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

V Kasejovicích se slavila diamantová svatba

Výročí 60ti let společného života
oslavili v sobotu 23. listopadu 2019
manželé Eva a František Ježkovi.
Stejně jako před šedesáti lety stáli
spolu opět před pomyslným oltářem, za
nímž na ně tentokrát čekala starostka
města Kasejovice Marie Čápová. Ta se
jich na rozdíl od svého kolegy z doby
před 60ti lety neptala, zda své rozhodnutí
dobře zvážili a znají dobře svůj zdravotní
stav. Naopak, ocenila porozumění
a pohodu, se kterou prožili společně
velkou část života. A popřála mnoho
dalších šťastných let. K tomuto přání se
přidala řada přátel, kteří byli svědky
tohoto obřadu. Redakce Kasejovických
novin se přidává ke gratulaci a přeje
manželům Ježkovým do dalších
společných let mnoho pohody, zdraví
a spokojenosti.
Dana Matějovská

Socha sv. Jana Nepomuckého v Životicích byla zrestaurována
Koncem října prošla restaurováním
kulturní památka v obci Životice - socha
sv. Jana Nepomuckého. Důkladné opravy
již bylo zapotřebí, socha i ozdobný sokl
měly drobnější poškození a kámen byl
místy zvětralý. Největším problémem
byl velký náklon celé skulptury, což
zapříčinil chybějící kvalitní základ.
Za pomoci techniky byla socha
demontována a převezena do ateliéru
restaurátorky BcA. Pavly Žiakové v Blovicích, kde byla odborně očištěna, chemicky ošetřena a došlo též k doplnění
chybějících částí a pozlacení svatozáře.
Na nový betonový základ byly osazeny
původní schodové stupně a jednotlivé bloky
včetně sochy kladeny na vápennou maltu.
Náklady na opravu činily 146 700 Kč,
z toho příspěvek ministerstva 84 000 Kč.
Poděkování za spolupráci patří
p. Márii Rašínové z Památkové péče
Městského úřadu Nepomuk a za finanční
podporu Ministerstvu kultury ČR.
Obecní úřad Životice, Karel Hlinka

Zaměstnanci Městského úřadu
Kasejovice a zastupitelé obcí

Komunitní škola Kasejovice z.s. a SDH Polánka srdečně zvou
na novoroční pochod

přejí všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a do nového
roku 2020 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Pokoření kóty 628

u

Sraz 1.1.2020 ve 13 hod na kasejovickém náměstí.
Buřty s sebou! Občerstvení na zahřátí zajištěno!!!
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 30. 10. 2019

i

Pro každou rodinu s trvalým
bydlištěm v Kasejovicích
a spádových obcích je
připraven na radnici jako
dáreček měsíční kalendář,
tentokrát na téma 2. světová
válka. Kalendář bude k zakoupení na radnici a též v Drogerii u paní
Jakubčíkové.

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

9. ledna 2020 v odpoledních
hodinách navštíví kasejovické
domácnosti Tři králové.

Bohoslužby
o vánocích
24. prosince v 16 hod.
(před i po bohoslužbě se bude
rozdávat Betlémské světlo)
25. prosince v 9.30 hod.
31. prosince v 18 hod.
v kostele sv. Jakuba
v Kasejovicích

Zastupitelé Obce Hradiště
a zaměstnanci obecního úřadu přejí
všem občanům příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2020
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a mnoho osobních a pracovních
úspěchů

Rozsvícení vánočního
stromku v Hradišti
V sobotu 30.11. rozsvítil hradišťskou
náves vánoční stromek.
V 17 hodin se sešlo odhadem okolo
30 lidí ze vsi, aby si společně popovídali
a poslechli si klasické i moderní vánoční
písně. K vánoční atmosféře přispělo
krásně vonící svařené víno nabízené
dospělým. Pro děti byla připravena
dětská varianta a zároveň i spousta
sladkých dobrot. Toto setkání je už po
léta tradicí a jsme rádi, že opět byla hojná
účast. Na přípravě akce se podílelo SDH
Hradiště ve spolupráci s kulturní komisí
obce. Setkávání sousedů považujeme za
velice důležité, a tak se už nyní těšíme na
další příležitost.
Všem občanům přejeme klidné
nadcházející svátky a především pevné zdraví.
Lenka Janovská

Město Kasejovice nabízí
k prodeji palivové dříví.
Cena 350 Kč + DPH za 1 prm.
Tel. 602 330 542.
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Svatý Martin opět přijel

Výlov Oudola stál za to

Letos se 11.11. pojedenácté konal lampiónový průvod, akce
to velmi oblíbená. Průvod dětí v doprovodu rodičů a dalších
parťáků se vydal od hasičárny směrem k náměstí, přičemž
kličkoval uličkami kolem školy a synagogy, přešel
frekventovanou hlavní silnici a Martinskou ulicí pokračoval až
na náměstí. Zvláštností byla tentokrát přítomnost sv. Martina na
bílém koni, který snad pro toto jedničkové jubileum nepřijel až
na konec průvodu, ale šel vpředu hned od počátku.
Díky jako vždy patří Klubu kasejovických žen, které...
napekly, vedly průvod, pohostily vymrzlé děti i dospělé teplým
nápojem a lineckým koláčkem. A také svatému Martinovi, který
na nás i letos pamatoval a zajistil tak spokojenost na tvářích
nejmenších, kteří ho dychtivě očekávali.
Dovolím si jen jednu osobní připomínku na závěr... Z bohatě
osvětleného lampiónového průvodu se nám stává průvod
potemnělý, sem tam svítí pár lampiónků a spousta dětí i mladšího
věku vyráží na průvod jen tak, s rukama v kapsách (nemluvě o
elektrické verzi svíčky, která také moc světla nevydá, ačkoliv je
samozřejmě mnohem bezpečnější). Takže mou prosbou na závěr
je... pojďme opět příští rok vytvořit lampiónový průvod, který
bude zářit do dáli, ne jen sem tam smutně poblikávat.
Dana Matějovská

Jeden z nezdřevských rybářských spolků se rozhodl slovit
v sobotu 2. listopadu svůj pronajatý Spodní Oudol. Výlov byl
nečekaně vydařený. Spousta násady kaprů, přitom také slušné
množství ryb vhodných ke konzumaci včetně dvou parádních
štik, jedna z nich hned večer zachutnala osazenstvu místní
hospody.
Kromě vyprošťování ryb z vody a bahna však bylo v plánu
také vylepšení rybníka. Zbudovaly se schody u čapu i u přepadu
a upravil se severní břeh nádrže do podoby téměř dokonalé.
Přes den sice chvilkami přeprchalo, ale po poledni se slunce
prodralo skrz mraky tak silně, že přítomným bylo až horko, a tak
byli rádi, že občerstvení bylo zajištěno v míře dostatečné.
Radostný pocit z celé akce násobila účast několika zvědavých
dívenek, kterým rodiče nabízeli pohledy na ryby přemísťované
do kádí. Evička, Amálka, Natálka a další mají jistě velký zážitek
z té krásné soboty. A nebylo to jen lovení a práce, ale
i společenská záležitost sbližující místní s víkenďáky, děcka
a dospělé. Prostě přirozený průběh života, jaký si přejeme.

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě
Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů
v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.
Výměra stavebních parcel je plánována cca od 815 m2 až 1180 m2. Předpokládaný
začátek výstavby - cca r. 2021 a bude upřesněn podle počtu zájemců. Plánovaná
infrastruktura k pozemkům: vodovod, plynovod, kanalizace splašková, elektřina,
veřejné osvětlení, asfaltová komunikace a kanalizace dešťová ze zpevněných ploch.
Cena stavebního pozemku bude stanovena zastupitelstvem města s přihlédnutím
k cenám v místě obvyklých. Předběžný návrh rozmístění parcel je možné shlédnout i na
webových stránkách města. Kasejovice: www.kasejovice.cz
Zájemci se mohou nezávazně písemně přihlásit na Městském úřadu
v Kasejovicích.
Obec Lnáře srdečně zve na

Adventní koncert duchovní hudby
v kostele Nejsvětější trojice ve Lnářích v neděli 15.12. 2019 od 17 hod.
Účinkuje pěvecký spolek Prácheň Horažďovice

Jiří Čepelák

Přijďte si zapinkat

V letošním roce funguje opět v rámci
aktivit Sokola kroužek stolního tenisu
pro děti, který vede Luboš Štěpánek.
Tréninkové hodiny probíhají vždy
v pátek od 15.30 do 17 hod. a další
zájemci z řad dětí se mohou ještě
přihlásit. V případě zájmu volejte
vedoucímu na tel. 607 177 913.
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Přednáškou Josefa Kalbáče
si Kasejovice připomněly
17. listopad 1989
V letošním roce si česká společnost
připomíná třicet let od listopadových
událostí roku 1989. Ne jinak tomu bylo i
v Kasejovicích, kde se v pátek 15.
listopadu v kulturně-společenském
centru konal komponovaný pořad
„1989“. S přednáškou zde vystoupil
bývalý senátor Josef Kalbáč, ve které
všechny přítomné seznámil s politickým
vývojem Československa od skončení
druhé světové války až po listopadové
události 1989. Kromě obecně známých
faktů poukázal i na neméně důležité
skutečnosti, o nichž se učebnice dějepisu
běžně nezmiňují. Vylíčil politické
postoje a názory předních světových
státníků jak západního světa, tak
východního bloku. Přednáška byla
zpestřena krátkými scénkami v podání
členů Osvětového retro divadla Orel
Kasejovice a interpretací písní
bezprostředně spjatých se Sametovou
revolucí. Na závěr programu bylo pro
všechny přítomné připraveno stylové
občerstvení.
Štěpánka Löffelmannová
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Děti píší dospělým: Výzva všem pejskařům!!
Chtěly bychom vás všechny vyzvat, abyste si chodili venčit své čtyřnohé miláčky
někam na louky, za hranice našeho města, nebo abyste si s sebou nosili nutné
prostředky na uklizení, či odstranění výkalů po vašich pejscích ihned po vykonání
jejich potřeby!! Velmi často se stává, že jsou výkaly na chodnících a v trávnících
v okolí základní a mateřské školy, či u přilehlých sportovních hřišť, což je nejen
nepřípustné, ale i nechutné, neboť při šlápnutí do nějakého z těchto „výtvorů“ si tento
neseme na své obuvi či oblečení do školy a školky, neboť na hřištích máme hodiny
tělesné výchovy, při kterých tam běháme, skáčeme a cvičíme.
Stejně tak je velmi nepříjemné, když musíme na svých procházkách naším městem
dělat nucený slalom mezi těmito výtvory a dávat si pozor, kam šlapeme!! Je to opravdu
velmi nechutné a nyní, až napadne sníh, bude vše ještě mnohem více viditelnější!!
Prosíme tedy všechny o rozumné uvažování, kam chodit venčit vaše miláčky a
o uklízení po nich!!
Jistě tím uděláte naše Kasejovice mnohem hezčí a pro nás příjemnější
a „bezpečnější”…
Děkujeme, děti

Kasejovické ženy navštívily seniory v Domově důchodců
v Blatné a v DPS Kasejovice

Chovatelská výstava v Kasejovicích

Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří se přišli
rozloučit na poslední cestě
s panem Františkem Adamcem.

Jako každoročně proběhla i letos výstava drobného ptactva v areálu chovatelů.
Krom výstavy opravdu pestré plejády domácího zvířectva, jako jsou králíci, slepice
a kohouti či holubi, byli k vidění též exotičtí papoušci a kanárci.
V rámci výstavy proběhlo několik vyhodnocení. Cenu za nejlepší holubici vyhrál
J. Kašpar, nejlepšího holuba dovezl a vystavoval V. Pinkas. Porota udělila také několik
čestných cen.
A jako již tradičně byla výstava spojená s kulturou, hrálo se zde a zpívalo.
-rkn-

Zarmoucená rodina

Čas plyne jak řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí
a nedají na tebe zapomenout.
9. prosince uplynulo 10 let,
co nás opustil
pan Bohuslav Kravařík.
Vzpomíná manželka s rodinou

Dne 14. listopadu 2019 tomu bylo již
30 let, co nás navždy opustil pan
Antonín Kratochvíl z Kasejovic
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Milada a syn Jan s rodinou
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Společenský život v Újezdě
Letošní rok jsme zahájili společným výšlapem na Třemšín
a valnou hromadou SDH. Nevynechali jsme ani tradiční
masopustní průvod a oslavu MDŽ. Někteří se zúčastnili
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Svátky jara byly ve
znamení křístání a soutěže o nejlepšího velikonočního beránka.
Navštívili jsme představení divadla Pluto v Plzni. Plzenecká
železnice a hrad Radyně byly cílem jarního turistického výletu. Po
oslavě Mezinárodního dne dětí následovaly oslavy SDH Řesanice a
vzpomínková akce na Setkání rodáků a přátel obce. Promítaly se
fotografie a videa z loňské akce. Na začátku prázdnin se uskutečnila
dovolená tatínků - „Apalucha“ tentokrát na březích řeky Lužnice.
Stanování maminek bylo přesunuto na červencový víkend a
proběhlo v okolí kempu Valek. V srpnu k nám zavítala blatenská
Anča band, aby zahrála na jedné z letošních oslav narozenin.
A pak už začaly velké přípravy na svatební den Míši a Ládíka.
24. 8. 2019 se poprvé na oujezdské návsi oddávalo. Na svatbu
byla pozvána nejen rodina, ale i přátelé a sousedé z Újezda,
kamarádi z Kasejovic a samozřejmě kapela Minimax. Nevěstu
doprovázelo 6 družiček a ženicha 5 mládenců. Všechny děti
k tomu přistupovaly s velkou zodpovědností a svého úkolu se
zhostily na výbornou. Na tuhle svatbu se bude dlouho vzpomínat.
Na podzim se uskutečnil už šestý ročník pochodu „Pěšky do
Putimi“. I letos pěší účastníky doprovodilo několik cyklistů.
Rybářské závody zpestřily pouťový víkend. Hudební doprovod
byl pozván na pouťové i posvícenské posezení. Na podzimní
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Adventní dílna v Bezděkově
Adventní dílna je název, který přesně vystihuje to, co se
odehrávalo v sobotu 30. listopadu v bezděkovské úřadovně obce
v předvečer adventního času. Pro děti je to čas očekávání a těšení.
Díky svým šikovným ručkám si mohou tuto dobu odpočítávat na
speciálním perníkovém adventním kalendáři, který si vyrobily.
Každý den si pochutnají na vlastnoručně ozdobeném medovém
perníčku a andělíček jim jejich sladké počítání hlídá, aby
nešidily. Až bude viset perníček na poslední nitce, pak to přijde.
Těšíme se všichni. Krásné a požehnané Vánoce.
Šulcová Olga

Já a moji bratři Javůrkové
Narodili jsme se v samém koutě západních Čech. Když už
nám náš domov byl příliš těsný, poslali nás naši pěstouni do
světa. Většina se zabydlela nedaleko svého domova, ale nás 20
putovalo dále na východ, až do Plzeňského kraje. Deset bratrů
našlo domov ve Štěnovicích, dalších deset se dostalo až do
Kasejovic. Já jsem zakotvil v zadní části dětského hřiště za
společensko kulturním centrem. Postaraly se o to děti z Klubu
otevřených dveří: Jan Jára, Michal Kušnirik, Miri Bajzová,
Andrea Chlandová, Eliška Šůchová, Natálie Masecová, Eliška
Hladečková, Nikol Mašková, Nela Filausová, Andrea Šímová
a Veronika Fialová. Zasadily mě 14. 11. 2019 a slíbily, že o mě
budou pečovat, však jsem ještě malý a slaboučký. Moc jim
děkuji a už teď se těším na setkávání s nimi.
A také děkuji p. faráři Špiříkovi a p. starostce Čápové za to,
že dovolili, abych na tomto místě mohl vyrůstat a přinášet užitek
a potěšení. A ostatních devět bratrů? Vypadá to, že budou žít
nedaleko ode mě.
Váš nový spolužijící Javor Javůrek, Klub otevřených dveří
turistický výlet jsme se přesunuli do Třeboně. Trasa tentokrát
vedla okolo rybníka Svět. Mimořádně velká účast byla při úklidu
návsi v polovině listopadu, kdy bylo třeba shrabat spadané listí.
Při adventní tvořivé dílně se pletly věnce, zdobily perníčky
a vyráběly různé vánoční dekorace. První adventní neděli jsme
rozsvítili vánoční strom. Děti se už nemohou dočkat Mikulášské
nadílky. Do konce roku se ještě sejdeme na vánočním bruslení
a hokejovém zápasu HC Oujezdo x HC Řesanice. A pak už jen
přivítáme nový rok 2020. Popřejeme si, aby při nás stáli po celý
rok dobří kamarádi, abychom se i v novém roce rádi scházeli na
společných akcích, aby se nás držela dobrá nálada, neopouštělo
nás zdraví a neztráceli jsme zdravý rozum. Děkuji všem, kteří
vynaložili jakékoliv úsilí a přiložili ruku k dílu a snažili se celý
rok 2019 vytvořit příjemné prostředí a atmosféru ve vsi.
Milada Myslivcová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”

Z
I
M
A

PŘIŠLA ZIMA … NA SVATÉHO
MARTINA, KRAJINA UŽ USÍNÁ

nechceme být nemocní. Vítr jsme zahnali
a Andulce jsme pomohli ponožku najít.

CO NÁS ČEKALO
Listopad byl měsíc plný větru, mlhy
a chladného počasí. Příroda se připravuje
na zimní spánek. Aby se i naší zahrádce
u školičky celou zimu dobře spalo,
připravovali jsme se na Zavírání
zahrádky. Všichni jsme se skřítkem
Podzimníčkem zazpívali stromům
a hračkám ukolébavky, vyvěsili jsme
krmítka pro ptačí kamarády a zamkli
jsme zahrádku kouzelným klíčem na
deset západů. Spi zahrádko, spi...

NA CO JSME SE TĚŠILI?
Na naše tradiční podzimní tvořeníčko
s rodiči. Letos jsme si společně vyráběli
sovího skřítka podzimníčka „SOVÁČKA“, podle vlastní fantazie vznikali kouzelní skřítci z různých materiálů, bambulkoví, listoví, mechoví. Všem se skřítci moc
povedli, máme šikovné ruce, chytrou
hlavu a samozřejmě obětavé rodiče.

Chmurné podzimní dny nám přijelo
zpestřit DIVADLO DRÁČEK s pohádkou O zatoulané ponožce. V pohádce hrál
hlavní roli vítr, schoval holčičce Andulce
ponožku, málem byla nemocná. Všichni
víme, že když je zima, teple se oblékáme,

DŮLEŽITÁ ZUBNÍ PREVENCE
Aby zoubky nebolely, navštěvuje naši
školku pravidelně paní preventistka Jana.
Učí nás, jak se starat o zoubky, správně si
je čistit a vypráví nám pohádky, třeba
O Kazizoubkovi. Za správně vyčištěné
zoubky jsme od ní dostali krabičku na
vytržené první zoubky.

Výstava chovatelů, nakreslili Matěj Kališ a Martin Bajza.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
V KASEJOVICÍCH
Společná návštěva výstavy v areálu
chovatelů, která neměla chybu. Všechna
vystavovaná domácí zvířátka jsme si
mohli v klidu prohlédnout a něco se
o nich dovědět. Líbila se nám všechna.
Obdivovali jsme chocholaté slepice,
krásně barevné kohouty, plyšové a ušaté
králíky, kouzelné holuby a barevné
papoušky. Všechny bychom chtěli domů.
Děkujeme moc chovatelům, že nám
umožnili výstavu navštívit.
TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA
A POSÍLÁME PŘÁNÍ
Krásné a provoněné VÁNOCE, hodně
štěstí a zdraví v novém roce 2020 Vám
přejí děti a zaměstnanci MŠ Kasejovice.
O VÁNOCÍCH
Sladce voní po roce vytoužené vánoce.
Co to neseš, Jeníku?
Plnou náruč perníků,
cukroví a ovoce, budou přece vánoce!
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

Tvoření Podzimníčka

V kasejovické škole čekal na žáky ze Zwieselu bohatý program
V polovině měsíce listopadu
zrealizovala Základní škola Kasejovice
druhou část projektu „Kasejovice –
Zwiesel 2019“. Z partnerské Mittelschule
Zwiesel přijeli do kasejovické školy žáci
šesté třídy společně se svými pedagogy.
Pro žáky z bavorské školy byl připraven
pestrý program. Po krátkém uvítání se
žáci aktivně zapojili do keramického
workshopu. Jejich úkolem si bylo vyrobit
dva výrobky z keramické hlíny.
S vlastním tvořením jim pomáhaly
žákyně 8. a 9. ročníku. Následovala
prohlídka školy, při které mohli žáci
nahlédnout do jednotlivých tříd a žáků
i vyučujících se ptát na to, co je zajímá.
Po obědě, který byl pro naše hosty
zajištěn ve školní jídelně, zavítali žáci do
kasejovické synagogy, kde se seznámili
s ozmanitostí sbírek místního rodáka

Václava Mentbergera. Poté již na ně
v tělocvičně čekali žáci kasejovické
školy s připravenými sportovně –
zábavnými disciplínami. Na vítězné
družstvo čekala sladká odměna. Po
rozloučení se žáci z partnerské školy
rozjeli zpět do Zwieselu.
Z reakcí bavorských žáků bylo
zřejmé, že se jim návštěva kasejovické
školy líbila a z programu byli nadšení.
Dokladem jejich spokojenosti byl i email
od ředitelky Mittelschule Zwiesel Iris
Schneck, prostřednictvím kterého všem
poděkovala za vstřícné přijetí a perfektní
organizaci.
Během návštěvy bavorských žáků
v Kasejovicích se vedení obou škol
domluvilo na pokračování vzájemné
spolupráce prostřednictvím společných
projektů i v dalších letech. Poděkování

patří učitelům, žákům a všem dalším
zainteresovaným, kteří se na zdárné
realizaci druhé části projektu podíleli.
Štěpánka Löffelmannová,
ředitelka ZŠ Kasejovice

Prosinec 2019

» Prodej ryb «

Inzerce
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
2
ź SDB Plzeň-jih v Přešticích pronajme prostor o 20 m
v Kasejovicích čp. 355 na garáž nebo sklad. Informace
na tel. 602 185 775.
ź
ź

RABBIT ŘEZNICTVÍ
16.12. - 31. 12. 2019
uzená krkovice bez kosti
100 gr
uzené vepřové koleno přední 100 gr
vepřová kýta bez kosti
1 kg
vepřový bok s kostí
1 kg
kuřecí prsní řízek mražený
1 kg
uzená kuřecí čtvrtka
100 gr
Skalický uherák
100 gr
Máslo z Vysočiny
180 gr
Škvařené sádlo
500 gr
Masovka pro psy
1 kg

Číslo 12; ročník XXIV.

str. 8

Kapr výběr 65Kč/kg
Tolstolobik 40Kč/kg
Amur 65Kč/kg
Prodej denně 8-18 hod.
Šampalíkovi, Polánka 17
tel. 728 714 103
Ryby je možno připravit-vykuchat a zbavit šupin.

14.90 Kč
5.90 Kč
106.90 Kč
85.90 Kč
99.90 Kč
6.50 Kč
16.90 Kč
32.90 Kč
39.90 Kč
24.90 Kč

Mražené - husí čtvrtky, filé, játrová zavářka, hranolky,
kachny, krůty.
Šťastné a veselé svátky a vše dobré v novém roce.
Děkujeme Vám za projevenou přízeň a budeme se těšit
na další spolupráci. Klidné svátky a šťastný nový rok
přeje Rabbit

AXI MONT, spol. s r.o.
TRADIČNÍ VÝROBCE TREZORŮ
Přijme pracovníky do výroby,
termín nástupu leden až únor 2020.
Tel. 721631062, info@aximont.com

Koukej, padá sníh!
Ale náš internet
nepadá.

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

Obdarujte se naším internete
již od 349 Kč měsíčně.
TV navíc od 80 Kč k ceně internetu

Objednejte na telefonu:

774 257 568
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