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

Oselecký novoroční pochod

Dne 1.1. 2020 se ve 14 hod. sešlo na dvoře Obecního šenku v Oselcích 46
účastníků Novoročního pochodu. Trasa vedla z Oselec kolem rybníka Široký, Hrozný,
dále pod „Hájem“ do Řesanic, kde na účastníky čekalo malé občerstvení v podobě čaje
a koláčků ze sušické pekárny p. Rendla a následovala prohlídka „řesanského” kostela.
Pak trasa vedla po silnici zpět do Oselec, kde v hospodě čekala gulášová polévka,
kterou uvařila „hospodská“ p. Pružincová. Od 18 hod. proběhl před hospodou
novoroční ohňostroj. Poděkování za přípravu patří všem, kteří se na akci podíleli.
Celková délka pochodu cca 7,5 km.
Václav Houlík, starosta

Shrnutí uplynulého roku 2019
očima SDH Řesanice

V rámci chystaných oslav 75. výročí
osvobození Kasejovic prosím
o zapůjčení jakýchkoliv historických
materiálů (fotografie, podpisy
amerických a čsl. vojáků
v památníčcích aj.).
S díky Dana Matějovská, knihovnice

Nezdřevský hasičský bál
opět nezklamal

Podobně jako v minulých letech tak i v roce 2019 čekala na sbor dobrovolných
hasičů v Řesanicích celá řada společenských akcí a kulturního dění. Tento rok byl
obzvlášť výjimečný, protože sbor oslavil krásných 110 let od svého založení v roce
1909. Hned začátkem měsíce ledna se konala již tradiční valná hromada v místním
kulturním zařízení, kde hasiči zhodnotili veškerou svoji činnost a práci za uplynulý
rok a zahájili přípravy na ten další. Během ledna jsme navštívili také několik valných
hromad okolních hasičských sborů, ale i valnou hromadu spřáteleného sboru
dobrovolných hasičů v Žinkovech, se kterým spolupracujeme již řadu let.
(dokončení na str. 4)

Byl to v sobotu 1. února v Nezdřevě
takový obvyklý hasičský bál. I když při
tak teplém počasí se snad ještě nekonal.
Tým pořadatelů se už pár let nemění,
jejich zkušenosti se každým rokem
zvětšují a drobné nedostatky se vždy snaží
napříště vyloučit. I proto byly přípravy i
samotný průběh akce bez zádrhelů.
Po loňské spokojenosti si hasiči zase
zamluvili účinkování kapely Minimax a
udělali dobře. Hlavní losované ceny
z tomboly, která byla ještě rozsáhlejší než
loni, si tentokrát docela rovnoměrně rozdělili
hosté z Řesanic, Bezděkova a místní a něco
zbylo i na Plzeňáky a Pražáky. Spokojeni
však patrně mohli být všichni, vždyť na 800
poukázek připadlo 400 cen a návštěvníků
bylo něco přes stovku.
Byl to takový běžný nezdřevský
hasičský bál. Plný zábavy, uvolnění
a zapomnění na všední strasti. Nic víc ani
místní hasiči nechtěli.
(jč)
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 30. 12. 2019

Rada města Kasejovice schvaluje:
návrh rozpočtu Mateřské školy a
Základní školy Kasejovice na rok
2020
— návrh rozpočtového výhledu
Mateřské školy a Základní školy
Kasejovice na období 2021 – 2022
— inventarizační komisi pro provedení
inventur majetku Mateřské školy a
Základní školy Kasejovice
— nové platové výměry pro ředitelky
Základní a Mateřské školy
v Kasejovicích v souladu s nařízením
vlády s účinností od 1.1.2020
— vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 1604/6 o výměře
cca 65 m2 v k.ú. Kasejovice
— vyhlášení záměru výpůjčky
nebytového prostoru v budově
—

Městského úřadu v Kasejovicích čp. 98
dle vyznačení v katastrální mapě za
účelem umístění peněžního bankomatu
— dodatky č. 94 – 98 ke smlouvě uzavřené
s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o
zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro město Kasejovice a
pověřuje paní starostku k podpisu
— kupní cenu 7 000 Kč za stavbu
bývalé vodárny u nádraží na parc. č.
st. 402 v k.ú. Kasejovice včetně
pozemku parc. č. st. 402 v k.ú.
Kasejovice ve vlastnictví České
republiky s právem hospodařit
s majetkem státu Správy železniční
dopravní cesty, s.p.
Souhlasí:
— s prováděním geologických prací na
pozemcích města Kasejovice za
účelem provedení geotechnického
průzkumu v trase projektované

Setkání důchodců
proběhne ve středu 19.2.2020
od 14 hodin v sále kulturně
společenského centra
Kasejovice.
Klub kasejovických žen pořádá
a srdečně zve na

DETSKY
MASKARNI
BAL
v sobotu 14. března 2020
od 14 hod. v sále kulturně
společenského centra.
Hudební doprovod p. Balog.
Bohatá tombola a výborné
občerstvení.
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Povinností každého majitele
psa je mít ho na veřejném
prostranství na vodítku a
odklízet psí exkrementy. Venčit
psa v parku a na náměstí je
nepřípustné!
—

Poplatek za psa
na rok 2020
činí 50 Kč za
jednoho a za
každého
dalšího 75 Kč.
Splatnost do
28. 2. 2020.
— Do konce února je nutné také zaplatit
poplatek za svoz popelnic.
—

komunikace obchvatu silnice I/20
Kasejovice
— s provedením rekonstrukce části sítě
nízkého napětí v ulici u nádraží
v Kasejovicích společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Neschvaluje:
— žádost p. xxx o přidělení
bezbariérového bytu vzhledem
k tomu, že město Kasejovice nemá
tyto byty k dispozici
Stanovuje:
— cenu za pronájem stavební buňky na
252 Kč/měs.
Bere na vědomí:
možnost vyhlášení konkursního
řízení na obsazení místa ředitelů škol
po uplynutí šestiletého období
— kalkulaci cen pro vodné a stočné pro
rok 2020
—

Změna ordinačních hodin
MVDr. Ladislava Janovce
od 1.3.2020
Veterinární ambulance
MVDr. Ladislava Janovce oznamuje
od 1. března 2020 změnu
ordinačních hodin v Kasejovicích
a v Nepomuku

Pronájem
kancelářských prostor

Pondělí
8 – 10 hod. Kasejovice
14 – 18 hod. Nepomuk
Úterý
10 – 12, 14 – 17 hod. Nepomuk
Středa - zavřeno
Čtvrtek
10 – 12, 14 – 17 hod. Nepomuk

Agrochov Kasejovice - Smolivec
a.s. nabízí k pronájmu kancelářské
prostory ve své administrativní
budově na adrese
Kasejovice čp. 379.

Pátek
8 – 10 hod. Kasejovice
11 – 13 hod. Nepomuk

Bližší informace
na tel. 602 139 168

Řeznictví Rabbit
Uzená kuřecí čtvrtka
Uzené koleno přední
Šunkový salám

100 gr
100 gr
100 gr

6.90 Kč
5.90 Kč
11.90 Kč

Stále akce na vepřové maso.
Každý čtvrtek ochutnávka uzeniny.
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Tříkrálové koledování
V lednu tohoto roku chodili kasejovickými ulicemi opět Tři králové. Tedy vlastně
jich bylo víc, dvě skupinky dětí s dvěma dospělými, které se pokusily obejít celé město
a u každých dveří zazvonit, zazpívat, popřát hodně štěstí a zdraví do nového roku a na
památku napsat na dveře ono K+M+B 2020. A vybrat do kasičky mince či bankovky,
které lidé ze štědrosti darovali. Nepovedlo se jim ovšem obejít celé město, neboť
Kasejovice jsou poměrně velké, to by zvládly spíš skupinky tři… které původně byly
v plánu. Leč díky nemoci jedné z vedoucích nakonec vyrazily jen dvě, ale to už jsem
psala na začátku.
Můj velký dík patří paní Ireně Majorové a Marii Prokopiusové, které této akci
věnovaly svůj volný čas. Dále moc děkuji malým nadšeným koledníkům, byli skvělí :-)
Poděkování patří také paní Šulcové, která coby zástupce Charity zařídila všechna
potřebná „lejstra“ a zásobila koledníky vším, co bylo ke zdařilému koledování zapotřebí.
A poslední poděkování patří Vám, milí kasejovičtí, kteří jste do kasiček házeli
peníze, budou dobře využity. Celkem bylo zde v Kasejovicích vybráno 12 074 Kč,
z čehož 35 % bude použito na charitativní projekty a humanitární pomoc a 65 %
podpoří volnočasové aktivity dětí z Kasejovicka.
Dana Matějovská
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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

Jízdní řády vlaků Nepomuk - Blatná
Nepomuk
5.03
6.41
8.33
12.33
14.00
15.33
16.41
17.53
18.41
20.33

Kasejovice
5.24
7.04
8.54
12.54
14.21
15.54
17.04
18.14
19.04
20.54

Blatná
5.40
7.20
9.10
13.10
14.37
16.10
17.20
18.30
19.20
21.10

jede jen ve všední dny
jede jen ve všední dny
jede ve všední dny, v sobotu a v neděli
jede ve všední dny, v sobotu a v neděli
jede jen ve všední dny
jede jen ve všední dny
jede jen v sobotu a v neděli
jede jen ve všední dny
jede jen v neděli
jede ve všední dny, v sobotu a v neděli

Město Kasejovice pořádá
a srdečně zve na besedu
Josefa a Vlaďky Švagrových

Vzpomínky na
Krym
Zážitky ze služebních cest
v období socialismu na Krymu
v pondělí 2. března od 18 hod.
sál kulturně společenského
centra Kasejovice

Jízdní řády vlaků Blatná - Nepomuk
Blatná
4.21
5.49
6.46
10.46
13.16
14.46
16.46
18.46

Kasejovice
4.38
6.06
7.03
11.03
13.33
15.03
17.03
19.03

Nepomuk
5.00
jede jen ve všední dny
6.28
jede jen ve všední dny
7.25
jede ve všední dny, v sobotu a v neděli
11.25 jede ve všední dny, v sobotu a v neděli
13.55 jede jen ve všední dny
15.25 jede ve všední dny, v sobotu a v neděli
17.25 jede jen v neděli
19.25 jede ve všední dny, v sobotu a v neděli

Oznámení městského úřadu
o provozu peněžního bankomatu
Koncem ledna Česká spořitelna ukončila provoz bankomatu v budově radnice
v Kasejovicích z důvodu již zastaralého bankomatu a jeho neekonomického provozu
(nízký počet výběrů).
Rada města Kasejovice oslovila všechny banky, které provozují bankomaty
s nabídkou umístit na stávající místo jejich peněžní bankomat. Zájem projevila pouze
Fiobanka. Nový bankomat by měl být v provozu zhruba v 1. polovině března 2020.
Věříme, že občané budou nový bankomat hojně využívat a zajistí tím jeho další
provoz zde v Kasejovicích.

Oselecké aktuality
Dne 25. ledna 2020 se v Oseleckém
šenku konal Hasičský bál SDH Oselce,
kde návštěvnost byla kolem osmdesáti
návštěvníků a jako tradičně byla velká
spokojenost s bohatou různorodou
tombolou.
Dne 22. února 2020 pořádají
kotounští hasiči hasičský bál v Obecním
šenku v Oselcích. K tanci i poslechu hraje
výborná Pošumavská muzika.
V případě zájmu většího počtu
„masek“ se dne 22. února 2020 uskuteční
v obci Oselce maškarní průvod.
Dne 14. března 2020 proběhne v Oseleckém šenku oslava Mezinárodního dne žen.
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Shrnutí uplynulého roku 2019 očima SDH Řesanice

(dokončení ze str. 1)
V únoru se někteří členové
zúčastnili výroční valné hromady
okrsku Kasejovice, která probíhala
v jednací místnosti hasičské zbrojnice
v Oselcích. Zde byl oceněn jeden
z našich hasičů za aktivní činnost
v okrsku Kasejovice odznakem
trikolóry ke 100 letům založení České
republiky. V průběhu března se konalo
několik dalších akcí např. jarní
velitelský den v Bezděkově, kde
proběhlo námětové cvičení v podobě
dálkové dopravy vody a VII.
Shromáždění představitelů sborů
dobrovolných hasičů okresu Plzeň-jih
na sále hostince v Jarově, kde byl rovněž
náš sbor přítomen.
Dále se o jednom slunném víkendu
uskutečnila jarní brigáda, kdy byla
uklizena a posečena náves. Na konci
měsíce jsme se sešli již na tradičním
jarním hokejovém zápase mezi HC
Oujezdo a HC Řesanice na zimním
stadionu ve Strakonicích, který skončil i
přes náš dobrý výkon lépe pro soupeře.
Poslední dubnový den patřil stavění
májky před hasičskou zbrojnicí a pálení
čarodějnic. Dále během měsíců dubna a
května proběhly brigády zaměřené
především na úklid a sečení návsi.
Na konci května začalo naše
družstvo trénovat na blížící se
okrskovou hasičskou soutěž
v Kladrubcích. Na soutěži konané 1.
června jsme se bohužel přes absenci
velkých opor umístili až na
předposledním 13. místě a ztratili tím
tak šanci na reprezentování okrsku
Kasejovice na zářijovém okresním kole
v Dobřanech.
Významným datumem se stala
sobota 8. června, kdy se na řesanické
návsi konaly oslavy 110. výročí
založení SDH Řesanice (viz článek
„Sbor dobrovolných hasičů Řesanice
oslavil 110. výročí od svého založení“
uveřejněný v Kasejovických novinách v
červenci 2019). Byl připraven bohatý
kulturní program. Přítomní diváci mohli
vyposlechnout naši státní hymnu
v podání sólisty Hudby Hradní stráže a

Policie ČR Tomáše Savky, dále sledovat
průjezd jízdní kolony historické i
novodobé hasičské techniky kolem
návsi nebo ukázky požárních útoků
nejmladších hasičů z SDH Újezd u
Kasejovic a SDH Žinkovy, ale i požární
útok smíšeného týmu žen z SDH
Radošice. Se svými historickými
stříkačkami předvedla svůj um i stará
garda hasičů z Oselec a Radošic.
Součástí oslav byla také výstava
fotografií. Dále se divákům naskytla
možnost zhlédnout exhibiční
vystoupení dua sportovců
z českobudějovického Bike Trial Show,
kteří předvedli své umění na
biketrialovém kole a v parkouru. Poté
přišla na řadu ukázka hasičských
stříkaček PPS-8 v podání mužstev
z Řesanic, Újezda u Kasejovic,
Nezdřeva a Chloumka. Ti své stroje
rozmístili po obvodu hráze řesanické
požární nádrže a ukázali přihlížejícím
divákům jejich sílu v podobě čtyř
vodních proudů nad hladinou nádrže.
Závěrem celého kulturního odpoledne
bylo divadelní představení Osvětového
retro divadla Orel z Kasejovic. Po celý
den vyhrával na pódiu dechový a
taneční orchestr SKALANKA ze
Švihova vedený kapelníkem Milanem
Valečkem a akci moderoval MUDr.
Václav Šampalík ml. Zajímavým
zpestřením byl odchod hasičů SDH
Bezděkov, jehož členové oděni ve
vycházkových uniformách odcházeli
v řádně nastoupeném pochodovém
tvaru za zvuku hlásné trubky p.
Jaroslava Ladmana. Tato akce se velmi
vydařila a pochvalovali si ji jak řesaničtí
hasiči, tak i všichni zúčastnění.
V polovině června jsme spojili síly
se sborem hasičů z Polánky a vytvořili
smíšený tým s příznačným názvem
ŘES-POL a vydali se do Sedliště na 25.
ročník memoriálu Slávy Horníka, kde
nám po vyhlášení soutěže patřilo
celkově 5. místo. Poslední dva červnové
víkendy jsme strávili v Žinkovech, kde
místní hasičský sbor slavil 140 let od
svého založení a ve Starém Smolivci,
kde proběhly oslavy 125. výročí
založení zdejšího sboru hasičů, kde
jeden z nás dělal rozhodčího při
hasičské soutěži.
V červenci k nám jako každý rok
dorazila z Chebu rocková skupina
PLEKTRUM, která to opět rozjela ve
velkém stylu a na kterou i přes nepřízeň
počasí dorazila spousta věrných
fanoušků.
O nezdřevské pouti 10. srpna, při

které se koná tradiční pouťový
fotbalový turnaj, jsme splnili slib daný
při minulém ročníku a přijeli s nově
založeným týmem v kombinaci s hráči z
Újezda u Kasejovic pojmenovaný FC
Řesanice-Újezd. Tým sehrál celkem
dvě utkání a to s domácím výběrem a
starou gardou z Kasejovic, obě vyhrál a
tím ovládl celý turnaj a získal tak
1. místo.
Dále pak od června do září proběhlo
několik brigád opět zaměřených na úklid
návsi a veřejných prostranství. V říjnu
proběhl podzimní velitelský den
tentokrát v Újezdě u Kasejovic, v jehož
rámci opět došlo k námětovému cvičení
ve formě dálkové dopravy vody, kam též
dorazili někteří z nás. Na konci října se
před blížící se řesanickou poutí
uskutečnila třídenní brigáda, kdy byla
posekána náves, shrabáno spadané listní
a zpracováno dřevo do kulturního
zařízení. První listopadová neděle patřila
pouti, den předtím byla však uspořádána
pouťová zábava, na níž vyhrával Luboš
VEGA Rock. Sobota 9. listopadu patřila
VIII. Shromáždění představitelů sborů
dobrovolných hasičů okresu Plzeň-jih v
Jarově, kam zavítal opět náš zástupce a
16. ročníku řesanického voleného
mariáše pořádaný hasiči a Klubem přátel
zelené sedmy. Mariáše, který má v
Řesanicích dlouhou tradici, se zúčastnilo
celkem 18 mariášníků, kteří byli usazeni
k šesti hracím stolům. Po tříkolovém
urputném boji dopadlo pořadí
následovně: na 1. místě se umístil Krejčí
Eda z Blatné, na 2. místě Šiška Libor z
Blatné, na 3. místě Fiala Jan z Kasejovic
a 4. místo neboli bramborovou medaili si
odnesl MUDr. Václav Šampalík ml. ze
Žinkov, člen Klubu přátel zelené sedmy.
Na konci listopadu proběhlo školení
preventistů na hasičské zbrojnici
v Nepomuku, kterého se zúčastnil i náš
preventista. Dále nám byla městem
Kasejovice opravena střecha na hasičské
zbrojnici. V prosinci došlo k odvetnému
utkání mezi HC Oujezdo a HC Řesanice,
kdy jsme pro výborný výkon našich
hráčů a brankáře zvítězili 7:6. Na
Silvestra se většina z nás sešla v místním
kulturním zařízení, abychom oslavili
konec roku 2019 a přivítali nový rok
2020. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim hasičům i místním
občanům, kteří se zúčastňují hasičských
akcí a podílejí se na zvelebování naší
malebné vsi a přípravách nejrůznějších
kulturních akcí.
SDH Řesanice, Pavel Behenský ml.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
Měsíc leden byl v naší školce ve znamení
čekání na sníh a pravou zimu, zatím marně.
Povídáme si:
Kolik barev zima má? Není vždycky
jenom bílá: sluncem zlátne, jinde byla ve
větvích i zelená. Ale ta pravá zima za úplňku stříbrem jiskří – to když v noci sněží.
Od ledna jsme zapojení do projektu
„Malá technická univerzita“. Je rozdělena do několika lekcí: Stavitel města,
Stavitel mostů, Malý architekt, Stavitel
věží, Malý inženýr, Malý projektant,
Malý vodohospodář. Stavitel města –
nejdříve jsme vytvořili dopravní síť,
silnice po celé herně, po kterých dovážela
nákladní auta materiál na stavbu domů,
společně jsme postavili krásná města, ve
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Vzpomínání na Vánoce

kterých by se nám určitě krásně žilo.
Máme přece šikovné ruce.
Divadlo Ondřej s pohádkou Malenka.
Krásná pohádka o květinové víle, která se
narodila za oknem v květináči v rozkvetlé květině. Hledala svého krásného prince a my jsme jí ho pomáhali najít. Pohádka se nám všem moc líbila, náležitě jsme
si děj užívali a mohli jsme se zapojit do
hry jako herci.
Zubní prevence - mít zdravé zoubky je
přece moc důležité. Vždy se moc těšíme
na zubní prevenci s preventistkou paní
Janou. Tentokrát jsme si opakovali správnou techniku čistění zoubků, zjistili jsme,
kdo z nás to umí a kdo se to musí ještě
učit. Správně vyčištěné zoubky nám
odhalilo lízátko, které jsme na závěr od
paní zubní preventistky dostali. Kdo si
vyčistil zoubky správně, tomu zůstaly po
barevném lízátku krásně bílé, jen jazyk
byl zbarvený podle barvy lízátka - červený, modrý, fialový. Jako odměnu jsme
všichni dostali dětskou pastu na zoubky.
Budeme se těšit na příště.
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 11. února jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí

pana Jiřího Brunnera,

Dne 12. února 2020 uplynulo
již 10 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a manžel
pan Jan Fučík,
chalupář z Kotouně.

který by 30. března 2020 oslavil 78. narozeniny.
Kdo ho měl rád, nechť vzpomene spolu s námi.
Manželka s rodinou

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 25. února 2020 vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás navěky opustil
pan Václav Čejka z Chloumku.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinou

Stále vzpomínají manželka Zdena
a dcery Káťa se Zuzkou.
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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
— SDB Plzeň-jih v Přešticích pronajme prostor o 20 m
v Kasejovicích čp. 355 na garáž nebo sklad. Informace
na tel. 602 185 775.
— Prodám dámskou červenou prošívanou zimní bundu,
velikost L. Dále dětskou jídelní židličku se stolečkem
čalouněnou. Tel. 603 323 205.
— Prodám travní sekačku zn. REFORM (Rakousko), lišta
150 cm. Prodám náhradní díly na osobní automobil zn.
Žuk.Tel. 603 393 517
—
—
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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 :
& František Niedl: Pavoučí síť
& Sofie Sarenbrandt: Oddělení 73
& Jonas Jonasson: Stojednaletý stařík, který se vrátil...
& Kate Mortonová: Šepot vzdálených chvil
& Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně
& Irena Dousková: Hrdý Budžes
& Peter May: Šachové figurky
& David Walliams: Pan Smraďoch
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Instalatér – topenář
Jiří Macháček
Veškeré topenářské práce, výměny kotlů,
radiátorů a veškeré instalatérské práce.
Svéradice čp. 70, tel. 732 341 658

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell –
typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, cena 169 - 219 Kč/ks.
Prodej: 29. 2., 15. 4. a 26. 5. 2020,
Kasejovice – u fotbal. hřiště – ve 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

Koukej, padá sníh!
Ale náš internet
nepadá.

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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