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Setkání rodáků v Újezdě

V

sobotu 23.6.2018 se v Újezdě u
Kasejovic uskutečnilo
historicky první setkání rodáků a
přátel obce spojené s oslavami 115.
výročí založení SDH Újezd. Tato akce
byla vyvrcholením téměř ročních
příprav, na kterých se podílelo mnoho
obyvatel a příznivců obce. V rámci těchto
příprav byla opravena zvenku i zevnitř
hasičská zbrojnice, byl vyměněn plot
kolem kapličky a opraven interiér
k a p l i č k y, b y l a v y m ě n ě n a o k n a
kulturního zařízení, proběhly úpravy
dětského hřiště a celkově došlo ke
zvelebení obce. Většinu oprav zvládli
obyvatelé Újezda sami a obětovali jim
svůj volný čas. Samozřejmě by se ale vše
neobešlo bez materiální a finanční
podpory města Kasejovice a ostatních
sponzorů.
O úspěšnosti celé akce vypovídá
hojná účast návštěvníků, kteří se po
příchodu zapisovali do obecní kroniky.
Všichni přítomní si pak mohli
prohlédnout několik výstav: tematicky
zaměřenou výstavu hasičské techniky
v hasičské zbrojnici; komentovanou
výstavu loutek v kapličce; historické

publikace související s děním v obci,
fotografické koláže věnované kulturním
akcím a projekci fotografií ze života obce
v kulturním zařízení. Největší výstava se
pak nacházela v jednom z venkovních
stanů, kde byly ke zhlédnutí plakáty
věnované jednotlivým domům v obci.
Po celý den i noc se o hudební
produkci postarala vynikající domažlická kapela Dupalka. Návštěvníci se
dočkali i kulturního zpestření, které si
připravilo Osvětového retro divadlo
Orel. A jelikož se jednalo o celodenní
akci, bylo pro všechny přítomné
připraveno zdarma občerstvení v podobě
řízků, koláčů a uzeného masa. O pitný
režim a další občerstvení všech návštěvníků výborně pečoval nezdřevský Milan
Palečko se svými kolegy.
Jako památku na tento jedinečný den
obdržel každý rodák hrneček s motivem
újezdské kapličky.
U příležitosti těchto oslav byla
vydána publikace o historii a současnosti
obce Újezd, kterou si mohou zájemci
zakoupit u paní Jakubčíkové v prodejně
Drogerie popř. na Městském úřadě
v Kasejovicích.
22. a 29. července 2018 projede
Kasejovicemi parní lokomotiva.
Svézt se můžete do Blatné, odjezd
ve 12.28 hod., nebo do Nepomuka,
odjezd v11.21 hod.
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Organizátoři vsadili na indiánské téma

V

neděli 3.6.2018 uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice za
finančního přispění města Kasejovice tradiční dětský den. Oproti předešlým
ročníkům, které se nesly v duchu pohádkových postav, vsadili letos
organizátoři na indiánské téma. Během nedělního rána se tak fotbalové hřiště
proměnilo na chvíli na osadu kmene Kasejů, které vévodilo pravé indiánské teepee.
Děti si za asistence indiánů vyzkoušely střelbu lukem, vzduchovkou, prakem, chytily
lasem mustanga a pak se na něm projely, narýžovaly sáček zlata nebo si vyrobily
indiánské čelenky a náramky. Gurmáni pak ochutnali pravé indiánské placky pečené
na ohni, které si sami vyváleli a dochutili. Tečkou za celým dnem bylo pak opékání
buřtů a zasloužený odpočinek na trávníku.
-mr-

Nezdřevské nebe
rozsvítil ohňostroj

V

sobotu 30. června přesně ve
22.30 se nad nezdřevským
hřištěm rozsvítila světla
ohňostroje. Sešlo se na něj spousta
příbuzných a kamarádů Michala
Větrovce a Kateřiny Ostřížové. Svorně a
vesele celý dlouhý večer hodovali, a
třebaže teplota vzduchu zvolna klesala,
na mysli neklesal nikdo. Všichni totiž
měli velikou radost, protože v pondělí se
narodila krásná Amálka. Věřme jen, že
rachot ohňostroje ji neprobudil z jejích
něžných jemných novorozeneckých snů.
Jiří Čepelák

Upozornění knihovny
Obecní knihovna
Kasejovice bude uzavřena
ve dnech 16. a 17.7. 2018
z důvodu konání
příměstského tábora.

Hasičský sbor v Kasejovicích oslavil 140 let

V

letošním roce slaví Sbor
dobrovolných hasičů významné
jubileum, uplynulo 140 let od
založení hasičského sboru v Kasejovicích
a tím se sbor řadí mezi nejstarší sbory
v okrese Plzeň – jih.
V sobotu 16. června proběhla
v Kasejovicích na hřišti okrsková soutěž

hasičských družstev, které se tradičně
účastní sbory z okolí Kasejovicka. Letní
počasí doprovázelo bouřlivé povzbuzování z řad diváků, kterých na tuto akci
zavítalo téměř pětset.
Soutěže se zúčastnilo 10 družstev
mužů, 2 družstva žen a 2 družstva dětí.
Pořadí v kategorii mužů: 1. SDH Polánka,

2. SDH Bezděkov, 3. SDH Kasejovice II.
Pořadí v kategorii žen: 1. SDH Polánka,
2. SDH Újezd u Kasejovic.
Pokračovalo se večerní zábavou, kdy
k tanci a poslechu zahrála skupina
Minimax.
Oslavy hasičů pokračovaly o dva
týdny déle a to v pátek 29.6., kdy se
v kulturně–společenském centru konala
slavnostní schůze. Schůzi předcházelo
položení věnce k pomníku obětí druhé
světové války. Na slavnostní schůzi byla
oceněna řada hasičů za svojí dlouholetou
práci ve sboru. Významně byli oceněni i
dlouholetí členové sboru, kteří se
významně zasloužili o rozvoj a to pan
František Veselý, František Mašek,
Václav Nachtman, Václav Motejzík a
Josef Šimáně. Jedno z nevyšších
vyznamenání z rukou starosty okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
pak obdržel Karel Suda a to řád Svatého
Floriána.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
Městu Kasejovice, TJ Sokol Kasejovice
za podporu a dále našim sponzorům: FA
Klaus Timber, Kovo Kasejovice Klima,
Kovo Kasejovice MONT, EKOTES.
SDH Kasejovice
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SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL PODHŮŘÍ

Mše svatá
- v neděli 29. 7. od 10 hod.
v kostele sv. Jakuba

Memoriál Oty Balka
2. ročník volejbalového turnaje
- v sobotu 28.7. v 10.30 hod.
na volejbalovém hřišti

Taneční zábava
pod pergolou na fotbalovém hřišti
- v sobotu 28.7. od 20 hod.

Fotbalové zápasy
- v sobotu a v neděli na hřišti
SDH Polánka zve
na pouťovou zábavu
Hraje: Anča band
21. července 2018, parket Polánka

Dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání
rodáků, kamarádů a přátel
naší krásné obce.
Sejdeme se v sobotu 28.7.2018 v 11.00 hodin na návsi.
V průběhu dne se můžete těšit na:
–
vystoupení místních dětí
–
dětský folklórní soubor PŠENIČKY
–
dívčí hudební skupinu RAILTALE
–
vystpoupení Osvětovho retro divadla OREL
–
DUO PÁRTY – manželé Ondruškovi
–
hudební skupinu RELAX
–
skákací hrad a doprovodný program pro děti

Po celý den bude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na hojnou účast!!!
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pátek 1. června děti z prvního stupně kasejovické školy tradičně oslavily svůj
svátek hrami a soutěžemi, které perfektně nachystali žáci 9. ročníku.
Prvňáčkové a druháci se navíc zúčastnili slavnostního otevření nového
dětského hřiště za kulturním centrem.
Třetí a čtvrtá třída se vydaly 4. června na školní výlet do Příbrami a Rožmitálu pod
Třemšínem. První zastávkou byl důl Anna z roku 1789. Žáci se museli
z bezpečnostních důvodů rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina projela důlním
vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou až k ústí jámy Prokop z roku 1832, jež je
nejhlubší v revíru a jedna z nejhlubších ve střední Evropě. Druhá skupina do
historického podzemí sfárala, prohlédla si komory vodních kol z konce 18. století a
poté projela 750 m dlouhé vodní patro, tzv. Wasserlauf. Poté se obě skupiny vyměnily.
Nezbytnou výbavou návštěvníků štol byla vyfasovaná helma a baterka. Zajímavou
součástí návštěvy Hornického muzea bylo vyprávění o permonících (dobří duchové,
kteří většinou v podzemí pomáhali, ale někdy také škodili) či prohlídka strojovny, kde
je umístěn jeden z nejvzácnějších exponátů, a to parní těžní stroj z roku 1914.
Z Příbrami se výletníci přesunuli do Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem.
V první části si děti ověřily znalost fauny a flory Podbrdska a zhlédly film o žábě
vytvořený žáky tamní ZUŠ. Dále následovala zajímavá expozice Stodola plná
řemesel, v rámci které si děti na vlastní kůži vyzkoušely různá řemesla – např. jízdu
s trakařem, zatloukání hřebíků, či kvíz zaměřený na znalost názvů nářadí spjatého se
starými řemesly, odhad množství, atd. Výstava byla mimo jiné věnovaná také
cvokařskému řemeslu. Zde žáky čekalo drobné zklamání. Těšili se na ukázku výroby
cvočku, avšak nastal nečekaný a málovídaný problém s roztopením pece, díky
kterému se plánovaná ukázka nemohla uskutečnit. Nevšedními zážitky i zajímavými
informacemi nabitý školní výlet se všem moc líbil.
První letní den vyrazila druhá třída vlakem na výlet do nedaleké Blatné. Během
našeho čtyřhodinového putování jsme navštívili zámecký park s ochočenými daňky a
nádhernými pávy, kteří nám stihli i zazpívat. Při cesty do města podél řeky Lomnice
jsme nakrmili kachny a kapry. Ve stínu jsme se pro změnu nasvačili my. Při svačině
jsme stihli přečíst i veselou pohádku. U vstupu na hlavní třídu nás uvítala cedule
s nápisem KOSTEL OTEVŘEN. Využili jsme tedy této lákavé nabídky a navštívili
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pověděli jsme si, jak se v kostele chovat, komu je
tamní kostel zasvěcen, a co je kruchta, křížová cesta, křtitelnice, kropenka, či oltář. Na
náměstí jsme si pochutnali na zmrzlině a poté jsme se již museli vydat na zpáteční
cestu na vlak. Zchváceni parným letním počasím, unaveni, přesto spokojení a
usměvaví jsme usedli do vlaku, kde jsme si na závěr našeho povedeného školního
výletu ještě dopřáli jednu pohádku.
Poslední červnovou středu jsme věnovali Sportovnímu dni, který nám také
přichystali deváťáci. Žáci prvního až pátého ročníku bojovali o prvenství v atletickém
čtyřboji. Většina žáků dala do sportovního klání vše, co se dalo. Do závodu šli naplno a
nezdráhali se ani fandit jako o život. Následující den byly ve škole slavnostně
vyhlášeny netrpělivě očekávané výsledky a prvním třem vítězným žákům a žačkám
z každého ročníku předány diplomy a sladké odměny.
Další školní rok je u konce a mně nezbývá nic jiného, než popřát všem čtenářům
krásné, pohodové léto.
Mgr. Marie Sekáčová

Vítězství v krajském
kole soutěže
Požární ochrana
očima dětí 2018
patří Nikole Aiznerové
ze ZŠ Kasejovice

J

ako každoročně se ZŠ Kasejovice
zúčastnila výtvarné části celostátní
soutěže Požární ochrana očima
dětí. V okresním kole se utkaly výkresy
našich žáků s výtvory žáků škol
z Merklína, Lužan, Skočic, Letin, Žinkov a s výkresy členů SDH v Blovicích,
Nepomuku, Dnešicích, Spáleném Poříčí, Střížovicích, Letkově, Drahkově,
Žákavé a Želčanech.
V okresním kole se sešlo celkem
113 prací, které byly rozděleny do 6
kategorií. Naše škola měla zastoupení
ve 3 kategoriích, v každé 3 výkresy.
V okresním kole si vybojovala 1. místo
žákyně 9. třídy naší školy Nikola
Aiznerová, která s výkresem záchranáře vynášejícího z ohně malé dítě
postoupila do krajského kola, kde i přes
velkou konkurenci zvítězila, a tak si
8. června dojela do Plzně pro zlatou
medaili, diplom a věcnou odměnu.
Její výtvarná práce postoupila až do
republikového kola, proto jí děkujeme
za výbornou reprezentaci naší školy, a to
dokonce v republikovém měřítku.
Mgr. Iveta Flajšmanová,
ZŠ Kasejovice
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Horký červnový podvečer
hostil skladby klasiků
i současných umělců

V

pondělí 6. června vystoupili žáci
Základní umělecké školy
Nepomuk v sále kasejovického
společensko-kulturního centra se svým
závěrečným koncertem. Na programu
byla čísla, která se svými žáky nacvičili
jednotliví učitelé umělecké školy. Hrály
se tradičně jak skladby klasiků – W. A.
Mozarta, G. F. Händela, tak skladby
současných autorů, lidové písně a další
hudební kousky. Jednotlivé skladby
předvedli žáci hrou na flétny, housle,
klavír, keyboard, akordeon a klarinet.
Pěveckým vystoupením obohatil koncert
lidový soubor Pšeničky a žáci pěveckého
oddělení. Poděkování patří městu
Kasejovice za propůjčení sálu a učitelům
Základní umělecké školy Nepomuk,
kteří po celý školní rok žáky intenzivně
připravovali a koncert zorganizovali.
Štěpánka Löffelmannová
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Čekání na prázdniny

V

e středu 20. 6. se žáci 2. oddělení školní družiny vydali na vycházku po okolí
Kasejovic. Vycházka vedla polní cestou směrem na Hradiště. Děti pozorovaly
zemědělce, jak na poli sklízí hrách setý. Přes louku jsme se dostali až na konec
Kasejovic ke sběrnému dvoru, kde si děti otestovaly své vědomosti ohledně třídění
odpadů. Cesta pokračovala po silnici na fotbalové hřiště, kde se děti v klidu nasvačily.
Poté se rozdělily do malých skupin a vyplňovaly pracovní listy, které byly předem
připravené a přizpůsobené věku dětí. Vyzkoušely si své malířské schopnosti a užily
dopravní a přírodovědné znalosti. Během plnění úkolů dostávaly sladkou odměnu pro
zlepšení nálady. Dlouhá vycházka byla pro děti poučná i zajímavá, někteří zapomněli
dokonce i zlobit.
Ráda bych pochválila všechny za skvělé výkony, které předvedli a věřím tomu,
že jsme si všichni moc užili pěkných chvil a zpestřili si tím poslední dny ve školní
družině.
Olga Šoralová

V

ten samý den šli na vycházku i žáci 3.oddělení - do Újezda u Kasejovic. Tam
děti čekalo luštění úkolů v Morseově abecedě a jejich následné plnění, při
kterém si procvičily všechny jejich smysly. Ten poslední - chuť - v podobě
šťavnatého melounu, který je příjemně osvěžil v parném dni. Za odměnu se povozily
na kolotoči a už nás tlačil čas na cestu zpět. Počasí nám přálo, moc jsme si to užili.
Iveta Vainová

N

a odpolední vycházku šlo i 1. oddělení školní družiny, ale až 26. června. Ze
školy jsme vyrazili hned po obědě, protože nás čekal výlet na Bouček u
Kasejovic .Cestou jsme pozorovali okolí a výhled na krajinu, na poli u silnice
jsme poznávali druhy obilí, viděli jsme pasoucí se koně s hříbaty a mile nás překvapilo, že přišli až k nám a děti si je mohly prohlédnout zblízka a pohladit.
Na Boučku nás přivítali manželé Levých. Děti neodmítly malé občerstvení a
potom jsme si šli prohlédnout okolí. Podívali jsme se do kapličky, kde děti zkusily
zvonit na zvon.Viděli jsme některá domácí zvířata a dozvěděli se o nich něco nového.
Pak jsme se přemístili na zahradu, kde se děti posilnily svačinou a ve skupinách splnily
úkoly z oblasti přírodovědy. Před zpáteční cestou se ještě povozily na malém kolotoči.
Výlet se nám vydařil, škoda jen, že se ho zúčastnil malý počet dětí. Za splnění úkolů
byly děti odměněny malou sladkostí.
Tímto bych chtěla poděkovat panu Levému a paní Levé za velmi milé přijetí na
Boučku i za čas, který nám věnovali.
Šárka Vocelková

Parta kotouňských koledníků

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky,
kávu, na skleničku...
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit
(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Osvětového retro divadlo Orel Kasejovice zve na vystoupení

Lnáře 1930
Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno
Úterý - Pátek - 11.30 - 20.00
Sobota - 11.00 - 21.30
Neděle - 11.00 - 20.00

aneb Odpolední dýchánek
u madam Bondyové
- v neděli 29.7. od 14 hod. v kasejovickém parku
V případě deště zve madam své hosty do Kulturně společenského
centra Kasejovice.
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PARNÍM VLAKEM ZA BÍLOU PANÍ A ŠÍLENĚ SMUTNOU PRINCEZNOU

V

rámci jízd zvláštních historických vlaků, které
vypravuje v prázdninových měsících společnost
České dráhy, budete mít možnost zažít Blatensko
s příchutí uhelného dýmu a horké páry. Poslední a předposlední červencové víkendy zavítá Jihočeské léto s párou
na tratě spojující Strakonice, Blatnou, Březnici a Nepomuk.
Obě tratě, jak ta mezi Strakonicemi a Březnicí, tak ta mezi
Nepomukem a Blatnou, vznikly v roce 1899 a obě se citlivě
vinou zdejší pahorkatou krajinou, míjejí rybníky, pastviny a
protínají lesy. Obě dvě nabízejí jedinečné pohledy na kraj
„schoulený pod hradbou Brd a otevřený k šumavským
horám“, jak jej s citem jemu vlastním pojmenoval spisovatel
Ladislav Stehlík. Všem se tak nabízí skvělá příležitost, projet
se tímto krajem s příchutí páry a uhelného dýmu.
A abyste nemuseli dlouze bádat nad tím, kam vás parní
vlak z vašeho města doveze, dovolte nám nabídnout tip na
výlet do Blatné.
Městské muzeum Blatná přichystalo na letošní prázdniny
výstavu, mapující filmové natáčení na Blatensku. Snímky
Bílá paní, Šíleně smutná princezna, či Čest a sláva mnohým
z vás netřeba dlouze připomínat. Pro tyto a mnohé další
známé i zapomenuté filmy si filmaři vybrali právě Blatensko.
Na výstavě tak budete moci zábavnou formou nahlédnout
nejen do zákulisí vzniku všech těchto filmů, ale rovněž se
dozvíte řadu zajímavostí s tímto oborem lidské činnosti spojených. Na výstavě rovněž nahlédnete, dík svědectví pamětníků, do zákulisí filmového natáčení. Kam a s kým chodil
Rudolf Hrušínský v Blatné na ryby, v jaké domácnosti sledoval spolu s Josefem Kemrem fotbalové televizní přenosy a
mnoho dalších perliček, které dosud věděla jen hrstka přímých účastníků.
Výstava ale není vázána jen na budovu muzea. Na vybraných místech v Blatné jsou umístěny infotabulky, popisující,
který slavný film se k danému místu váže a jaká ze scén zde
byla točena. Celý tento nenáročný okruh můžete absolvovat
v rámci šifrovací hry, jejíž zadání obdržíte v blatenském
muzeu, v centru výstavy. Na závěr ještě prozradíme, že by se

vám mohlo podařit potkat některé z filmových postav přímo
v ulicích města a okolo vodního zámku Blatná. Více už ale ani
čárku, přijeďte se k nám do Blatné „párou“ podívat.
Odjezdy vlaků:
11:21 směr Nepomuk, 12:28 směr Blatná
zpět do Nepomuku je nutné využít standardní spoj ČD
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
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zahrady čekaly zábavné koutky, kde se
plnily různé zajímavé úkoly – nakrmit
sovičku, přenášet její vajíčka, skoky v pytli, skládání zvířátek a soví dílnička – výroba a navlékání korálků s paní Blážou Růtovou, které moc děkujeme. Velkou zábavou
byla pro nás jízda na kobylce, kterou pro
NAVŠTÍVILI JSME KAMARÁDY nás připravil pan Zdeněk Stupka, patří mu
v první třídě, kteří nám předvedli, co se za velké poděkování. Během slavnosti na nás
celý školní rok naučili a že toho bylo dohlížela sovička Jůla a všechny odměnila
opravdu hodně. Už si přečtou pohádku, soví medailí. Slavnost jsme zakončili
napíší dopis mamince z letního tábora, umí táborákem s opékáním buřtíků. Unavení,
počítat jako moudrá sova - opravdoví ale spokojení jsme se rozcházeli domů.
školáci.
DIVADLO ONDŘEJ A INDIÁNSKÉ
VÝLET ZA HASIČI DO BĚLČIC - tam POHÁDKY
jsme se moc těšili. Prohlédli jsme si veškerou Příběh o Věrném orlovi, nebo o Nevěstě
hasicí techniku, zázemí pro hasiče ve službě, měsíce nás zavedl mezi indiány, jejich svět,
posilovnu a kanceláře, ze kterých se vše při kulturu a způsob života. Vyzkoušeli jsme si
zásahu řídí. Poté jsme si prohlédli vozový role indiánů a byli jsme vtaženi do děje
park – hasičská auta a jejich vybavení. Byli pohádek. Divadlo Ondřej se svými indiánjsme svědky opravdového hasičského popla- skými příběhy zakončilo školní rok a pomachu se zvukem sirény a viděli jsme hasiče lu nás přeneslo do letních prázdnin se
v akci. Setkání bylo zakončeno ukázkou spoustou překvapení.
práce s hasičskou stříkačkou. Získali jsme
spoustu zajímavostí a vše jsme se zájmem PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
sledovali a poslouchali. Velitel hasičů pan – děvčatům ze ZŠ Kasejovice za pomoc při
Jan Cina a ostatní jeho kamarádi se o nás organizaci Zahradní slavnosti
starali opravdu na jedničku. Jejich zásluhou – ZŠ Kasejovice za spolupráci během školjsme si domů odnesli spoustu dojmů a ního roku
nových zážitků. Určitě by se někteří z nás – rodičům za spolupráci na akcích
chtěli stát v budoucnosti mladými hasiči. v uplynulém školním roce
Děkujeme všem za perfektní organizaci, – Městu Kasejovice
ukázku, spolupráci a starost o nás všechny.
Provoz MŠ Kasejovice v době letních
prázdnin 2.7. – 20.7.2018
ZAHRADNÍ SLAVNOST se sovičkou
Jůlou - společné rozloučení se školkou a MŠ bude uzavřena od 23.7. do 31.8.2018,
školní rok 2018/2019 začíná
školním rokem. Vystoupení dětiček z krouv pondělí 3.9.2018
žku Barevná angličtina, slavnostní pasování předškoláčků na školáčky s malou maturitou, výstava ptačích budek, zakončení Krásné prázdniny a dovolenou prožitou se
projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme svými dětičkami, hodně sluníčka a pohody
se zvířátky“ organizované Obcí sokolskou, vám přejí zaměstnanci MŠ Kasejovice
vše doprovázeno hudební produkcí písniček z pohádek. Pak na nás v prostoru Ledvinová Ivana, ředitelka mateřské školy
HURÁ LÉTO, HURÁ PRÁZDNINY...
Tak, jako má školička začátek, má i konec.
Čekají nás prázdniny - sluníčko, koupání,
dovolená s rodiči a výlety se spoustou zážitků. Než zazvonil zvoneček naposledy,
vůbec jsme se nenudili.

Řeznictví Rabbit Kasejovice
AKCE 2.7. - 31.7.2018
Škvarky
Špekáčky vázané
Gothaj salám

100 gr 10.90 Kč
100 gr 8.90 Kč
100 gr 7.90 Kč

Každý týden nová akce na vepřové maso.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Děje se kolem Vás něco zajímavého? Pořádáte pěknou akci?
Povedlo se ve Vaší obci něco
mimořádného?
Zašlete své příspěvky (článek,
fotografie) do Kasejovických novin
na email. knihovna@kasejovice.cz,
tel. 602 429 346.
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Inzerce
Prodám skládací venkovní lavičku, železné trubky
⌀ 5 cm různé délky 1,8 - 2,5 m, šedé eternitové šablony
40x40 cm, soklový kámen (90 ks). Tel. 605 551 061.
ź Daruji koťátka. Tel. 723 645 215.
ź Prodám letošní kohoutky z domácího chovu. Tel. 724 177 897.

Informace z kasejovické knihovny

ź

Společnost OBRETA spol. s.r.o
Tojice 14, Nepomuk 335 01
přijme ihned brigádníka na
pomocné a úklidové práce.
Tel. kontakt: 00420 736 156 779, e-mail: provoz@obreta.cz,
www.obreta.cz

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
&
&
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Alena Jakoubková: Dobrý manžel, který nemlsá
Ladislav Beran: Rendez-vous s vrahem
Jan Bauer: Zlatodějové
Aleš Palán: Raději zešílet v divočině
Lee Child: Pomsta
Marie Körnerová: Almužna jen pro bohaté
Beatrice Small: Zrazená
Robert Jones: Rytíři, jejich svět a doba

OBRETA spol. s.r.o Tojice 14
Nepomuk 335 01
Společnost OBRETA spol. s.r.o
přijme samostatného referenta
nákupu
Požadujeme:
ź dokončené SŠ
ź práce s PC, MS Office
ź komunikativní, organizační a
ź obchodní schopnosti
ź spolehlivost, samostatnost a
aktivitu
ź znalost světového jazyka výhodou
(není podmínkou)
ź znalost v oboru obalů vítána
ź ŘP sk. B
Náplň práce:
řízení objednávek, poptávky
materiálů
ź hledání nových obchodních
partnerů
ź péče o portfolio dodavatelů
ź optimalizace cen materiálů
ź

Nabízíme:
ź zaměstnání v zavedené obchodní
společnosti
ź zajímavou práci
ź volná pracovní doba
ź platové ohodnocení v závislosti na
plnění úkolů , různé benefity
ź příjemný kolektiv
Nástup možný ihned, nebo dle dohody
Kontakt: tel. 00420 736 156 779
e-mail: provoz@obreta.cz
www.obreta.cz
Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,
Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní
úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j. 006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 600 výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk
vychází 15.7.2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.8. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 8/2018 do 31.7.2018.

