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

Újezdský jubilant oslavil 98. narozeniny

Město zahájilo rekonstrukci
čistírny odpadních vod

V

V

Újezdě u Kasejovic žije nejstarší občan Kasejovicka pan Václav Barnáš.
Letos slavil devadesáté osmé narozeniny. K tomuto významnému životnímu
jubileu přišla gratulovat a popřát všechno nejlepší do dalších let paní starostka
Marie Čápová a jménem obce paní Milada Myslivcová. Setkání bylo velice
příjemné. Po oficiální gratulaci a výborném pohoštění jsme se pana Barnáše
poptali na jeho život, a vzhledem k jeho vysokému věku a výborné kondici nás
zajímal též recept na dlouhověkost.
Pan Václav Barnáš se narodil v roce 1918 v Záhrobí u Bělčic v rodině
obuvníka. Vyrůstal s jedním bratrem a dvěma sestrami. Bratr dnes již nežije,
nicméně sestry pana Barnáše se též těší úctyhodnému věku 82 a 91 let.
Po absolvování obecné školy se vyučil v Bělčicích zámečníkem u
strojníka p. Siblíka. Poté pracoval krátce v Blatné a pak, díky tatínkově přímluvě,
dostal místo v Plzni ve Škodových závodech, konkrétně v „dělovce“, kde se
vyráběla a opravovala děla. Později po válce se výroba přeorientovala na mírovější
arzenál. Zde pracoval přes 40 let, každé ráno vstal ve 3 hodiny, vzal kolo, dojel do
Kasejovic, opřel kolo o studnu, nasedl do vlaku a s jedním přestupem dojel
v brzkých ranních hodinách do Plzně. Vzhledem k jeho mnoha oceněním,
diplomům a řádům práce byl újezdský řemeslník jedním z nejšikovnějších
v podniku. Po odchodu do důchodu byl pan Barnáš zaměstnán v KOVO
Kasejovice. Na otázku, do kolika let pracoval, odpověděl, že tak normálně, asi do
osmdesáti let...
Velkou radostí pana Barnáše byla a je rozvětvená rodina - je otcem dvou
dcer, dědečkem pěti vnoučat a pradědou devíti pravnoučat.
Co se týče zálib a koníčků, jednoznačně vedlo včelaření. Tato záliba panu
Barnášovi vydržela do 95 let, kdy starost o včely předal své dceři Marii, která o něj
v jeho domku pečuje. Dnes si rád počte v knihách Vlasty Javořické, či zhlédne
zajímavý pořad v televizi. I přes drobné zdravotní problémy stále sleduje dění
v obci a zajímá se o životní radosti i strasti svých blízkých. Jeho oblíbenou
pochoutkou jsou brambory na loupačku s kyselým mlékem.
A návod na dlouhověkost, kterého jsme se pro čtenáře dožadovali? Krom
toho, že pan Barnáš nekouří a pije jen občas malé pivo, je jeho radou chovat se
slušně :-)
Dana Matějovská

polovině měsíce září byla započata
stavba Odstranění havarijního stavu
ČOV Kasejovice zaměřená na rekonstrukci
dosazovacích nádrží kasejovické čistírny
odpadních vod. Dosazovací nádrže sloužící
čistírně od roku 1991 vykazovaly známky
havarijního stavu. Původní beton dosazovacích nádrží se začal rozpadat, a proto hrozilo
nebezpečí přerušení čisticího procesu čistírny odpadních vod. První část plánovaných
prací na rekonstrukci dosazovacích nádrží
byla ukončena 6.10. 2016. Při těchto pracích
byla nejprve jedna nádrž uvedena mimo
provoz, nad nádrží byla demontována technologie, následovalo vyprázdnění nádrže,
její vyčištění, vysekání nesoudržných míst a
otryskání betonů křemičitým pískem. Byla
provedena pasivace armatury, hrubá reprofilace betonu, nanesena sjednocující povrchová stěrka a na závěr uzavírací nátěr odolný
proti nepříznivým podmínkám. K provedení
jednotlivých prací bylo potřeba instalovat
lešení, které bylo demontováno až po
vytvrdnutí všech vrstev. Teprve potom
mohla být dosazovací nádrž plně uvedena do
provozu. Obdobným způsobem bude postupováno u druhé dosazovací nádrže, jejíž
rekonstrukce bude zahájena na jaře 2017 a
dokončena by měla být do 30.6. 2017.
Rekonstrukce obou dosazovacích
nádrží, které provádí firma Deltaflor plus,
s.r.o. Losiná, si vyžádá celkové finanční
náklady 905 290 korun. Částka 400 tisíc
korun bude čerpána z dotačního titulu Plzeňského kraje Odstraňování havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí, další část finančních
prostředků půjde z Fondu oprav vodovodu a
kanalizace, který byl zřízen zastupitelstvem
města. Do tohoto fondu je odváděna 1 Kč
z každého vyrobeného m³ a 1 Kč z každého
m³ odpadní vody. Zbývající část finančních
prostředků bude hrazena z rozpočtu města.
Rekonstrukce dosazovacích nádrží
čistírny odpadních vod si kromě výše uvedených finančních výdajů vyžádala ještě výměnu a úhradu technologie včetně montáže,
neboť ta původní byla již prorezivělá, v celkové hodnotě 44 120 Kč.
Doufejme, že rekonstrukcí obou
nádrží se prodlouží životnost kasejovické
čistírny odpadních vod.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice
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Výlet do Brd

V

sobotu 1.10.2016 se uskutečnil výlet
do bývalého vojenského výcvikového
prostoru Brdy. Konvoj aut vyrazil krátce po
poledni z Kasejovic. Nejprve jsme navštívili Muzeum atomu nedaleko obce Míšov.
Samotná cesta k dříve přísně utajenému
skladu jaderných bomb byla zajímavá. Jelo
se za vysokou branou lesem, podél cesty
jsme viděli opuštěné domy, jakési němé
svědky minulosti. Před vstupem do samotného muzea jsme vyslechli výklad o tom,
k čemu tento úkryt sloužil a jak fungoval
jeho provoz. V chladu uvnitř jsme si prohlédli jednotlivé místnosti, kde byly atomové střely původně uchovávány. Dnes je tam
fotografická expozice připomínající někte-

ré důležité události z dějin 20. století.
Z muzea jsme se přesunuli do nedaleké
obce Teslíny, která je nejvýše položenou
vesničkou v Brdech. Cesta k Hořejšímu a
Dolejšímu padrťskému rybníku však byla
mírná. Sluníčko nám přálo, a tak jsme svižným tempem absolvovali asi 6 kilometrů
dlouhou trasu celkem rychle. Někteří výletníci nakonec ještě využili možnosti občerstvení v Teslínech, počasí vybízelo k posezení venku. Pokud se chcete pokochat
dosud zachovalou panenskou přírodou,
můžeme výlet k padrťským rybníkům
doporučit.
Peter Šefčík

Zveme na kulturní akce:
Výstava chovatelů
Pátek - Neděle 26. - 27. listopadu 2016
- areál chovatelů
Adventní odpoledne
Neděle 26. listopadu 2016 od 14 hod.
sál kulturně společenského centra
Diaprojekce a vyprávění
Ivana Fejfara o Mongolsku
Pondělí 28. listopadu 2016 od 18 hod.
sál kulturně společenského centra
Vánoční koncert žáků ZUŠ
Pondělí 12. prosince od 16.30 hod.
sál kulturně společenského centra

Podzimní velitelský den hasičů v Hradišti

D

ne 22.10. proběhl v Hradišti podzimní
velitelský den hasičského okrsku
Kasejovice.
Velitelského dne se zúčastnilo 22 hasičů
ze všech 12 sborů okrsku. Hlavní téma dne
bylo provedení dálkové dopravy vody pomocí několika požárních stříkaček z vodního
zdroje na místo požáru.
Zpočátku proběhlo krátké teoretické
školení v prostorách sportovní klubovny a
posléze se všichni hasiči přesunuli ven, aby
provedli námětové cvičení.
Dálková doprava vody probíhala z potoka pod vrchem k prostorům bývalé slepičárny. Dálkové vedení mělo délku 350 metrů,
převýšení 25 metrů a nasazeny byly dvě
stříkačky PS 12.
U potoka byla nasazena první stříkačka,
kterou na místo dopravili svým zásahovým
vozidlem Avia hasiči z Hradiště a na vsi byla
nasazena stříkačka, která slouží u SDH Bezděkov.
Cvičení proběhlo bez sebemenších pro-

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Hradiště ze dne 20.10.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání
rozpočtové opatření č. 4/2016 a
č.5/2016
ź inventarizační komisi k zajištění
inventarizace pro rok 2016 dle
předloženého návrhu
ź podání žádosti o dotace na opravu
komunikace v Hradišti pod „Křenčem“
ź proplácení cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce Hradiště, účetní
obce, zaměstnanci obce, starostovi,
veliteli a strojníkovi SDH Hradiště a
SDH Bezděkov v roce 2017
ź poskytnutí finanční částky 1000,- Kč
na podporu Linky bezpečí , z.s.
Bere na vědomí:
ź návrhy akcí na zařazení do rozpočtu
na rok 2017
ź
ź

blémů, hasiči sebejistě vytvořili vedení a
během několika minut bylo možné zasahovat
pomocí útočních proudů u prostor slepičárny.
Cílem tohoto velitelského dne bylo prověřit, za jakých okolností je možné dopravit
vodu z jednoho konce Hradiště na druhý a
zajistit, aby byli hasiči vždy připraveni na tu
nejobtížnější variantu zásahu.
Hasiči díky cvičení prokazují, že neustále
mají i v malých obcích svojí důležitou roli a v
případě většího zásahu jsou připraveni kdykoli pomoci a efektivně zasáhnout, to i na
úkor staršího technického vybavení, kterým
často sbory disponují.

Závěrem bychom chtěli všem
zúčastněným poděkovat.
Za okrsek Kasejovice
Jan Cina – velitel okrsku Kasejovice
Zdeněk Lederbuch – starosta okrsku
Kasejovice

Město Kasejovice zve
všechny občany na

ZPÍVÁNÍ KOLED
S ČESKÝM ROZHLASEM
ve středu 14. prosince od 17 hod.
na kasejovickém náměstí
Jedná se již o XII. ročník a těšit se
můžete na bohatý kulturní program.
Vyvrcholením celé akce bude
v 18.00 hod. zpívání pěti českých
koled společně s městy Plzeňského
kraje a rozsvícení vánočního
stromečku na náměstí.
Každý účastník obdrží pamětní list.
Pro zahřátí svařák a čaj zdarma!

Podzimní putování Šumavou

D

ne 8. října se konal výlet na Šumavu.
Termín byl zvolen tak, aby ještě
pokud možno neležel na horách sníh, ale i
tak se kasejovičtí turisté vydávali na výlet
v nepěkné zimě. To, že autobus pak ještě
netopil, vypadalo již vyloženě jako spiknutí
živlů... Brzy se ukázalo, že nejde pouze o
problém s topením, ale o vážnější závadu
chlazení. Nicméně šofér Vašek Jakubčík si
věděl rady a vadnou součástku opravil.
A tak se mohlo jet dál :-)
Jako první zastavení jsme měli v plánu
hrad Kašperk, který jsme nejprve prohlédli
z blízké vyhlídky a pak jsme se pod
vedením průvodce procházeli přímo
v hradním areálu. Po prohlídce nás čekal
oběd v restauraci v Kašperských horách.
Dobře naladěni výborným obědem a
někteří ještě navrch i chutným zákuskem
jsme se vydali směrem k rozhledně na
Sedle, která jednak umožňuje úžasný
rozhled po kraji a pak také zaujme historií
výstavby... Peníze na stavbu byly totiž
vybírány od lidí, kteří byli myšlence na
Sedle rozhlednu vybudovat nakloněni. Na
každém schodu je cedulka se jménem
dárce, který stavbu podpořil.
Tím skončilo naše podzimní putování
Šumavou. Úplnou tečku za výletem pak
udělal déšť, který se spustil ve chvíli, kdy
jsme se loučili s průvodcem Vláďou
Hoškem a který vyjasnil ve vzduchu visící
otázku: „Nedáme si chvilku rozchod
v Sušici?“
Dana Matějovská
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Památné stromy na Kasejovicku byly odborně ošeřeny

K

oncem měsíce září byly na území
města Kasejovice ošetřeny památné stromy. Konkrétně se jednalo o
Kasejovický akát s korunou o ploše
154 m², Chloumeckou lípu s korunou o
ploše 630 m² a Podhůřskou lípu, která se
pyšní korunou o ploše 630 m². Památným stromem se rozumí označení mimořádně významného stromu či stromořadí.
V Plzeňském kraji se jich nachází
279, přičemž jen v okrese Plzeň – jih je
jich 37. Každý památný strom je označen
tabulkou s malým státním znakem.
Tabulka obvykle obsahuje základní
informace o konkrétním památném stromě.
Kasejovice se pyšní svým Kasejovickým akátem, který je chráněn od roku
1976. Strom dosahuje výšky 15 metrů,
jeho stáří se odhaduje na 240 let. Obvod

kmene Kasejovického akátu činí 400 cm
a výška koruny dosahuje 12 metrů. Kvůli
prasklému kmeni je strom ve výšce 2 metrů stažen obručí, která sem byla umístěna roku 1993.
Dominantou Chloumku je kromě
kapličky na návsi lípa velkolistá, která se
nachází v bezprostřední blízkosti této
sakrální stavby. Lípa zde byla vysazena
roku 1848 u příležitosti zrušení robotní
povinnosti. Chráněna je od roku 1976.
Památný strom v Chloumku dosahuje
výšky 32 metrů. Obvod jeho kmene činí
400 cm a koruna je široká 16 metrů. Na
rozdíl od Kasejovického akátu je zdravotní stav Chloumecké lípy velmi dobrý.
Za nejstarší památný strom v okolí
Kasejovic je pokládána lípa velkolistá
v Podhůří rostoucí na podhůřské návsi
v těsné blízkosti domu. Tento památný

V Bezděkově snědli Bábu

J

e to už 30 let, co Bezděkov na okrese
Plzeň-jih (Bezděkovů je v republice
podle české Wikipedie 29!) proslavuje
Kamenná bába. Přesně to byl 10. říjen
1986, kdy se Jirkovi Šulcovi podařilo
dotáhnout na předem vyhlédnuté místo na
malém pahrbku u Velkého bezděkovského rybníka osmitunový kámen.
Neobyčejný kámen. Našel ho v lese na
slatinském katastru a hned v něm viděl
Bábu. Aby ji viděli i další, začal žulu přitesávat, opracovávat, dal tomu kusu kamene
úsměv a s pomocí kamarádů Bábu usadil,
aby se dívala na rybník pod sebou a na ves
kousínek za ním.
Nejen Bába, jež proslavuje Bezděkov
v turistických průvodcích, ale všecko, do
čeho se Jirka Šulc pustil, skončilo nepřehlédnutelným výsledkem poctivého úsilí.
Leč lidem se sčítají léta a s nimi přicházejí
i neduhy. Přesto přišel autor v sobotu
8. října oslavit 30. výročí se svými příbuznými, kamarády a známými. A ta sešlost u
jeho díla (na čtyři desítky lidí) ho potěšila
snad víc, než spousta zmínek v příručkách

pro cestovatele po zdejším kraji.
Plácek kousek pod Bábou srovnal
bagrem Jirka Braun, aby měli místní hasiči (patří jim za to poděkování) kde postavit stan, firma Kavárna Johanka a Mi-Pal
poskytovat občerstvení a členové kapely
Z Vršku Vlaďka Milotová, Jarda Flandera
a Bert Zelenka vyhrávat k dobré pohodě.
Zprvu přívětivé slunečné odpoledne
se po čase změnilo v aprílové, kdy se
přeháňky střídaly se sluníčkem, a tak se
stan stal vítaným útočištěm. A to i pro paní
Lehečkovou z Hradiště, která přes ochromující chorobu dorazila spolu se svým
manželem a užila si radosti přátelského
setkání.
Většina přítomných byla podarována
pamětním listem s fotografiemi z minulých let, kdy se také autorovi přátelé u
Báby sešli. A většina si rovněž pochutnala
na dortu v podobě bezděkovské Báby,
který upekla Jirkova praneteř Anička
Šulcová. Povedl se jí náramně, stejně jako
se vydařilo celé prodloužené odpoledne.
Jiří Čepelák

Záložky putovaly do světa

Z

ákladní škola Kasejovice se zapojila
do česko-slovenského projektu pro
základní školy a osmiletá gymnázia
Záložka do knihy spojuje školy na zadané
téma Čtu, čteš, čteme. Záložky měly
splňovat provázanost s oblastí literatury a
četby. Naší partnerskou školou se stala
základní škola z malého městečka Kotešová nedaleko Žiliny.
Žáci obou stupňů na podzim vyráběli
rozmanité záložky do knihy, aby potěšili
svými dárky kamarády na Slovensku. Na
konci října na oplátku kasejovičtí žáci

dostali balíček s pěknými záložkami od
dětí z Kotešové.
Pokud se žáci a návštěvníci naší školy
odváží číst slovensky, mohou se dozvědět
něco ze života partnerské školy prostřednictvím několika darovaných čísel časopisu, které slovenská škola vydává –
budou vyvěšeny na nástěnkách školy.
Bylo by jistě přínosné, kdyby projekt
vyústil i v další spolupráci našich škol.
Iveta Flajšmanová, koordinátorka projektu

strom dosahuje výšky 32 metrů a jeho
stáří se odhaduje na 280 let. Obvod
kmene Podhůřské lípy je 530 cm a šířka
koruny činí 22 metrů. Za památný strom
byla tato lípa vyhlášena 21.3. 1997 pro
svůj vzrůst a estetickou hodnotu. Zvláštností tohoto stromu je zvon umístěný
v jeho koruně.
Ošetření památných stromů v letošním roce spočívalo ve zdravotním a
bezpečnostním řezu a stabilizaci stromu,
čímž bude u jednotlivých stromů zajištěna jejich perspektiva a požadovaná provozní bezpečnost. Na realizaci akce byla
použita dotace poskytovaná Ministerstvem životního prostředí v celkové výši
20 025 Kč.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Oselecké aktuality

V

e dnech 14. a 16. 10. 2016 se v Nepomuku uskutečnil při příležitosti
Světového dne chůze 35. ročník memoriálu Jiřího Sedláčka. Akce „Vystup na
svůj vrchol“ - Svatá Markéta 661 m. n.
m. v k.ú. Oselce.
Pěší trasy IVV 12, 14, 25, 35 a 50 km,
cyklotrasy IVV 40, 55 a 85 km, start
rodný dům Augustina Němejce, cíl Sokolovna Nepomuk, start 7 - 10 hodin, cíl do
18 hodin. Toulavý kočárek rodinná trasa
do 7 km, start rodný dům Augustina
Němejce, cíl Sokolovna.
Po výstupu ke kapli sv. Markéty
čekalo na turisty občerstvení v podobě
stánku p. Formana z Nepomuka, kde si
každý mohl dát občerstvení podle své
chuti. Každý turista dostal jako důkaz
zdolání vrcholu razítko s vyobrazením
kaple a s údajem s nadmořskou výškou.
Celé akce se zúčastnilo cca kolem 300
turistů.
Dne 12.11.2016 se od 14.00 hod. uskuteční v Oseleckém šenku setkání
důchodců obcí Oselce, Kotouň a Nová
Ves.
Václav Houlík, starosta
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Pramen Smoliveckého potoka
pokořil budislavický turistický oddíl
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Tenisový turnaj smíšených čtyřher

V

neděli 9. 10. 2016 se I.BTO vydal
na další expedici a to konkrétně
hledat pramen Smoliveckého potoka,
který pramení v nedalekých Brdech.
Ačkoliv jsou dny už chladnější a déšť nás
ráno denně probouzí, tak i přes to jsme se
vydali na krásnou, čtrnáct kilometrů
dlouho túru objevovat krásy našeho okolí. Honza se Žížalou opět nelenili a svolali všechny členy turistického oddílu k dalšímu výšlapu, tentokrát přes Brdy, ve
kterých se klikatí mnoho stezek a cestiček mezi hlubokými lesy.
Všichni, kteří se nezalekli špatného
počasí, se sešli v 9:00 u Bulovaté, což je
mezi Starým Smolivcem a Radošicemi.
Tento pochod přilákal kolem 30 lidí včetně dětí. Všichni měli batohy naplněné
svačinami a hlavně pitím, protože před
námi bylo kolem téměř 14 kilometrů.
Díky tomu, že jsme se nacházeli V CHKO,
tak jsme si bohužel nemohli rozdělat oheň
a upéct vuřty. Účastníci tedy volili obložené chleby, bagety, těstovinové saláty a
klobásy na studený způsob.
Cesta byla příjemná a utíkala jako
voda. Před posledními metry nás Honza
zastavil a řekl, že teď už se půjde pouze
vysokou trávou, takže kdo nezvolil odpovídající obuv nebo nechce mít promočené
kalhoty, ať zde setrvá. Ostatní se vydali na
poslední štaci k našemu cíli. Nakonec se to
dalo zvládnout a před námi se objevil
pramen Smoliveckého potoka. Honza zde
připravil dřevěnou tabuli, na kterou jsme
ještě zavěsili ceduli s tím, že jsme zde byli
a o co se vlastně jedná. Následovalo pár
foteček a už jsme mířili zpět k ostatním.
Zde jsme se všichni posilnili na zpáteční
cestu a vydali se zpět k Bulovaté.
Cestou zpět nám trochu zapršelo a
začala být větší zima, ale chvíle jsme si
zpříjemnili sběrem hub, které jsme cestou nacházeli. Všichni už se těšili, jak se
doma zahřejí teplou bramboračkou. Po
příchodu k autům nás Honza ještě informoval o dalších plánech a my se vydali
zpět k domovům.
Celý pochod byl hrozně fajn a opět se
sešla dobrá parta. Už se moc těším na
příští dobrodružství.
Veronika Kubová

N

aši sportovci a nadšenci pro tenis si vymysleli zase něco nového. To, že se u nás
každý rok pořádá tenisový turnaj Smolivec-open není nic nového, nyní však
přišli naši pořadatelé s něčím novým. Snažili se do hry zapojit své manželky a drahé
polovičky a tak tedy vznikl turnaj smíšených čtyřher. V sobotu 1. 10. 2016 se na starosmoliveckých kurtech opět otevřely brány a všichni naši tenisté vyrazili pokořit své
protivníky společně s manželkami a přítelkyněmi. Celkem se do turnaje přihlásilo 10
dvojic, což je více než na Smolivec-open. Pořadatelé tedy vytvořili dvě skupiny po 5
týmech, kde si každý zahrál s každým a nakonec se hrálo semifinále a finále.
Jako vždy se o občerstvení postaral Standa Růt, který připravil výborné maso na
gril, těstovinové salátky, zeleninové salátky a dezert. Účastníkům po celý den opravdu
nic nechybělo. Hrálo se od 8 hodin do odpoledne, ale hra šla v celku rychle. Na hráčích
bylo vidět, kdo se připravoval a kdo přípravu úplně zanedbal . Celý turnaj dopadl takto:
První místo získali manželé Soldátovi, druhé místo manželé Kubovi, třetí místo
Míša Nesvedů a Kája Boušů, čtvrté místo Monika s Jirkou Růtů, páté místo Martina a
Jirka Stoklasa, šesté místo manželé Sedláčkovi, o sedmé a osmé místo se dělily dvojice
Markéta a Tomáš Bejček se Stáňou a Ivanem Kubů, osmé místo Veronika a David Šíma
a na posledním místě Kateřina a Jirka Růt. Celý den se obešel bez zranění. Hráči ještě
poseděli do pozdních večerních hodin a celý turnaj důkladně probrali a zapili. Uvidíme, jak dlouho nám bude počasí ještě přát, ale myslím, že nebude dlouho trvat a celý
kurt se zazimuje a otevře opět až na jaře. Doufejme, že to bude co nejdříve.
Veronika Kubová

Zlatá svatba manželů Polanových z Radošic

P

řed padesáti lety, dne 1. 10. 1966,
vstoupili manželé Josef a Milada
Polanovi z Radošic do svazku manželského v obřadní síni MNV v Kasejovicích. Společně vychovali dvě dcery,
Radku a Janu, těší se ze tří vnoučat a dvou
pravnoučat.
Paní Polanová se narodila v Přebudově a do Radošic přišla za svým manželem. Pracovala jako účetní JZD Mladý
Smolivec, později Kasejovice a poté jako
úřednice Finančního úřadu Blovice. Ani
v zaslouženém důchodu nezahálí a s účetnictvím si zpestřuje volné chvilky. Její
zálibou je zahrádka, domácnost a domácí
práce.
Pan Polan se narodil v Radošicích a
zůstal zde celý život. Dlouhá léta pracoval jako zootechnik u plemenářského
podniku v Plzni. Jeho koníčkem bylo a

stále je domácí zvířectvo a starost o dům.
Rád sleduje televizi a brouzdá po internetu. Přestože ani jim se nevyhýbají nemoci
a nástrahy běžného života, vše zvládají a
těší se z každého společně prožitého dne.
K významnému výročí jim přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojený
život.
Eva Kubová
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P. Karel Václav Vystrčil (1909–1981)
o zaměstnání na velkostatku, odstěhoval se s
rodinou do Nýřan, kde pracoval v muniční
továrně. Do Lnář se přestěhoval zpátky v roce
1937. Bydlel pak v č.p. 97 (bývalá restaurace
„Pod Klášterem“). Zemřel 3. 11. 1953
v Kladně.
Mezitím již nabraly životní osudy jeho
staršího syna Karla svůj vlastní směr. Obecnou
školu vychodil ve Lnářích, první ročníky
gymnázia navštěvoval v Praze. Protože se
dobře učil, vyhlédli si ho lnářští augustiniáni a
navrhli rodičům, že by jej poslali studovat do
Říma, bezpochyby s výhledem na to, že
jednou vstoupí do jejich řad. A to se i stalo.
Karel absolvoval v Římě další školy i
bohosloví. Dne 21. 10. 1924 vstoupil do
noviciátu v klášteře bosých augustiniánů
u Santa Maria Nuova v San Gregorio di
ne 25. listopadu uplyne 35 let od úmrtí Sassola u Tivoli, kde během svých studií
někdejšího duchovního správce farností bydlel. Přijal řeholní jméno Václav (od
Kasejovice a Lnáře a posledního převora Nejsvětější Svátosti), pod kterým následně
lnářského kláštera bosých augustiniánů před vystupoval a které připojoval ke křestnímu.
jeho zrušením v roce 1950, P. Karla Václava O rok později složil jednoduché, v listopadu
Vystrčila. Mnozí, kdo budou číst tento 1931 pak věčné sliby a 26. 3. 1932 byl
příspěvek, ho jistě mají ještě v živé paměti, vysvěcen na kněze. V tomtéž roce se vrátil do
stejně jako jeho hospodyni Vilmu Bobkovou Lnář, kde nastoupil k 1. 9. jako kaplan. Na
(7. 6. 1918 – 27. 7. 2002). Mým předsevzetím vysvětlenou dodejme, že duchovní správa ve
je přispět k tomu, aby i nadále zůstal v místním Lnářích s filiálním kostelem v Kocelovicích
povědomí a těm, kdo ho neznali, jej ukázat byla od josefínských reforem svěřena právě
trochu i z té lidské stránky. K tomu mě kněžím zdejšího augustiniánského konventu.
inspiroval jeho dopis z července 1974, který
Když v roce 1941 zemřel převor kláštera
adresoval právě Vilmě Bobkové jako P. Fulgenc od Nejsvětějšího Srdce Páně
poděkování za dlouholetou péči a spolupráci. Novotný, stal se P. Václav od Nejsvětější
Tento dopis jsem si dovolil v plném znění Svátosti Vystrčil jeho nástupcem a roku 1942
zveřejnit na závěr svého příspěvku.
převzal rovněž funkci faráře. To se ale již
Rodiče a předkové Karla Vystrčila, dějiny lnářského kláštera pozvolna ubíraly ke
hlavně ze strany otce, působili po několik svému přelomovému okamžiku. S převzetím
generací „v panské službě“, pradědeček byl moci v republice komunistickou stranou
hospodářským správcem, dědeček se staral o v únoru 1948 přišlo postupné omezování vlivu
hovězí dobytek, babička byla dcerou šafáře. církví, zejména té římskokatolické ve
Všichni žili ve dvoře Bransoudov (3 km společnosti a v těchto intencích došlo také na
východně od Humpolce) na velkostatku likvidaci řeholního života. Té předcházel
Herálec. Tam se také 12. 12. 1880 narodil otec vykonstruovaný proces s představiteli řádů ve
P. Vystrčila Karel. Ten byl panským kočím a dnech 31. 3. – 5. 4. 1950. Poté byla spuštěna
pracoval pro hraběcí rod Desfoursů na Malém takzvaná Akce K (K – kláštery), při níž byli ve
Rohozci u Turnova. Zde se seznámil se svou dvou etapách, vždy ve večerních a nočních
budoucí manželkou, zámeckou kuchařkou hodinách (z 13. na 14. 4. a z 27. na 28. 4),
Marií Raneckou, narozenou 27. 8. 1884 ve odvezeni ze svých klášterů po celé republice
Žďáru nad Sázavou v rodině panského kočího. řeholníci a řeholnice a internováni na předem
Svatba se konala 22. 2. 1909 v kostele určených místech v pohraničí, například
v Jenišovicích. Dne 5. 9. téhož roku se pak v Hejnicích u Frýdlantu či v Bílé Vodě u
manželům Vystrčilovým
narodilse
syn
pokřtěný
Javorníka.
Smyslem
bylo zcela je izolovat od
Startovalo
přesně
v 10.30,
foto Viktor
Jandera
po otci Karel. Hned v následujícím roce se veřejnosti.
rodina odstěhovala do Lnář, kde Karel Vystrčil
P. Vystrčil byl 27. 4. 1950 pozván na
(st.) přijal místo panského kočího na Státní úřad pro věci církevní do Prahy, kde mu
velkostatku barona von Lilgenau. V obci byl oznámili, že lnářský klášter bude zrušen, on
přihlášen od 10. 10. 1910. Osudy rodiny ale ale v místě zůstane jako farář. Ve večerních
nebyly lehké. Nastala válka, do níž musel hodinách téhož dne již musel přihlížet, jak jsou
Karel Vystrčil narukovat, a Marie zůstala sama jeho spolubratři v počtu šesti, včetně seniora
s dítětem. Protože neměla o manželovi dlouho konventu, devětasedmdesátiletého Josefa
zprávy, vydala se ho i s malým Karlem hledat. Patery, známého frátera Josífka, odváženi
Po půl roku trvajícím pátrání se šťastně připraveným autobusem pryč. Klášter byl
shledali. Když se po válce vrátil Karel Vystrčil postupně vyklizen a od 1. 9. 1950 zde byla
do Lnář, opět zde nastoupil do služby na umístěna pobočka vychovávacího ústavu pro
zámku. Rodina bydlela v hospodářském dvoře mladistvé ze Zámrsku. P. Vystrčil si vymohl,
velkostatku č.p. 18. Zde pak přišel na svět že jako duchovní správce bude v klášteře
druhý a poslední potomek, syn Jaroslav bydlet, ale byl pod dohledem STB, činili mu
(* 22. 7. 1920, † 17. 10. 2000), který se rovněž zde nejrůznější příkoří a neustále se snažili ho
stal knězem.
nějak zkompromitovat. Později se přestěhoval
P o t é c o K a r e l Vy s t r č i l p ř i š e l do volného bytu v blízké vile po MUDr.

D

Oldřichu Menšíkovi (č.p. 183). Na stravu
docházel k rodičům v č.p. 97.
K 15. 9. 1958 byl P. Vystrčil ustanoven
administrátorem farnosti Kasejovice.
Odstěhoval se na své nové působiště a
lnářskou farnost spravoval nadále jako
administrátor excurrendo (dojíždějící).
Mezitím byl jmenován sekretářem
blatenského vikariátu (od 1. 1. 1953), osobním
děkanem (21. 1. 1954) a biskupským notářem
(9. 5. 1955). Od 1. 3. 1954 do 31. 5. 1961
zastával funkci vikáře blatenského vikariátu.
Již jako administrátor v Kasejovicích pak byl
1. 4. 1963 ustanoven konzistorním radou a
přísedícím. Od 1. 9. 1967 do 31. 1. 1975 byl
vikářem nepomuckého vikariátu a zvláštního
vyznamenání se mu dostalo 8. 5. 1972, kdy jej
Pavel VI. jmenoval papežským kaplanem.
V roce 1963 se na faru do Kasejovic
přestěhovala za synem Marie Vystrčilová a
25.9. 1967 zde zemřela.
B ě h e m p ů s o b e n í P. Vy s t r č i l a
v Kasejovicích došlo k několika událostem,
které stojí za zmínku. Na sklonku 60. let byl
v kasejovickém kostele položen současný
strop. V souvislosti s návštěvou
českobudějovického biskupa Josefa Hloucha
za účelem biřmování v roce 1971, byly do
kostelů v Kasejovicích i ve Lnářích pořízeny
dnešní obětní stoly a ambony reflektující
úpravy liturgie dohodnuté na Druhém
vatikánském koncilu. V roce 1965 natáčel štáb
pod vedením režiséra Zdeňka Podskalského
u kostela v Kasejovicích několik scén pro
posléze trezorový film Bílá paní. Roli faráře si
zde zahrál Zdeněk Řehoř.
Po celý život měl P. Vystrčil kladný
vztah k Itálii, kde studoval a kam i za
socialismu několikrát vycestoval, aby
navštívil tamější augustiniány. Z Itálie také
dostal darem osobní vůz značky Fiat Topolino,
a to jako poděkování za pomoc a přístřeší,
které poskytl italským občanům po
autonehodě, k níž došlo nedaleko Kasejovic.
Poslední převor lnářského kláštera
bosých augustiniánů, papežský kaplan,
emeritní vikář, osobní děkan a administrátor
farností Kasejovice a Lnáře, P. Karel Václav
Vystrčil, zemřel náhle dne 25. 11. 1981 v Plzni.
Poslední rozloučení s ním se konalo 3. 12.
v kostele v Kasejovicích. Na řeholním
hřbitově v klášterní zahradě ve Lnářích vedle
svých starších spolubratří pochován být
nemohl a tak nalezl místo věčného odpočinku
v hrobě na lnářském hřbitově u sv. Mikuláše
po boku rodičů.
(dokončení v příštím čísle)
Mgr. Vladimír Červenka

Karel Václav Vystrčil s rodiči a bratrem Jaroslavem
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Kasejovičtí žáci navštívili partnerskou
školu v bavorském Zwieselu

Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým,
kteří se přišli 14. října rozloučit
s Otou Balkem.

V

polovině měsíce října uskutečnila Základní škola Kasejovice další ročník již tradičního projektu Kasejovice – Zwiesel.
Jeho vlastní realizaci předcházelo zpracování a předložení projektové žádosti do dotačního programu Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2016. Předložený projekt kasejovické školy Kasejovice – Zwiesel 2016 byl
Plzeňským krajem schválen a finančně podpořen částkou 20 000
Kč. V měsíci červnu proběhla ve Zwieselu pracovní návštěva
vedení obou partnerských škol, na které byl předjednán časový
harmonogram realizace projektu a předběžný program.
Ve dnech 12. a 13. října navštívili vybraní žáci 7. – 9.
ročníku partnerskou školu v bavorském Zwieselu. První den se
společně se žáky zwieselské Mittelschule vypravili do středověkého města ležícího na řekách Dunaj a Regen, Regensburgu,
které v je v českém prostředí známé pod názvem Řezno. Zde se
žáci zúčastnili poutavé, téměř dvouhodinové prohlídka historického centra města. Žákům se naskytla jedinečná procházka po
kamenném mostě z 12. století, která je dovedla do světské části
města, ve kterém dříve pobývali především řezenští obchodníci a
řemeslníci. O jejich působení svědčí jak názvy jednotlivých ulic a
domovní návěstí, tak architektonicky zajímavé domy obchodníků, kupců a řemeslníků. Křivolaké uličky dovedly žáky do církevní části města, jehož dominantou je jednoznačně regensburský dóm svatého Petra. V průběhu výkladu se žáci dozvěděli, jak
důležitou roli hrál v období raného středověku Regensburg pro
české země, které tehdy spadaly pod správu řezenské diecéze, a
kde bylo roku 845 pokřtěno 14 českých knížat. Kromě toho žáci
zavítali na nádvoří studentské vysokoškolské koleje, do domu,
v němž pobýval slavný astronom Johannes Kepler, a na další
zajímavá místa.
Druhý den se kasejovičtí žáci vypravili do partnerské
Mittelschule. Zde byl pro žáky připraven společný program,
který spočíval v prohlídce školy a společné návštěvě tamějšího
muzea. Zde žáci ve smíšených česko-německých skupinkách
vypracovávali pracovní listy s jednotlivými úkoly. Po rozloučení
s žáky v partnerské škole se vydali zpět do Kasejovic.
V úterý 25. října přijeli žáci zwieselské Mittelschule do
kasejovické základní školy, která pro ně připravila bohatý program. Bavorští žáci si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou a za
asistence žákyň a pedagogů si tak mohli vyrobit hliněnou misku
s podzimním motivem. Poté si prohlédli třídy obou stupňů školy,
zahráli si v tělocvičně a společně pracovali s interaktivní tabulí.
Po obědě ve školní jídelně čekal na žáky přejezd do nedaleké
Blatné, kde si tradičně prohlédli zámek a přilehlý park s daňky.
Žáci obou partnerských škol měli prostřednictvím tohoto projektu jedinečnou příležitost poznávat kulturní, historické a
přírodní památky jak v Čechách, tak sousedním Bavorsku a zdokonalit se ve svých jazykových schopnostech a dovednostech.
Kromě toho měli žáci možnost uvědomit si podobnost kultur a
vzájemné prolínání a ovlivňování dějin na obou stranách českobavorské hranice.
V průběhu obou návštěv se vedení obou škol předběžně
domluvilo na realizaci společného projektu v roce 2017 a další
vzájemné spolupráci.
Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Zvláštní dík patří členům Retro divadla
Orel Kasejovice.
Svatava Balková s rodinou
Dne 6. listopadu uplynul smutný rok od úmrtí
pana Jaroslava Květoně.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje syn Petr s rodinou

Jubilejní X. Kovářský den se koná v Oselcích!

J

iž podesáté se uskuteční v prostorách Střední školy a Základní
školy Oselce Kovářský den, který se zde koná vždy jednou za
dva roky. Stejně jako v předchozích letech se sem sjedou nejlepší
mistři kovářského řemesla, aby předvedli svůj um a svou práci.
Právě tak tradičně je tato událost spojena se Dnem otevřených dveří
SŠ a ZŠ Oselce.
Brány školy a dílen budou otevřeny v sobotu 19. listopadu od 9
do 15 hodin. Ke zhlédnutí bude práce tří desítek mistrů kovářského
řemesla a další aktivity:
Na kovárně, v mechanických dílnách a v prostoru dvora bude
k vidění kromě výroby podkov a dalších kovářských výrobků také,
jako každoročně, kování koní, velmi atraktivní pro všechny
návštěvníky. S prací našich kovooborů souvisí i další doprovodný
program: výstava závodních historických aut a traktorů a
předváděcí akce firem Peugeot, Kia, Ford, New Holland, a také
svářečské techniky Project.
V truhlárně bude k vidění práce na CNC frézce a CNC laseru,
soustružení dřeva, inkrustace (na modelu komody) i řezba, kterou
si návštěvníci budou moci vyzkoušet.
Dále zde uvidíte drátenictví, paličkování, mandaly z barevných
písků, včelařské výrobky. Součástí bude i výstava a prodej
kovářských výrobků a nářadí.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den je spojen se Dnem
otevřených dveří, budou se návštěvníkům a případným zájemcům
o studium maturitních oborů (uměleckořemeslné zpracování kovů,
uměleckořemeslné zpracování dřeva) a učebních oborů (truhlář,
mechanik-opravář motorových vozidel – automechanik, opravář
zemědělských strojů, kovář a zemědělský kovář) věnovat
pracovníci školy. K tomu jen dodáváme, že přihlášky na čtyřleté
maturitní umělecké obory, u kterých se nekoná povinná přijímací
zkouška z českého jazyka a matematiky, ale jen talentová zkouška,
je třeba podat do 30. listopadu. Všechny další důležité informace
mohou zájemci získat přímo na místě – 19. listopadu 2016. Přijďte
se na podívat. Všichni se na vás těšíme!
Daniela Benešová

Žáci kasejovické ZŠ v Regensburgu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM,,
PODZIM VE ŠKOLCE
Podzime, podzime, už zas nosíš deště,
pěkně tě prosíme, počkej týden ještě...
První podzimní dny byly ve znamení
deště, pršelo a pršelo…
Jako každý rok, tak i letos se začínají
rozbíhat akce, které obohacují program
výchovně-vzdělávací činnosti naší
mateřské školy.
První akcí s rodiči byla DRAKIÁDA, na
kterou jsme se moc těšili a kterou jsme
museli z důvodu deštivého počasí posunout o týden, ale nevadilo. Počasí nám
přálo a tak na Hulačů louce bylo opět
veselo. Sešli jsme se v hojném počtu a
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všichni jsme si dračí závody náležitě
užívali. Na nebi se třepetalo plno barevných draků, určitě mezi sebou závodily,
který doletí nejvýše a nebo uletí svému
páníčkovi?
Za odměnu všichni zúčastnění dostali
papírového dráčka s píšťalkou, na kterou
se dalo parádně zapískat a ještě si pochutnat. Tak DRACI, zase za rok nashledanou!
Naše návštěva v DPS za babičkami a
dědečky. Celý týden jsme zdobili posvícenské placičky a společně s písničkou
je předali našim nejstarším.
DÝŇOVÁNÍ s rodiči, tradiční tvořeníčko, na které se těšíme. Máme šikovné

Pizzerie U pejska a kočičky
Možnost pořádání oslav, pracovních schůzek, setkání spolužáků
- prodloužení otevírací doby pro tyto příležitosti.
OTEVÍRACÍ DOBA: úterý - pátek 12 - 19 hod., sobota 12 - 21 hod. +?,
neděle 15 - 20 hod.
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod.,
je možno den předem domluvit (od 3 kousků) :)
Tel: 776 692 390

ruce a dokážeme si s rodiči pohrát a společně vytvořit kouzelná dýňová strašidýlka, která nám ozdobila vchody školky.
„Tak pěkně hlídejte!”
DIVADLO KOLEM s pohádkou ,,Pozor,
všude číhá vlk,” nás opět nezklamalo.
Nejen že jsme se báječně bavili, ale získali jsme ponaučení, že do lesa sami
nechodíme a s cizími lidmi se nebavíme.
,,Všude může číhat vlk!”
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

ZO ČSCH Kasejovice pořádá 26. a 27. listopadu

CHOVATELSKOU VÝSTAVU
Pátek 25.11. od 15 hod. Chovatelské posezení s harmonikou
Sobota 26.11. 8 hod. Trh holubů, 15 hod. Fanda Jančar a spol.,
19 hod. Brumendo
Neděle 27.11. od 11 hod. Zvotočanka

Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 20. díl
„Vítěz v boji máslo x olej x margarín“
Dnes jsem si vzala pod drobnohled výběr
tuků, protože slýchám spoustu názorů a
nikdo vlastně neví, kde je pravda. Jedni tvrdí,
máslo a sádlo ne, obsahuje spoustu cholesterolu. Druzí tvrdí olej vždy a všude a smaží
pak i na panenském olivovém oleji.
ź Máslo: obsahuje cholesterol, a proto
bychom s ním měli šetřit. 10 g na porci
párkrát za týden například namazat na
pečivo, do hotové zeleninové polévky
či pod dušenou zeleninu. Jelikož máslo
neobsahuje 100% tuku, ale „jen“ kolem
82%, nepoužívejte ho na delší teplenou
úpravu a už vůbec ne na smažení! Může
mít negativní dopad na zdraví (kornatění tepen, zvýšení cholesterolu, ztučnělá
játra, obezitu…).
ź Rostlinné oleje: rafinované oleje snesou
vyšší teplotu, proto se hodí například na
pečení mas a restování, pro tento účel je
nejvhodnější olej řepkový. Panenské
nerafinované oleje jen do studené
kuchyně. Rostlinné oleje by měly mít ze
všech tuků převahu, protože neobsahují
cholesterol, naopak skrývají „zdravé
tuky“, které posilují srdečně-cévní
systém.
ź Roztíratelné tuky (Flora, Rama…):

neobsahují cholesterol, jsou to však již
zpracované rostlinné tuky. Hodí se na
mazání pečiva či do pomazánek, ne však
na pečení a smažení! Opět pravidlo –
nemusí být přítomné v jídelníčku každý
den, a když ano, tak opět 5-10 g na porci.
ź Ořechová másla (100% - arašídové,
kešu, mandlové, sezamové… mají
vysoké množství kvalitních živin,
minerálů a vitamínů včetně zdravých
tuků. Nevýhodou je, že kvůli jejich
vynikající chuti má člověk tendence
jich sníst více a bohužel ořechy jsou
produktem, který může být při špatném
pěstování, či skladování napadán plísněmi.
ź Kokosový olej: je velmi dobře vstřebatelný, tvrdí se, že nepodporuje ukládání
tuku do podkožních zásob a má vynikající chuť například při tvorbě sladkých
dezertů (lívance, palačinky…). Výhodou je i to, že nedochází k rychlému
přepálení. Ale jeho tuhá konzistence
vypovídá tomu, že obsahuje nasycené
tuky (možně rizikové pro cévy) jako
například máslo a sádlo a dává mu tak
pevnou podobu.
Potřebujete-li smažit (i když toho nejsem
zastáncem a určitě Vám to nedoporučuji),

sáhněte po sádle, kokosovém tuku, 100%
ztuženém tuku nebo GHÍ (přepuštěné máslo
bez obsahu vody). Obsah přirozených „nezdravých“ tuků je pořád lepší než karcinogenní
látky vznikající přepalováním nevhodně
zvoleného tuku. Tuk na smažení nikdy nepoužívejte víckrát!
Kterým tukům se ale skutečně vyhýbat,
protože nenesou naší postavě a už vůbec ne
našemu zdraví nic dobrého? Jsou to ztužené
tuky - palmový olej, 100% ztužený tuk, lůj,
viditelný tuk na mase, pozor i na mléčný tuk
(smetana, smetanové a vysokotučné sýry).
Takže, jednoznačného vítěze nemáme tuky ano, preferujte rostlinné tuky (oleje,
avokádo, ořechy a semínka), živočišné upozaďte, ale především – vždy vybírejte tuky
podle jejich účelu použití, množství (5-10g
na porci) a četnosti. I zde platí – všeho s mírou!
Nezkrácená verze článku k dispozici na
webových stránkách www.kasejovice.cz
nebo na mých osobních webových stránkách
www.martinakorejckova.cz
Martina Korejčková,
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311

t.č.: 721 634 113
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Inzerce...
ź Pronajmu byt 2+kk v Kasejovicích o výměře 50 m2,
plynové vytápění. Tel. 724 181 001.
ź Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smolivce, cena dohodou. Tel. 725 648 003.
ź Prodám kamerunské beránky na vypásání trávy nebo na
porážku. Tel. 731 854 834.
ź Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku,
v e l i k o s t 4 + 1 . Vo l n ý o d p r o s i n c e 2 0 1 6 .
Tel.: 776 362 161.
ź Obec Oselce nabízí k pronájmu Obecní hospodu. Bližší
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.
ź Prodám stavební míchačku. Cena dohodou, tel. 776 857 805.
ź Prodám málo používaná elektrická akumulační kamna - 2.
AK - 3. AK - 7. AK. Sleva 50 % z prodejní ceny.
Tel. 723 526 861.

Klub seniorů Babí léto
zve do svých řad seniory
na přátelské popovídání
při kávě.
Scházíme se vždy v úterý
14 -17 hod.
v klubovně v kulturním
centru.

Firma LADEKOV, s.r.o. Nezdřev
vyrábí plastová okna, vchodová
dveře, předokenní rolety, žaluzie
a sítě proti hmyzu. Dále nabízí
garážová vrata rolovací a sekční.
Tel. 77 35 36 503.
MÚ Kasejovice
nabízí k prodeji dětskou
knihu Pavla Sučka
„Povídání o důlních
skřítcích”.
Cena 110 Kč.

Město Kasejovice nabízí
k pronájmu nebytové
prostory (bývalá kavárna)
v areálu radnice
v Kasejovicích.
Bližší informace
na tel. 371 595 100.

L

PRODEJ RYB

Kapr 1. tř. - 55 Kč/kg,
výběr - 60 Kč/kg
Prodej denně 8 -18 hod.
Šampalíkovi, Polánka 17,
tel. 728 714 103
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