tomu, 
že nám ubývá svalová hmota a naopak přibývá 
ta tuková. Také se může měnit rozložení tuku. 
2. Pohlaví
Ženám příroda nadělila obecně vyšší množství 
tuku z reprodukčních důvodů. Muži jsou zase 
obdařeni vyšším zastoupením svalové hmoty.  
3. Léky a některá onemocnění
Některé léky a onemocnění mohou způsobovat 
vyšší ukládání tuku (kortikoidy, hormonální a 

endokrinní onemocnění, protinádorová léčba) 
a jiné zase rychlé hubnutí.        
4. Psychika, stres a mentální nastavení
Pozor na chronický stres – podporuje ukládání 
tuku do břišních partií! 
5. Fyzická aktivita
Pravidelná pohybová aktivita (dle druhu, zátěže 
a správnosti provedení) a fyzická práce 
podporují růst svalů a blokování ukládání tuku 
nebo zapříčiňují jeho redukci (= hubnutí). 
6. Jídelníček
Správnou stravou a jídelníčkem můžeme 
dosáhnout nečekaných výsledků v tělesném 
složení. Ale věděli jste, že i když budete jíst 
nedostatečně, tak můžete tloustnout, neboť si 
tělo dělá zásoby, protože je stresované 
nedostatkem?

Hezké květnové dny přeje Martina Korejčková
Nezkrácená verze článku k dispozici na 
webových stránkách www.kasejovice.cz. 

Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň

poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113

V srdcích žal a v očích slzy, 
Tvá ztráta ještě tolik bolí, 

že ani čas ji zatím nezahojí.

Dne 16. května 2016 si připomeneme 
již druhé výročí od úmrtí 
pana Květoslava Weisse.

S láskou a hezkými vzpomínkami 
nezapomíná manželka Marie a syn 

Martin a Ondra s Luckou

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Tanya Valková: Arabská žena
&  Liane Moriarty: Sedmilhářky
&  Elizabeth Chadwicková: Zimní koruna
&  Evžen Boček: Aristokratka ve varu
&  Dominik Dán: Cela 17
&  Jojo Moyesová: Než jsem Tě poznala
&  Petr Morkes: Komisař Vrťapka
&  Dagmar Hossfeld: Napínavý závod
&  Hasiči 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Oselecké aktuality
Dne 30.4.2016 proběhlo od 16 hod. „stavění májky” na 

návsi v Oselcích. Májka o délce 22 m byla postavena za 
pomoci všech návštěvníků 
akce.
Občerstvení ke spoko-
jenosti všech přítomných 
zajistil Stanislav Forman z 
Nepomuka. Poděkování 
patří všem, kteří na této akci 
přiložili ruku k dílu.                      
      Václav Houlík, starosta

Rozloučili jsme se
František Kondel, Hradiště
Marie Skuhravá, Polánka

Vítáme nové občánky

TJ Sokol ve spolupráci 

s JSDH Kasejovice 

zve malé i velké na 

DĚTSKÝ DEN

v neděli 29. května 2016

na fotbalovém hřišti 

v Kasejovicích

 * začátek ve 14 hod * 

spousta soutěží a zábavy * 

občerstvení * 

odměny pro účastníky 

soutěží *
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Matěj Panýrek, Radošice
Marie Jelínková, Újezd u Kasejovic

94 let  Naděžda Šourková Kladrubce
90 let  František Novotný Kasejovice
87 let Jan Krliš  Nezdřev
85 let Jaroslav Vodička Kasejovice
  Zdena Krlišová Nezdřev
84 let Barbora Hlinková Radošice
  Adolf Raška Oselce
83 let Zdeňka Dardová Kasejovice
82 let Marie Nachtmanová Budislavice
  Vladimír Matz Kasejovice
  Anna Čoudková  Oselce
81 let Olga Slancová Kasejovice
80 let  Věra Fruhaufová Mladý Smolivec
  Václav Sluka Budislavice
79 let  Václav Kravařík  Polánka
78 let  František Panýrek Starý Smolivec
  Oldřich Skládal  Kotouň
  Miloslav Vachuška Hradiště
77 let  Jaroslav Brabec Nezdřev
  Květoslava Dlouhá  Kasejovice
  Václav Holub Bezděkov
75 let Anna Járová  Kotouň
74 let  Anna Rážová Oselce
  Jiří Kugl Starý Smolivec
73 let  Marie Maroušová Dožice
  Marie Červená  Nezdřev
72 let Anna Hodková Oselce
71 let Jan Spour Budislavice
70 let Marie Kovářová Bezděkov
65 let  Milan Hálek Hradiště
  Květa Medvecká Kasejovice
  Iva Kopecká Kasejovice
60 let Josef Pavelec Kotouň
  Josef Velepič Mladý Smolivec
  Marie Mazalová Kasejovice
  Jarmila Loulová Újezd 
  Horvátová Hana Kasejovice
  Zdeňka Jadrná  Kasejovice
  Karel Pavelec Kasejovice

BLAHOPŘEJEME V KVĚTNU
NAŠIM JUBILANTŮM

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
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Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 14. díl 

KVĚTEN – rozkvetlý měsíc.
Zimy už bylo opravdu dost, zalíbilo se jí u nás 
a ani naše zaklínadlo nepomohlo. Čeká na nás 
zahrádka, písek, průlezky. Všichni se 
nemůžeme dočkat teplého sluníčka. Měsíc 
květen bude v naší školce malovaný a pestrý 
jako duben, těšíme se na výlety, pasování na 
velké školáky a další zajímavé akce.

Říkáme si: Jaro, léto, podzim, zima, 
pokaždé je to moc prima. Kdo si hraje, 

nezlobí, v jakémkoli období.
OKÉNKO DO ŠKOLKY  

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - 
DUBEN  2016  

Od září bude naše mateřinka opět plná dětiček 
a veselých písniček. K zápisu do mateřské 
školy přišlo 14 rodičů s dětmi. Současně si s 
námi mohli pohrát a prohlédnout si obě třídy. 
Naše dětičky a paní učitelky pro nové 
kamarády vyrobily dárečky - papírová 
zvířátka, které si budoucí školáčci pak s 
radostí odnášeli domů. Dětičkám se u nás tak 
líbilo, že se některým nechtělo vůbec domů a 
ukápla i slzička.                     
 DIVADÉLKO DRÁČEK S POHÁDKOU 

,,ULIČNICE OPICE“            
Divadélko pro nás mělo veselou skotačivou 
pohádku o opičkách z Afriky. Zopakovali 
jsme si také ostatní africká zvířátka, za 
kterými se můžeme vypravit do ZOO.                                                   

 NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – CELÉ 
ČESKO ČTE DĚTEM... 

...nás opět nezklamala. Paní D. Matějovské 
děkujeme za zábavnou výpravu do pohádek.               

 ZA ZVÍŘATKY DO AGROCHOVU 
KASEJOVICE A NA FARMĚ 

U STUPKŮ
 Víte, kde bydlí domácí zvířátka, kdo se o ně 
stará a jaký užitek nám dávají? O tom všem 
jsme si povídali a hráli si celý týden. O tom, že 
to není práce jednoduchá, jsme se přesvědčili 
na vlastní oči v Agrochovu Kasejovice.
 Viděli jsme, kde se rodí a bydlí telátka a 
jalovice, čím se živí, a prohlédli jsme si také 
stroje, se kterými se pracuje ve stájích a na 
poli. Na farmě u Stupků jsme si prohlédli 
kozy a ovce, pohladili jsme si je a přinesli jim 
dobroty – suché rohlíky, o které se zvířátka 
málem poprala. Všem se nám výlet do světa 
domácích zvířátek moc líbil. 

 DEN ZEMĚ – ŠUTROVÁNÍ 
S RODIČI

Naše Země má také svátek, jako my, lidé. 
Abychom to oslavili, uspořádali jsme   
,,ŠUTROVÁNÍ,, - hry s kamínky a tím si 
zvelebili koutek u školky a pergolu.
Vyzbrojeni kolci, lopatkami a hráběmi jsme 
pilně přenášeli kamínky na připravené místo 
pod pergolou. Závěrem jsme dílko vyzdobili 
malou čarodějnicí.
Děkujeme těm málo rodičům a dětem, které 
neodradilo počasí a práce za účast a pomoc. 
Že bychom si naší Země opravdu tak málo 
vážili...

 PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK 
A JÍZDA NA KONÍCH

Hurá, jedeme do bazénu a na kobylky, celý 
rok se na to těšíme a hlavně na tu jízdu 

autobusem na zadním sedadle. Vody se už 
nebojíme a na koních jezdíme jako praví 
žokejové.

 ČARODĚJNÝ REJ 
S RYTMICKOU ŠOU VE ŠKOLCE

Celý týden jsme ve školce žili čarodějnicemi. 
Povídali si o tradicích, zpívali si písničku o 
jedné moderní čarodějnici, která vyměnila 
koště za motorku, učili se zaklínadla a 
povídali si, kde a jak se s pravou čarodějnicí 
můžeme setkat. V závěru týdne jsme se 
všichni sešli oblečeni v čarodějných 
kostýmech a pořádně si po ,,čarodějnicku“ 
zatancovali na RYTMICKÉ ŠOU, hodinový 
pořad pro děti plný písniček k poslechu i k 
tanci s hudebními hádankami.
              Ledvinová Ivana
                        ředitelka mat. školy
 
                          

Čarodějný rej ve školce s rytmickou show.

„Čím a jak ovlivním své tělesné složení?“

Množství celkových kilogramů tělesné 
hmotnosti není tak důležité jako poměr tuku, 
svalů a vody v organismu. Představte si dva 
muže stejného věku a stejné výšky, oba váží 
80kg, ale jeden má v těle 15kg tuku a 40kg svalů 
a tělo toho druhého obsahuje 30kg tuku a 30kg 
svalů. I přes stejný věk, váhu a výšku bude 
jejich tělo i na pohled vypadat určitě jinak.  
Procentuální zastoupení jednotlivých struktur 
(tuk, svaly…) a jaké hodnoty jsou v normě, 
známe z minula. Ale co tyto hodnoty ovlivňuje, 
si popíšeme v následujících řádcích.
1. Věk
Je přirozené, že postupem věku, ať chceme 
nebo nechceme, dochází fyziologicky k tomu, 
že nám ubývá svalová hmota a naopak přibývá 
ta tuková. Také se může měnit rozložení tuku. 
2. Pohlaví
Ženám příroda nadělila obecně vyšší množství 
tuku z reprodukčních důvodů. Muži jsou zase 
obdařeni vyšším zastoupením svalové hmoty.  
3. Léky a některá onemocnění
Některé léky a onemocnění mohou způsobovat 
vyšší ukládání tuku (kortikoidy, hormonální a 

endokrinní onemocnění, protinádorová léčba) 
a jiné zase rychlé hubnutí.        
4. Psychika, stres a mentální nastavení
Pozor na chronický stres – podporuje ukládání 
tuku do břišních partií! 
5. Fyzická aktivita
Pravidelná pohybová aktivita (dle druhu, zátěže 
a správnosti provedení) a fyzická práce 
podporují růst svalů a blokování ukládání tuku 
nebo zapříčiňují jeho redukci (= hubnutí). 
6. Jídelníček
Správnou stravou a jídelníčkem můžeme 
dosáhnout nečekaných výsledků v tělesném 
složení. Ale věděli jste, že i když budete jíst 
nedostatečně, tak můžete tloustnout, neboť si 
tělo dělá zásoby, protože je stresované 
nedostatkem?

Hezké květnové dny přeje Martina Korejčková
Nezkrácená verze článku k dispozici na 
webových stránkách www.kasejovice.cz. 

Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň

poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113

V srdcích žal a v očích slzy, 
Tvá ztráta ještě tolik bolí, 

že ani čas ji zatím nezahojí.

Dne 16. května 2016 si připomeneme 
již druhé výročí od úmrtí 
pana Květoslava Weisse.

S láskou a hezkými vzpomínkami 
nezapomíná manželka Marie a syn 

Martin a Ondra s Luckou

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Tanya Valková: Arabská žena
&  Liane Moriarty: Sedmilhářky
&  Elizabeth Chadwicková: Zimní koruna
&  Evžen Boček: Aristokratka ve varu
&  Dominik Dán: Cela 17
&  Jojo Moyesová: Než jsem Tě poznala
&  Petr Morkes: Komisař Vrťapka
&  Dagmar Hossfeld: Napínavý závod
&  Hasiči 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Oselecké aktuality
Dne 30.4.2016 proběhlo od 16 hod. „stavění májky” na 

návsi v Oselcích. Májka o délce 22 m byla postavena za 
pomoci všech návštěvníků 
akce.
Občerstvení ke spoko-
jenosti všech přítomných 
zajistil Stanislav Forman z 
Nepomuka. Poděkování 
patří všem, kteří na této akci 
přiložili ruku k dílu.                      
      Václav Houlík, starosta

Rozloučili jsme se
František Kondel, Hradiště
Marie Skuhravá, Polánka

Vítáme nové občánky

TJ Sokol ve spolupráci 

s JSDH Kasejovice 

zve malé i velké na 

DĚTSKÝ DEN

v neděli 29. května 2016

na fotbalovém hřišti 

v Kasejovicích

 * začátek ve 14 hod * 

spousta soutěží a zábavy * 

občerstvení * 

odměny pro účastníky 

soutěží *
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Firma KOVO 
KASEJOVICE MONT 

s.r.o. hledá vhodné kandidáty 
na pozici operátora CNC zařízení.

Požadujeme:   
ź znalost technické dokumentace
ź samostatnost, flexibilita
ź aktivní přístup k práci
ź praxe v oboru výhodou

Nabízíme: 
Odpovídající finanční ohodnocení

Kontakt:   
Petr Slavíček, tel.: 723 337 095
e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz

Ing. Zbyněk Šejvar, tel.: 724 758 577
e-mail: vyroba@kovokasejovice.cz  

Státní oblastní archiv v Plzni, 
pracoviště Klášter u Nepomuka 

a Státní okresní archiv Plzeň-jih se 
sídlem v Blovicích zvou na

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ

pořádaný u příležitosti 
Mezinárodního dne archivů na 

téma

ŘEMESLA, ŽIVNOSTI A 
PODNIKÁNÍ NA PLZEŇSKU 

A ZVLÁŠTĚ NA NEPOMUCKU

čtvrtek 9. června 2016, 9 - 18 hod., 
budova archivu Klášter 101

výstava archiválií

v 10:00, 14:00 a 16:00 
komentované prohlídky budovy 

archivu

ź Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smolivce, cena 
dohodou. Tel. 725 648 003.

2
ź Prodám hezký velký byt + KK o celkové užitné ploše 98 m . 

Obývací pokoj, 2 ložnice, koupelna, prádelna, 2x WC, 2x sklep, 
Kasejovice 184, 2. patro. Plynové topení a ohřev vody. Bližší 
informace na telefonu 777 757 958, Blažanin.

ź Hledám pronájem bytu nebo domku v Kasejovicích. Spěchá. Tel. 
735 822 752. 

ź Prodám vlek za osobní auto, rozměry plechové korby 2 x 1,2 m, 
sklápěcí čela, kola bantam 4.00 x 8, vinuté pružiny, hyd. tlumiče, 
bytelný. Cena do 8000 Kč. Kasejovice, tel. 603 922 640.

ź Prodám motorovou pilu Hecht 939S, lišta 40 cm. Dobrý stav, 
nový řetěz, 3 roky stará, levně. Tel. 607 819 431. 

ź Prodám - plechový gril na dřevěné uhlí, málo používaný, 120 cm x 50 
cm i se stojanem, 1300 Kč, kamna Petry za 1000 Kč. Přenechám za 
odvoz el. sporák, funkční a el. kamna akumul. v provozu.
Tel. 739 488 663.

ź Prodám elektrickou kytaru Gibson a kombo Line 6, levně.      

      Tel. 607 819 431.

Inzerce...

Pizzerie U pejska a kočičky 
čeká na ty, kteří u nás ještě nebyli a těší se na stálé hosty :)

Otevírací doba: Pondělí - zavírací den

Úterý - Pátek 12 - 19 hod., sobota 12 - 22 hod., Neděle 15 - 19 hod.

Tel: 776 692 390

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod., je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :)


