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

Základní škola přivítala prvňáčky

Klub maminek zve:
První setkání
se uskuteční ve středu
18. září od 9 do 11.30 hod.
v klubovně kulturně
společenského centra.
Setkání budou probíhat každý
druhý týden.

Pondělí 2. září otevřelo nový školní rok 2019/2020. Ne jinak tomu bylo v Základní
škole Kasejovice, kde se úderem osmé hodiny ve vestibulu školy sešly téměř dvě
stovky dětí školou povinných. Ty mladší do školy doprovodili jejich rodiče a
prarodiče. Všechny na půdě školy přivítala ředitelka Štěpánka Löffelmannová
společně se starostkou města Kasejovice Marií Čápovou. Obě všem přítomným
popřály dobrý a šťastný start do nového školního roku.
Poté, co se žáci vyšších ročníků rozešli za se svými třídními učiteli, přivítala
starostka města Kasejovice Marie Čápová malé prvňáčky v jejich třídě. Každému
z nich věnovala knihu a pamětní list. Následně se prvňáčků ujala jejich třídní učitelka
Dagmar Myšáková, která je bude provázet po celou dobu trvání školního roku.
Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby svým rodičům a učitelům
přinášeli hodně radosti s málo starostí.
-rkn-

Stodola v areálu bývalého špýcharu prochází opravou
Koncem června byla zahájena oprava stodoly v areálu bývalého kasejovického špýcharu. Ta bude spočívat ve výměně eternitové střechy za barevný plech, opravě vnějších i vnitřních
omítek s nátěrem, opravě vrat a odstranění mlatové podlahy a
jejím nahrazením podlahou betonovou. Provedeny budou rovněž venkovní prostory před stodolou – zpevnění před vraty

stodoly a oprava rozpadlého tarasu, který tvoří zídku pod plotem.
Stavbu provádí firma STAFIS – KT, s.r.o. Celkové výdaje na
opravu stodoly bývalého špýcharu činí 1 076 tisíc Kč, přičemž
dotace z Operačního programu životního prostředí představuje
částku 930 tisíc Kč. Stavba by měla být dokončena do konce
října 2019.
Cílem celého projektu je předcházení vzniku odpadů formou opětovného využití vyřazených věcí. Obyvatelé města tak
budou moci zdarma přinášet prostřednictvím sběrného dvora
pro ně již nepotřebné věci a zároveň si budou moci jiné pro svoji
potřebu odebírat. Jednat se bude zejména o vybírání zařízení a
vybavení domácností, nábytek, mechanické domácí spotřebiče,
knihy, hračky a sportovní vybavení. Hlavním smyslem celého
projektu je další využití ještě funkčních věcí, které by jinak
skončily na skládce odpadů
Marie Čápová, starostka města Kasejovice
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 31. 7. 2019

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź program 12. jednání Rady města
Kasejovice
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź čerpání rezervního fondu ve výši 55
000 Kč na nákup jídelních stolů a židlí
s poskytnutím finančního příspěvku
města ve výši 64 000 Kč (schváleno
Radou města Kasejovice 26.6.2019)
ź návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby „Kladrubce obec, PJ,
kNN“ se společností ČEZ Distribuce,
a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
této smlouvy
ź návrh Smlouvy na zřízení věcného
břemene – služebnosti na akci
„Kasejovice, PJ, Řesanice, kNN,
v NN“ se společností ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupené firmou OMEXOM
GA Energo, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
ź změnu projektu „Chodník pro pěší
v Kasejovicích“ – položení asfaltového
povrhu místo dlažby, rozšíření chodníku a zvýšení únosnosti propustku
ź vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1166/77 o výměře cca 21 m2
v k.ú. Kasejovice za účelem umístění
distribuční trafostanice
ź podání žádostí o dotaci z programu
Plzeňského kraje „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče
v Plzeňském kraji 2019“ do dotačního
titulu „Podpora dostupnosti primární
ambulantní zdravotní péče pro lékařský obor všeobecné praktické lékařství“ na akci „Oprava stropu v části
ordinace praktického lékaře a instalace
elektronického zabezpečovacího zařízení“ a do dotačního titulu „Podpora
dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče pro lékařský obor praktické
lékařství pro děti a dorost, pediatrie či
dětské lékařství“ na akci „Oprava
podlahy v ordinaci lékaře pro děti a
dorost“
Souhlasí:
s výměnou nefunkčních vodovodních
šoupat a hydrantů v Úzké ulici v Kasejovicích a s opravou měrného objektu
na odtoku z čistírny odpadních vod
v Kasejovicích včetně předběžné kalkulace a bere na vědomí příslib ředitele
společnost KAV Starý Plzenec, a.s. na
zpracování plánu údržby vodovodní a
kanalizační sítě v Kasejovicích a
v Újezdě u Kasejovic
ź s výstavbou NN přípojky včetně elektrického pilíře v k.ú. Kladrubce pro již
stávající stavbu technologie DSLAM
ź

ź

ź

ź

ź

společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. a schvaluje návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na výstavbu NN přípojky
včetně elektrického pilíře v k.ú.
Kladrubce se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a
pověřuje paní starostku k podpisu této
smlouvy
s umístěním inženýrských sítí do komunikace p.č. 1534 v k.ú. Chloumek
u Kasejovic v souvislosti s výstavbou
zařízení distribuční soustavy
„Chloumek, PJ, E3 – NN“ na základě
žádosti společnosti OMEXOM GA
Energo, s.r.o.
s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad o pronájem části pozemku
parc. č. 503/2 v k.ú. Kasejovice
se stavbou a stavbou na sousedních
pozemcích pro stavbu „Polánka, PJ,
p.č. 703/2 – NN“ s podmínkou, že
zemní kabel bude veden ve vzdálenosti
min.
1 metr od hrany komunikace
bez jejího poškození a schvaluje návrh
Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby „Polánka, PJ, p.č.
703/2 – NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené firmou ProjektEL, s.r.o. a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
se zvláštním užíváním místní komunikace na pozemku parc. č. 805 v k.ú.
Polánka u Kasejovic u č.p. 18 v souvislosti se stavbou „Polánka, PJ, p.č.
703/2 – NN“

Bere na vědomí:
ź žádost Mateřské školy Kasejovice o
výměnu plotu okolo školní zahrady
ź připomínky občanů k dodržování
ustanovení Smlouvy o nájmu bytu
uzavřené mezi městem Kasejovice a p.
xxx doporučuje pozvat p. xxx k jednání
ź žádosti o změnu územního plánu města
Kasejovice
Doporučuje:
Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit podání žádosti na Státní
pozemkový úřad o úplatný převod
pozemku parc. č. 495/2 v k.ú. Kasejovice

ź

Jmenuje:
ź komisi pro otevírání a posuzování
nabídek na stavební práce projektu
„Havarijní stav mechanického předčištění čistírny odpadních vod
Kasejovice“ ve složení: Ing. Václav
Jakubčík, Jiří Slavíček a zástupce
společnosti Kanalizace a vodovody
Starý Plzenec, a.s.

Číslo 9; ročník XXIV.
Virtuální Univerzita 3. věku zve
na nový kurz

Genealogie
1. Úvod do genealogie a její dějiny.
2. Jak se tvoří rodokmen.
Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách.
4. Využití archivních materiálů ke
studiu předků.
5. Vývoj našich příjmení.
Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy.
Začínáme ve středu 2.10. 2019 ve
14 hod. v Kulturně společenském
centru Kasejovice. Cena 300 Kč.
Přihlášky v Obecní knihovně

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta,
k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Středa - pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 20:00

Město Kasejovice nabízí
k prodeji palivové dříví.
Cena 350 Kč + DPH
za 1 prm.
Tel. 602 330 542.
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Nezdřevskou hospodu déšť
mnoho let neohrozí
Ta střecha nebyla ve stavu přímo
dezolátním, ale letitá už byla a do kritické
situace se možná kvůli nepříznivému
počasí mohla dostat nečekaně rychle.
Proto zažádalo obecní zastupitelstvo
Krajský úřad v Plzni o dotaci na její
opravu. Odbor regionální rozvoje žádosti
vyhověl a 300 000 korun na nezdřevské
konto poslal.
Ve výběrovém řízení zakázku získal
místní podnikatel Jan Bláha, v jehož
prospěch mluvila nejnižší nabídnutá
cena. Během srpna byla nová krytina
položena, objekt získal nové okapy a
obec z vlastních prostředků přidala
k dotaci zbývajících 160 000 korun.
V nezdřevské hospodě tak dál poteče
bernard i jiné nápoje a déšť pohodu
sousedských setkání ohrožovat nebude.
(jč)

Ke zdravotnímu středisku
povede nový chodník
Chodník ke zdravotnímu středisku
byl vybudován v 80. letech 20. století.
Tehdy byl pokryt pouze penetračním
nátěrem, který je v současné době ve
velmi špatném stavu. Po rekonstrukci
přilehlé komunikace I/20, která je ve
správě ředitelství silnic a dálnic Plzeň,
jež proběhla na podzim 2018, byly
u chodníku osazeny obrubníky, které jsou
vyšší než současný chodník. Při osazení
těchto obrubníků došlo k odstranění
původní asfaltové vrstvy chodníku
v šířce cca 70 – 100 cm a následně
doplnění pouze štěrkem. Po těchto
zásazích je chodník, využívaný občany
k návštěvě zdravotního střediska a
občany trvale žijící v této lokalitě, špatně
schůdný.
Plánovaná oprava chodníku bude
spočívat v osazení ACO DRAIN
(odvodnění) u tří vjezdů, ve vyrovnání
chodníku štěrkodrtí tloušťky 15 cm
v rozsahu 560 m² a pokládce betonové
dlažby. Stavbu bude provádět firma
STRABAG, a.s. Oprava chodníku zajistí
jeho schůdnost a pojízdnost pro dětské
kočárky a bezpečnost chodců podél
komunikace I. třídy. Celkové náklady na
opravu chodníku si vyžádají finanční
prostředky ve výši 546 tisíc Kč, přičemž
270 tisíci Kč je stavba podpořena
Plzeňským krajem.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice
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Fotbal mezi kapkami deště

Foto Viktor Jandera
Vítězné mužstvo
Na letošní pouťový fotbalový turnaj se sluníčko v Nezdřevě moc neusmívalo.
Dokonce se chvílemi muselo hrát i za mírného deště. Ale i tak byli diváci v sobotu 10.
srpna svědky poměrně pohledného fotbalu.
Turnaje se poprvé zúčastnilo kombinované družstvo Řesanic a Újezda
u Kasejovic, splnili tak svůj slib, který dali v minulém ročníku, a hned napoprvé
vyhráli. Večer při taneční zábavě, na níž vyhrával VEGA ROCK, se tak mohli
oprávněně bujaře veselit, což zvládli stejně dobře jako fotbalové zápasy.
Tady máme výsledky:
ź Řesanice/Újezd – Nezdřev 3:2 (1:2), branky: vlastní, Lešek, Topinka – Palečko,
Vaněček
ź Kasejovice – Nezdřev 3:1 (0:0), branky Šmíd, Mašek, Lukáš Vodička – Palečko
ź Řesanice/Újezd – Kasejovice 1:0 (0:0), branka Kulík.
(jč)

U míče nejlepší střelec turnaje
Dominik Palečko, vpravo nejpilnější
hráč Zdeněk Chára (odehrál
všechny tři zápasy)

Cenu pro nejlepší hráčku
převzala Michaela Chárová

Město Kasejovice přijme do trvalého pracovního poměru

PRACOVNÍKA NA ÚDRŽBU MĚSTA
Požadujeme řidičské oprávnění skupiny B, T, příp. C.
Bližší informace podá zájemcům Městský úřad Kasejovice.
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U kasejovického akátu stojí opět kaplička

V soutěži Vesnice roku byly Kasejovice opět úspěšné
Stejně tak jako v předchozích letech se i letos si město Kasejovice podalo
přihlášku do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. V této soutěži získaly Kasejovice
již řadu ocenění v přechozích ročnících. Nejvýznamnějšího a zároveň nejvyššího
ocenění dosáhly Kasejovice v roce 2006, kdy získaly Zlatou stuhu a staly se vítěznou
vesnicí Plzeňského kraje. O čtyři roky později, v roce 2010, získalo město Cenu
hejtmanky. V roce 2011 dosáhlo město Kasejovice na Bílou stuhu za činnost s mládeží
a v roce 2015 Modrou stuhu za společenský život obce.
Kromě ocenění v podobě stuh, bylo město Kasejovice v rámci soutěže úspěšné i
zisku tzv. Zlatých cihel. V roce 2012 získaly Kasejovice Zlatou cihlu v Programu
obnovy venkova za obnovu zdravotnického střediska v Kasejovicích. Rok 2013
zajistil městu Zlatou cihlu za Rekonstrukci a přístavbu kasejovické fotbalové tribuny a
šaten. Tato stavba byla též oceněna jako Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii
volnočasových aktivit. V rámci České republiky získaly Kasejovice 3. místo za video
Vesnice roku 2013 v této soutěži.
Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Vesnice roku proběhlo
17. srpna v obci Pačejov, která se stala vítěznou vesnicí roku 2019 v Plzeňském kraji.
Obec Pačejov slavnostní vyhlášení výsledků jako organizátor i jako hostitel perfektně
připravila. Město Kasejovice získalo Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za
obnovu bývalého špýcharu. Toto ocenění bylo finančně podpořeno Plzeňským krajem
ve výši 10 tisíc Kč. Současně město obdrželo Diplom za moderní knihovnické a
informační služby doprovozené též finančním oceněním Plzeňského kraje ve výši 10
tisíc Kč. Všechny knihovny obcí oceněných tímto diplomem v krajských kolech byly
nominovány Svazem knihovníků a informačních pracovníků do celostátního kola na
cenu Knihovna roku. Stejně tak tomu bylo v případě kasejovické knihovny. V druhé
polovině srpna zavítala do kasejovické knihovny pětičlenná komise. S výsledkem
jejího hodnocení bude město Kasejovice seznámeno začátkem října v Národní
knihovně v Praze.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

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.

Číslo 9; ročník XXIV.
Koncem roku byla při dopravní nehodě osobním automobilem poškozena
kaplička p. Marie, jejíž rok výstavby se
datuje k roku 1856. Byla vystavěna poblíž
místa, kde jsou prý pohřbeni francouzští
vojáci zemřelí při tažení zdejším krajem v
letech 1741–1742.
Kaplička stojí v blízkosti u kasejovického akátu, významného památného
stromu, který se nachází u silnice spojující Kasejovice s Chloumkem.
Vzhledem k silně narušené statice
kapličky rozhodl stavební technik o zbourání stávajícího objektu a výstavbě nové
kapličky. Při stavbě bylo dbáno, aby nová
kaplička byla založena na řádných základech. Kaplička u akátu byla vybudována
ze stejných materiálů jako ta původní, tj.
z plných cihel a opatřena střechou z pálených tašek. Stavbu provedla firma Stafis –
KT, s.r.o. V současné době probíhají úpravy okolo kapličky a v nejbližší době dojde
i na její vysvěcení.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice
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Kasejovickým občanům bude sloužit nový chodník podél trati
V červenci letošního roku byla zahájena stavba chodníku podél železniční trati
v délce 397 m a šířce 20,3 m. K vyprojektování tohoto chodníku došlo již před deseti
lety, ale z důvodu zásahu chodníku do pozemku vlastníka, kterého nebylo možné
dohledat, nemohla být stavba zahájena. Přibližně před dvěma lety se podařilo
pozemek o výměře 48 m² odkoupit.
Následovalo vyřízení vyjádření všech dotčených organizací (Českých drah,
Drážního úřadu, Povodí Vltavy a dalších), což trvalo téměř dva roky. Teprve potom
mohla být podána žádost o územní a stavební povolení.
Chodník začíná u železničního přechodu k nádraží a bude končit u firmy P&V
Elektronic. Oproti původnímu záměru vydláždění chodníku betonovou dlažbou
o tloušťce 6 cm a ponechání stávajícího přechodu přes potok, bylo rozhodnuto, že
u chodníku bude proveden asfaltový povrch s dostatečným podkladem, dojde k jeho
rozšíření o 30 cm a přes potok bude položeno potrubí o průměru 1 m s obetonováním.
Dodatečně bylo takto rozhodnuto za účelem možnosti provádění zimní údržby nového
chodníku. Stavbu provádí firma Strabag, a.s. a bude ukončena v měsíci září. Věříme,
že nový chodník přispěje k větší bezpečnosti dětí při cestě do školy, neboť mnohé
z nich měly ve zvyku chodit pro železniční trati. Stejně tak věříme, že chodník budou
využívat i další občané např. za účelem nakupování, návštěvy úřadu či lékaře a děti při
procházkách. Vyhnou se tak alespoň části cesty podél silně frekventované silnice I/20
a zajistí si tak větší bezpečí.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Ve zdravotním středisku byly opraveny stropy

V polovině července letošního roku
byl zjištěn havarijní stav stropu v čekárně
ordinace praktického lékaře. Tři nosné

stropní trámy v délce cca 2,5 m byly
uhnilé. Tyto trámy byly zároveň nosnými
trámy pro podlahu v bytě lékaře. Proto
musela být zahájena výměna těchto
trámů. Z těchto důvodů došlo ke
značnému omezení užívání bytu MUDr.
Mackoviče, neboť výměna trámu
zasahovala do sociálního zařízení
lékařova bytu. Uhnilé trámy byly
nahrazeny novými s podpěrami traverz.
Došlo k vybourání sociálního zařízení,
jak v bytě lékaře, tak i u čekárny ordinace.

V době probíhajících oprav byla
ordinace praktického lékaře dočasně
přestěhována do prostorů ordinace
dětského lékaře. V současné době jsou
práce již dokončeny. Poděkování patří
MUDr. Mackovičovi za trpělivost a
shovívavost, MUDr. Bártíkové a MUDr.
Kestřánkovi za jejich vstřícnost a
pacientům za pochopení omezení
provozu zdravotního střediska.
Marie Čápová, starostka města
Kasejovice

JÓGA PROTI STRESU

ZENSKÁ HORMONÁLNÍ JÓGA

Máte stresové zaměstnání, starosti v práci nebo doma?
Neustále se za něčím honíte a máte pocit, že nestíháte? Jste
často pod tlakem? Pro jedno zapomínáte na druhé? Nebo si
prostě jen chcete přijít odpočinout?
Srdečně Vás zvu v pondělí 14. října od 19.30 h do 20.30 h na
Jógu proti stresu… příjemnou hodinku, kterou budeme
věnovat jen sami sobě a naučíme se několik protistresových
cviků, které pak můžete aplikovat v běžném životě, nebo si je
každý den zacvičit doma před spaním.
Cvičíme v budově Mateřské školy, v 1. patře. S sebou svoji
karimatku, pití, lehkou deku.

Srdečně Vás zvu na víkendový seminář hormonální jógy ve
dnech 21. – 22. září 2019.
Cvičení je vhodné pro ženy, kteří trpí: nepravidelnou,
bolestivou menstruaci či PMS, nepříjemnými projevy
menopauzy, změnou nálad, sníženou funkcí štítné žlázy,
sníženým libidem, polycystickými vaječníky, nebo se jim nedaří
otěhotnět. V neposlední řadě jógová hormonální terapie ženy
omlazuje a zeštíhluje.

Cena: 100,- Kč/hodinu, součástí ceny jsou malá skripta
s popsanými cviky.

Seminář bude probíhat v Kasejovicích v Kulturním centru.
Program: sobota od 10 do 16 hod., neděle od 10 do 15 hod.
S sebou svou jógamatku, pití, deku.
Cena za oba dny 500,- Kč. Cena zahrnuje skripta s veškerými
informacemi, (během víkendu si do nich můžete dělat
poznámky), občerstvení.

Prosím o závazné nahlášení účasti na mail: vsouzneni@email.cz
Nedoporučuje se cvičit při diabetes a při hyperfunkci štítné žlázy.
Ostatní informace o pravidelných jógových lekcích, nebo o
j e d n o rá z ov ýc h s e m i n á ř í c h n a j d e te n a m é m we b u
www.Vsouznění.cz nebo na facebooku – skupina Jóga –
Kasejovice. Otázky Vám ráda zodpovím prostřednictvím
mailu: vsouzneni@email.cz

Prosím o závazné nahlášení účasti na mail: vsouzneni@email.cz.
Těším se na Vás. Lenka Kavková
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Pečovatelská služba má k dispozici nový automobil
Od července 2019 využívá kasejovická pečovatelská služba
nový automobil. Na základě poptávkového řízení a možnosti
úpravy automobilu pro účely pečovatelské služby, byl zakoupen
automobil DACIA DOKKER Van ve výši 379 700 Kč. Město
Kasejovice získalo na nákup nového automobilu 95% dotaci
zIntegrovaného operačního programu přes Místní akční
skupinu Pošumaví.
Předmětem předkládaného projektu bylo pořízení
užitkového automobilu s nákladovým prostorem pro zajištění
terénní pečovatelské služby ve správním obvodu města
Kasejovice a sousedních obcí Hradiště, Nezdřev a Oselce.
Automobil nahradil již dosluhující vůz a bude sloužit pro cesty
pečovatelek či sociálního pracovníka za klienty při zajištění
dovozu obědů, zajištění nákupů, léků a dalších služeb
poskytovaných pečovatelskou službou.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Číslo 9. ročník XXIV.

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :
& Radka Denemarková: Kobolt
& Peter May: Skála
& Vlastimil Vondruška: Vzpoura goliardů
& Sandra Worth: Láska a válka
& Gillian Flynn: Skvrna
& Nora Robertsová: Rudý šál
& Kazuo Ishiguro: Soumrak dne
& Jeffery Deaver: Pokoj smrti
& Inna Brandová: Soví koulo
& Miloš Kratochvíl: Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
Nabízí též půjčování společenských her.

Přijďte na ITEP 2019 pro pamětní
minci a vydejte se historickým
autobusem za zážitky
Přijďte na ITEP 2019 pro pamětní minci a vydejte se
historickým autobusem za zážitky
Srdečně zveme všechny na 15. ročník veletrhu cestovního
ruchu Plzeňského kraje ITEP, který se koná ve dnech od 19. –
21. září. Návštěvníci se mohou těšit na zcela novou koncepci
veletrhu, nové haly, doprovodný program a interaktivní zábavu
pro malé i velké, zábavnou soutěž „Putujte lehce po Zlaté
stezce“. Pestrou nabídku možností kam se vydat, turistické
novinky a informace z tuzemska i zahraničí nabídnou
informační centra, města a obce, muzea, turistické cíle a
vystavovatelé z různých koutů světa. K radostem a zážitkům
správných cestovatelů patří dobré jídlo a pití. Gurmány tedy
potěší nejrůznější kuchyně, regionální potraviny, moravská,
rakouská a italská vína, česká a německá piva.
Zavedeme návštěvníky i do podzemí. Během festivalu
Indrustry Open, který se uskutečnil v polovině měsíce června,
byl obrovský zájem o jízdy historickými autobusy za
průmyslovou historií severního Plzeňska. Plzeňský kraj proto
během konání veletrhu ITEP nabídne tyto zážitkové jízdy
návštěvníkům znovu. Kaolin je hlavním tématem
komentované trasy, jejímž vrcholným zakončením bude v
Nevřeni nově otevřený a jediný přístupný podzemní kaolinový
důl v České republice. Podrobné informace k připravovaným
jízdám naleznete na www.turisturaj.cz.
Horkou novinkou je limitovaná edice ražené pamětní
mince k 30. výročí sametové revoluce. V zářijovém vydání
měsíčníku Plzeňského kraje bude otištěn poukaz, při jehož
předložení na ITEPu bude vydána jedna mince. Své místo na
veletrhu bude mít i expozice věnovaná tomuto výročí. Přijďte
zavzpomínat na tyto časy s námi u „áčkového“ stanu a ohniště
s kotlíkem pod šnůrami plných nostalgických fotografií.
Přijďte na ITEP 2019!
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Inzerce
ź
ź

Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
Prodám dětské kolo OLPRAN v dobrém stavu pro věk
cca 10 let. Tel. 606 095 228.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell - typu
Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -209 Kč/ ks.
Prodej: 25.9. a 5.11. 2019
Kasejovice - u fotbal. hřiště – 14.40 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9 - 16 hod., tel. 601 576 270, 728 605
840,www.drubezcervenyhradek.cz.

S Pšeničkami na advent
do Kemnathu
Centrum našeho partnerského města Kemnath
v Německu, počínaje městským náměstím přes
Trautenbergstrasse až po náměstí staroměstské
radnice a klášterní dvůr, rozsvítí opět moře světel a
slavnostně vyzdobených stánků během akce
Candle-Light-Shopping Kemnath. Načerpejte
klidnou adventní atmosféru, nakupte si krásné
vánoční zboží a dárky a vychutnejte bohatý
doprovodný program, jehož ozdobou bude také náš
dětský folklórní soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk
na své vůbec první zahraniční výpravě. Pojeďte je
podpořit s námi!
Datum konání: pátek 6. 12. 2019
V čase: 14:00 - 23:00 h
Jízdné: 300 Kč
Odjezd a návrat na nepomucké náměstí. Přihlášky a
platby od 2. 9. v KIC Nepomuk. Město Nepomuk
uhradí druhý autobus pro soubor, učitele a rodinné
příslušníky.

JÓGA KASEJOVICE
Od středy 4. září 2019 začínáme zase cvičit jógu.
Kde? V budově MŠ, 1. patro.
Rozvrh:
PO – 17 h – 18 h – jóga pro seniory a začátečníky
18.10 h – 19.10 h – hatha jóga
ST – 18 h – 19 h – power jóga
Na lekce se není nutné objednávat předem. S sebou
svoji jógamatku, dle počasí lehkou deku, pití.
Mimořádné akce:
Jóga proti stresu - v pondělí 14. října od 19.30 h do
20.30 h
Cena: 100 Kč/hodinu, součástí ceny jsou malá
skripta s popsanými cviky.
Ženská hormonální jóga
Víkendový seminář 21. – 22. září 2019, cena 500 Kč
za oba dny
Na mimořádné akce prosím o závazné nahlášení
účasti na: vsouzneni@email.cz
Těším se na Vás. Lenka Kavková
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