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

Posledních třicet let Kasejovice výrazně proměnilo
Rok 2018 se nesl v duchu symbolických osmiček. Společně jsme si všichni
postupně připomínali osudové roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Všechny tyto roky byly
pro tehdejší československou společnost naprosto zásadní. Rok 1918 přinesl konec
první světové války, rozpad Rakouska – Uherska a vznik Československa. O 20 let
později byla podepsána Mnichovská dohoda, po níž následovala okupace a rozpoutání
dalšího celosvětového konfliktu v podobě druhé světové války, která skončila roku
1945. Obnovené Československo si však roky znovu rodící se svobody a demokracie
příliš dlouho neužilo, a to v důsledku únorových událostí roku 1948. Definitivní naději
na obnovení skutečně svobodné a demokratické společnosti přinesly události
bezprostředně spojené s Jarem 1968. Od tohoto roku prožilo Československo dalších
30 let v normalizaci, temnotě, šedi a beznaději, že se něco v dohledné době změní.
Zásadní změnu přinesly až listopadové události roku 1989, od kterých v letošním
roce uplyne přesně 30 let. Co se tehdy v československé společnosti odehrávalo, nám
dnes připomínají média, výstavy, přednášky a další kulturně-společenské akce. Pro
československou společnost byl tento rok zásadní především z toho důvodu, že došlo
k pádu totalitního režimu a nastolení demokracie. Během uplynulých 30 let se
československá a následně česká společnost výrazně proměnila. A s tím se proměnila
podoba měst a vesnic. Zmizela uniformita a šeď míst, ve kterých jsme žili a vyrůstali.
Otevřely se možnosti, jak věci změnit či řešit. Mezi městy a vesnicemi se probudila
konkurenceschopnost a začalo záležet jen na obcích samotných, jaké k otevírajícím se
možnostem zaujmou stanovisko. Nejinak tomu bylo v Kasejovicích, které se za
uplynulá tři desetiletí proměnily k nepoznání.
Zkusme tedy stručně zrekapitulovat, jak šlo uplynulých 30 let v této malé obci
ležící v okrese Plzeň – jih. Od 90. let 20. století začaly Kasejovice procházet
výraznými stavebními úpravami. Byl zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod
a její následné rozšíření o odsazovací nádrž, vybudovány kanalizační řady v celkové
délce téměř 6,6 km, vodovod se rozšířil až na celkovou délku 7,4 km a v rámci
plynofikace obce bylo vybudováno téměř 6 km plynovodních řadů.
Komplexní proměnou prošla budova školy pocházející z 30. let 20. století. Došlo
nejen na její rekonstrukci, ale i na postavení přístavby, opravu tělocvičny a
vybudování moderního sportovního areálu. Významnou stavbou byla komplexní
oprava důležité silniční tepny I/20 a následné vybudování chodníků v délce 1020 m.
Nový kabát dostaly téměř všechny místní komunikace v Kasejovicích a spádových
obcích, kulturní památky, křížky, Boží muka a další drobné sakrální stavby. Budova
staré školy na náměstí se proměnila ve společensko-kulturní centrum a postupně došlo
na opravu kulturních zařízení v Újezdu u Kasejovic, Kladrubcích, Chloumku,
Polánce, Podhůří a ve stadiu příprav je oprava kulturního zařízení v Řesanicích. Na
rozvoji společenského života v Kasejovicích a okolí se bezprostředně podílela řada
místních spolků, bez nichž by kulturní, společenský a sportovní život na vsi v podstatě
neexistoval. Opomenuta nebyla ani oblast zdravotnictví a sociálních služeb. Došlo na
rekonstrukci zdravotního střediska, zachování lékařské péče a opravu domu s
pečovatelskou službou.
První část snahy představitelů Kasejovic tuto oblast zmodernizovat, posunout
někam dál, nabídnout občanům kvalitnější a plnohodnotnější život na venkově byla
oceněna v roce 2006, kdy se Kasejovice staly vesnicí roku Plzeňského kraje. Soutěže
se účastnily i v následujících letech a vždy si dokázaly sáhnout na větší či menší
ocenění.
Nutno však podotknout, že na všechny tyto akce bylo potřeba sehnat obrovské
množství finančních prostředků, bez kterých by je nešlo realizovat. Důležitou roli zde
sehrály finanční prostředky získané prostřednictvím rozmanitých dotačních titulů či
čerpané z obecního rozpočtu. Určitě se za uplynulých 30 let nepodařilo zvládnout
úplně všechno a ke spokojenosti všech. Celá řada akcí je ve stadiu vyjednávání či se
postupně ocitá na startovní čáře. Třicet let je život jedné generace. Je tedy jen na nás,
co vše nastupující generaci zanecháme a předáme a jakým směrem se bude život na
venkově ubírat v následujících desetiletích.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Město Kasejovice pořádá a
srdečně zve na pořad

v pátek 15. listopadu
od 16.30 hod. v sále kulturně
společenského centra
Kasejovice
Program:
- přednáška Josefa Kalbáče
- vystoupení Osvětového retro
divadla Orel Kasejovice
- hudební doprovod v duchu
listopadových událostí
- stylové občerstvení
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 30. 9. 2019

Rada města Kasejovice schvaluje:
platový výměr ředitelky Mateřské
školy
ź návrh změny odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku Základní
školy Kasejovice na rok 2019
ź návrh Mateřské školy Kasejovice na
vyřazení majetku v operativní evidenci
ź navýšení ceny daru pro občany k významným životním jubileím
ź

Projednala a doporučuje:
Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit odkoupení pozemku parc. č.
1548/1 v k.ú. Kasejovice o výměře 23
m2 do vlastnictví města Kasejovice

ź

Bere na vědomí:
průběh jednání ve věci žádosti p. xxx o
prodej části pozemku parc. č. 657/3
v k.ú. Kladrubce
x stanovisko p. xxx k návrhu na směnu
pozemků v k.ú. Kasejovice (část parc.
č. 1153/2 a část parc. č. 1151/1) za
účelem bytové výstavby s tím, že rada
trvá na svém usnesení č. RM/82/2019 z
30. 4. 2019
x stanovisko advokáta JUDr. Miloslava
Havleny k dodržování ustanovení
nájemní smlouvy na byt v Kladrubcích
čp. 49
x informace právního zástupce města
Kasejovice o průběhu soudního jednání
ve věci neoprávněného užívání pozemku parc. č. 1770 v k.ú. Kasejovice
x informace o průběhu stavebních akcí
v obci
x

ź
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Návštěva Šumavy
V pátek 11. října vyjeli žáci čtvrté a
páté třídy ZŠ Kasejovice na Šumavu,
konkrétně na Horskou Kvildu do Střediska environmentální výchovy. Cíl cesty
byl jasný – dozvědět se co nejvíce informací o šumavských rašeliništích.
Pod vedením pracovnice střediska
podnikly děti společnou pěší túru na
Jezerní slať. Během cesty poznávaly
typické šumavské rostliny a zároveň
plnily různé úkoly.
Na závěr celého výletu děti vystoupaly na rozhlednu, odkud měly jedinečnou
příležitost prohlédnout si rašeliniště z ptačí perspektivy. Výhled byl nádherný!

Zveme na kulturní akce
Podzimní atletika v Blatné

4. 10. 2019 se děti z 2. stupně vypravily do Blatné, kam byly pozvány na atletické
závody mezi školami blatenského regionu. Naši žáci a žákyně předvedli velice pěkné
výkony a všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za předvedené výkony. Na medaili
dosáhli: Barbora Levá (1. místo, vrh koulí), Marie Červená (2. místo, běh na 60 m),
Adriana Hošková (3. místo, běh na 800 m), štafeta 4*60 m starších žákyň (2. místo,
Červená, Hošková, Šilhavá, Levá), štafeta 4*60 m mladších žákyň (2. místo,
Červenková, Vachušková, Cinová, Machová). Chtěla bych i pochválit i ty, kteří na
medaili nedosáhli, ale bojovali ze všech sil, např.: Martin Lála, Adam Frait, Riccardo
Impagliatelli, Filip Konvář, Lukáš Červenka. Přejme si, aby dětem vydržela forma i na
jarní školní závody!
Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KASEJOVICE UKONČILA
REALIZACI ŠABLON I A ZÁHÁJILA ŠABLONY II
V školních letech 2017/2018 a 2018/2019 Základní škola Kasejovice v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání projekt „Vzděláváme s inkluzí“.
Projektová žádost byla školou podána na základě vyhlášené výzvy Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace na tento projekt ve výši
617 371 Kč. Tyto finanční prostředky byly v uplynutých 24 měsících využity na
financování práce školního asistenta, doučování žáků, čtenářského klubu a
financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a
matematické gramotnosti, inkluze a mentoringu. Kromě těchto aktivit byly z projektu
částečně hrazeny aktivity nezbytné k realizaci projektu, moderní výukové programy a
pomůcky. V neposlední řadě se škole podařilo z tohoto projektu zafinancovat pořízení
interaktivní tabule do jedné z kmenových tříd. Realizace projektu „Vzděláváme
s inkluzí“ byla ukončena k 31.8. 2019. Poté škola řídícímu orgánu předložila
závěrečnou zprávu o realizaci projektu.
Na jaře roku 2019 škola vypracovala a předložila novou projektovou žádost
v rámci Výzvy Šablony II na projekt „Vzděláváme s inkluzí 2“. Projektová žádost byla
podpořena. Z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání“ byly škole
poskytnuty finanční prostředky ve výši 608 799 Kč. Realizaci projektu, který ve škole
poběží 2 roky, škola zahájila k 1.9. 2019. Finanční prostředky budou podobně jako
v předchozím projektu využity především na financování práce školního asistenta,
doučování žáků, činnosti badatelského klubu pro žáky, další vzdělávání
pedagogických pracovníků a nákup učebních pomůcek. Celý projekt by měl být
ukončen k 31.8. 2021.
Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Výstava chovatelů
23. a 24. listopadu 2019
v areálu chovatelů
Doprovodný program:
v pátek od 15 hod. Chovatelské posezení
v sobotu v 8 hod. Trh holubů, v 10 hod.
Zvotočanka, v 19 hod. Brumendo
v neděli v 11 hod.
Posezení s harmonikou

Adventní dopoledne
v neděli 1. prosince 2019 13 - 16 hod.
sál kulturně - společenského centra

Diaprojekce Petra Nazarova
Severní Indie
v pondělí 2. prosince 2019 od 18 hod.
sál kulturně - společenského centra

Vánoční koncert ZUŠ
v pondělí 16. prosince 2019 v 16.30 hod.
sál kulturně - společenského centra

Zpívání koled
s Českým rozhlasem
ve středu 18. prosince 2019 od 17 hod.
kasejovické náměstí

Město Kasejovice nabízí k prodeji
palivové dříví.
Cena 350 Kč + DPH za 1 prm.
Tel. 602 330 542.
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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 :
& Alena Jakoubková: Mluvit o ex není dobré pro sex
& Anders de la Motte: Podzimní případ
& Alena Jakoubková: Manžel do domu, hůl do ruky
& Kate Mortonová: Dům u jezera
& Petr May: Muž z ostrova Lewis
& Jindřiška Ptáčková: Básník
& Lubomír Macháček: Pokušení s Kolombínou
& Martin Žabka: Železnice na Blatensku
& Neil Gaiman: Odd a mraziví obři
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Oselecké aktuality
Dne 7. září 2019 proběhl při příležitosti poutě v obci Kotouň
nohejbalový turnaj trojic. Vzhledem k nepříznivému počasí a
rovnosti bodů na prvních čtyřech místech bylo za souhlasu
všech družstev přistoupeno k losování o pořadí. O hladký
průběh turnaje a občerstvení se vzorně postaral SDH Kotouň.

Dne 18.11.2019 se od 14.00 hod. uskuteční v Oseleckém
šenku setkání důchodců obcí Oselce, Kotouň a Nová Ves.

Oprava klubovny v Hradišti
Budovu čp. 81 v Hradišti užívají místní občané k různým
společenským akcím. Část budovy byla před třinácti lety
opravena. V letošním roce Obec Hradiště požádala o dotace
z dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2019 – Projekty obcí na opravu budovy čp. 81
v Hradišti.“ Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo
poskytnutí finanční dotace ve výši 200.000 Kč. V září se začalo
s opravami. Nejprve byla vyměněna střešní krytina, eternit byl
nahrazen lakovaným trapézovým plechem. V dřevěné části
budovy byly vyměněny původní stropy za sádrokartonové,
opraveny stávající rozvody elektroinstalace. V závěru byla
vyměněna okna a venkovní dvoukřídlové dveře.
Mgr. Ladmanová Jaroslava, starostka Obce Hradiště

Číslo 11; ročník XXIV.

„Páni a paní, vím, jak se ruší žal“???
Tentokrát ten enviromentální, ten, který dokáže člověka
snadno a rychle přepadnout a zdeptat, ten,
který vzniká při neustálé konzumaci
lidmi vyrobeného
smrtícího koktejlu,
namixovaného z tak
„luxusních“ ingrediencí jako znečištěné
ovzduší, špinavá voda
rybníků, potoků, řek, hory
odpadků v mořích, na souši,
ve vesmíru, lidská sídla prošpikovaná asfaltovou a betonovou krustou, neuvážená, často brutální
likvidace stromů a další zelené vegatace, nekonečné megalány,
úbytek spodních vod, splavování orné půdy, nadměrné využívání chemie ve všech možných oblastech našeho života a … ale to
už stačí, i když další ingredience jistě lze vyjmenovat.
A jak z toho, kde najít ten správný lék na tuto permanentně
probíhající otravu? Jasně že každý člověk musí začít u sebe,
musím přemýšlet o všem, co dělám a konat tak, abych neškodila
naší krásné zemi, živočichům a rostlinám, co na ní žijí, lidem
kolem sebe a v konečném důsledku sama sobě. Ale to je jen část
léčby, člověk potřebuje ale i to, co přijde i odjinud, co má důraz,
sílu, šíři a řádný dopad na širokou veřejnost. A to přesně se
přihodilo 19. 10. 2019. U příležitosti Dne stromů vyhlásily Lesy
České republiky Den za obnovu lesa. Na čtrnáct míst v ČR,
v našem Plzeňském kraji to byla oblast Kornatického potoka u
Šťáhlav, pozvaly občany k sázení stromků do míst, kde les
umírá, nemá už sám sílu se uzdravit a volá zoufale o pomoc.
Nikdo, ani sami organizátoři, nečekali, že pozvání přijme tak
obrovské množství lidí – v celé zemi to bylo 31 000
dobrovolníků. O to více klobouk dolů před perfektní organizací,
ať už samotného vysazování stromků, doprovodných akcí, jako
byla pedagogická stezka, ukázky práce lesáckých koní, ale i
těžké techniky, různé naučné kurzy, komentáře, informace, ale i
skvěle připravené občerstvení, hygienické zázemí, třídění
odpadků do k tomu určených nádob (srdce ekologických
návštěvníků jásala). A to vše provázela pohodová atmosféra a
milí a znalí lesáci. Patří jim obrovské poděkování a obdiv!
Domů jsme odcházeli s památeční samolepkou (viz.
obrázek) a s úžasným pocitem, že jsme pomohli tam, kde to bylo
potřeba a že je pořád hodně lidí, kterým osud naší přírody není
lhostejný. A to byla přesně ta správná pilulka na ten zatracený
enviromentální žal.
A stromků, kterých bylo po celé naší vlasti ten den vysazeno
163 000, na svazích u Kornatického potoka okolo 3 000 dubů,
přeji, aby se jim v novém domově dařilo, měly dostatek
životadárné vláhy a zdárně vyrostly ve statné a zdravé krasavce.
A nám všem přeji, abychom si lesa a stromů vůbec vážili,
pečovali o ně, vysazovali nové a brali jim život jen v případech
nezbytných. Vždyť jsou nám bezplatnou čističkou vzduchu,
klimatizací, laboratoří, kyslíkovou bombou a v neposlední řadě
potěšením.
S pozdravem a výzvou: „Sázejme a zalesňujme, kde jen to
trošku jde. Obzvláště silniční dopravou decimované Kasejovice
to potřebují jako sůl.
Pavla Šimsová, Klub otevřených dveří
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
PODZIM A MY
Příroda kolem nás se na podzim mění...
Na vycházkách do přírody pozorujeme
všechny změny. Mění se stromy, jejich
listy se zbarvují do žluté a červené barvy.
Bývá často větrno a my se těšíme na
pouštění draků. Vlaštovky odlétly, ale ty
papírové, které si společně vyrábíme,
mohou létat celý podzim venku i ve
školce. Společně si říkáme „Bude zima,
bude mráz”.
Na co jsme se těšili?
Naše známé divadlo KOLEM a pohádka
O NENASYTNÉM HLTOUNOVI.
O tom, kdo chce všechno jen pro sebe,
nechce se dělit, nemá pak žádné
kamarády. Co má udělat, aby se napravil?
DRAKIÁDA, na kterou se všichni každý
rok moc těšíme, se vydařila na sto
procent. Sešli jsme se skoro všichni ze
školky a náležitě jsme si společné dračí
létání užívali. Jednu chvíli se na obloze
prohánělo 25 draků. Každý z nás si domů
odnášel spoustu zážitků a papírového
dráčka se sladkou odměnou.
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,,NÁŠ LES - příroda je naše – les a jeho
obyvatelé, program pro nás připravil tým
Kynologického servisu. Nejdříve jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí o lese a
jeho rozdělení na listnatý, jehličnatý a
smíšený, pomocí obrázků a rekvizit jsme
určovali druhy stromů a jejich částí.
Následně jsme si společně povídali o
zvířatech, které můžeme potkat v lese,
poslouchali jsme jejich hlasy a hádali
jsme, co je to za zvíře. Poznáme divoké
prase, daňka, muflona, lišku, zajíce,
kukačku a datla. U některých lesních
zvířat jsme si pověděli, jak se chránit a
chovat, když je potkáme. Program byl
pro nás moc zajímavý a poučný. Příště se
budeme těšit na setkání s myslivci z MS
Čihadlo Kasejovice, kde se dovíme o
tom, jak se zvířátka chystají na zimu.
T O J E Z L AT É P O S V Í C E N Í –
s písničkou a básničkou jsme navštívili
babičky a dědečky v DPS. Posvícenské
placičky od nás jim určitě moc chutnaly.
TRADIČNÍ DÝŇOVÁNÍ - první
společné tvořeníčko s rodiči mělo opět

velký úspěch. Kdo měl chuť a čas, přišel
si společně pohrát a se svými zlatíčky si
vytvořit dýňové panáčky. Máme šikovné
rodiče a děti. Krásné a vtipné hlavičky
vyrobené z různých dýní jsme si všichni
spokojeně odnášeli domů. Dva
„Dýňáčci” hlídají naší školku.

JEŽEČEK BODLINKA
Přišel ježek k moudré sově, že se spolu
poradí. Proč ježečky po zádech nikdo,
nikdy nehladí? Odpověď chceš, ježku,
ježku malinký? Vždyť na zádech nosíš
ostré bodlinky.
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

Návštěva bavorského Xperia byla pro žáky velkým zážitkem

V polovině roku 2019 vypracovala a podala Základní škola
Kasejovice projektovou žádost do dotačního titulu Plzeňského
kraje Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce
2019 na projekt Kasejovice – Zwiesel 2019. Projektová žádost
byla podpořena a na vlastní realizaci projektu získala základní
škola finanční prostředky ve výši 35 000 Kč. Po schválení
projektové žádosti byla s vedením partnerské školy
v bavorském Zwieselu dojednávána podoba vlastní realizace
projektu. Jednání probíhala s novou ředitelkou Mittelchule
Zwiesel Iris Schneck, která nám ochotně pomohla s přípravou
podzimní realizace projektu.

První část projektu se tradičně odehrála ve spolkové zemi
Bavorsko, kam žáci kasejovické školy zavítali společně se
svými učiteli ve dnech 8. – 10. října. První den se žáci vypravili
do St. Englmaru, konkrétně do Xperia. Xperium představuje
netradiční muzeum, ve kterém jeho návštěvníci vnímají
vystavené exponáty všemi smysly. Zábavnou a zároveň
poučnou a interaktivní formou jsou návštěvníkům
představovány a objasňovány rozmanité jevy z oblasti
přírodních věd. V rámci prohlídky muzea si žáci mohli mnohé
pokusy sami vyzkoušet. Druhý den byla na programu návštěva
Pasova. Velkým zážitkem byla pro všechny účastníky plavba
vyhlídkovou lodí. Poté následovala prohlídka historické části
města. Po celou dobu nás kromě učitelů a žáků z partnerské
školy doprovázel bývalý ředitel Mittelschule Zwiesel Josef
Wellisch. Na třetí den byla pro žáky připravena prohlídka školy
ve Zwieselu a společná návštěva regionálního muzea.
Dny strávené na zajímavých místech Bavorska byly pro
žáky velice přínosné a inspirativní. Žáci tak měli opět po roce
možnost seznámit se se životem, historií, zvyky a tradicemi na
obou stranách česko – německé hranice. Druhou část projektu
bude škola realizovat v polovině listopadu, kdy kasejovickou
školu navštíví žáci z bavorského Zwieselu.
Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice
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» Prodej ryb «

Inzerce

kapr~tolstolobik~amur

Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
Prodám rozkládací sedací soupravu 3+1+1 medové
barvy, velmi málo používaná, bez poškození, čistá. Tel.
724 181 001
ź Prodám rohový komplet - postel (palanda) 80x200 cm,
součástí je psací stůl, poličky a šatní rohová skříň. Barva
dub - sonoma + fialová. Cena 9 500 Kč Kč, PC 13 000
Kč. Nová, nepoškozená. Tel. 731 854 834.
ź
ź

RABBIT ŘEZNICTVÍ

Prodej denně 8-18 hod.
Šampalíkovi, Polánka u Kasejovic 17
tel. 728 714 103

kuřecí prsní řízek mražený 500 g/50 Kč
uzená kuřecí čtvrtka
100 gr/6.50 Kč
uzené koleno přední
100 gr/5.90 Kč

Prodej vánočních kaprů
Kapr do 2,5 kg 55 Kč za kg
Kapr nad 2,5 kg 65 Kč za kg
Amur 60 Kč za kg

Nutno objednat na tel. 728 814 880.
Kapry prodáváme v obci Pole.

Kadeřnictví IVETA
ź
ź
ź
ź
ź

nové barvy a vlasová kosmetika
MATRIX
nové trendy v barvení
dámské, pánské a dětské střihy
dárkové poukazy
ź

Pracovní doba po a út 9 - 17 hod., jinak dle telefonické
dohody. Tel. 602 763 419.

S naší TV
se DVB-T2
bát nemusíte

v

KULTURNÍ AKCE VE LNÁŘÍCH v

Divadelní fraška „Ať žijou Hoštice“
pátek 15. 11. 2019 od 19:00, Kulturní dům Lnáře
Vstupné 50,- Kč – př edprodej na Obecnım
́ ú ř adu Lná ř e

Václav Větvička čte ze svých knih
„Zámecké zelené komnaty – krása panských zahrad“
čtvrtek 21. 11. 2019 od 18:00, Tvrz Lnáře
Vstupné 70,- Kč – př edprodej na Obecnım
́ ú ř adu Lná ř e

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta, k posezení,
či s sebou.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 20:00
Tel: 776 692 390

Jediné, co potřebujete,
je set-top box nebo SmartTV
s aplikací SledovaniTV.

Objednejte na telefonu:

774 257 568
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