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

Cyklistům na Tour de Oblouk počasí opět přálo

Sokol Kasejovice
POUŤOVÉ ZÁPASY
Sobota 24.7. v 16 hod.
Stará garda TJ Sokol Kasejovice
- TJ Pačejov
Neděle 25.7. v 15.30 hod.
Muži TJ Sokol Kasejovice
- Sokol Bělčice

MEMORIÁL OTY BALKA
5. ročník volejbalového turnaje
Sobota 24.7. od 10 hod.
na volejbalovém hřišti

Špatně vyléčená noha znemožňuje jedné z účastnic aktivní jízdu na kole,
proto akci absolvuje již po několikáté na elektrické koloběžce

Byla sobota 3. července a 60
sportovců si vychutnávalo příznivé
počasí a možnost zapomenout na trable
s covidem 19.
To u r d e O b l o u k v z n i k l p ř e d
„dávnými” lety (1987) jako nápad sedmi
nezdřevských mladíků. Tři z nich už
bohužel nežijí. V posledních letech je
v den konání prostor startu před místním
hostincem naplněn vždy málem
k nehnutí.
Málokterá sportovně společenská
událost se může pyšnit takovým
věkovým rozpětím účastníků, jakým
letos bylo bezmála 77 let. Pravda, za ty
nejmladší (Elizabeth byl rok 5 měsíců a
tři dny, Amélii tři roky) šlapali jejich
tátové, kteří je vezli na svém bicyklu.
Již před zahájením letošního ročníku
prokázali zúčastnění pochopení pro
postižené tornádem na jižní Moravě a
vybrali 6 200 korun, které byly
v následujícím týdnu poslány na jedno ze
sbírkových kont.
Závěr byl tentokrát veselejší než
jindy. Krátce po dojezdu přivezla
třináctiletému Honzíkovi Járovi
maminka z Kotouně harmoniku a on asi

dvě hodiny vyhrával, zpívalo se a jeden
neunavitelný cyklista dokonce vyzval
dvě kolegyně k temperamentnímu tanci.
Úspěšnost Tour de Oblouku je dána
přátelskou atmosférou během celého
dne, letitou přízní povětrnostních
podmínek, vlídností personálu na
občerstvovacích stanicích i úsilím
organizátorů SK Nezdřev. Přejme si, aby
to tak zůstalo i v budoucnu.
PS. Na pomoc postiženým tornádem
poslala příspěvek 30 000 korun také obec
Nezdřev.
Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Koncert kasejovického
pěveckého sboru
Jindřicha Jindřicha
v kostele sv. Jakuba
v pátek 23. července v 18 hod.
Vystoupí sólisté
Nikola Šmejkalová
a Jana Boušová - zpěv,
Markéta Šmejkalová - varhany,
a členové sboru.

24.7.2021
Amélka byla druhou nejmladší účastnicí
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 26. 5. 2021
Rada města Kasejovice schvaluje:
hospodaření Mateřské školy Mateřské
školy Kasejovice za rok 2020, tj. účetní
závěrku a hospodaření za rok 2020,
inventarizaci majetku a dokladovou
inventarizaci k 31.12.2020, inventarizaci
pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2020
a hospodaření s fondy za rok 2020
— rozdělení zisku Mateřské školy Kasejovice z roku 2020 do rezervního fondu
— výjimku z maximálního z maximálního
počtu dětí ve třídách Mateřské školy
Kasejovice – navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí v každé ze dvou tříd
— odměnu ředitelce Mateřské školy
Kasejovice dle Hodnotícího listu ředitele
školy v ekonomické oblasti za rok 2020
— hospodaření Základní školy Kasejovice
za rok 2020, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2020, inventarizaci majetku k 31.12.2020, dokladovou inventarizaci k 31.12.2020, inventarizaci
pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2020
a hospodaření s fondy za rok 2020
— rozdělení zisku Základní školy Kasejovice z roku 2020 do rezervního fondu
— odměnu ředitelce Základní školy
Kasejovice dle Hodnotícího listu ředitele
školy v ekonomické oblasti za rok 2020
— plán inventur majetku města Kasejovice na rok 2021
— přidělení zakázky stavební akci „Rekonstrukce systému vytápění Kasejovice
98“ firmě STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov,
která předložila nejnižší cenovou nabídku (634 602 Kč včetně DPH), schvaluje
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní
starostku k podpisu této smlouvy
— vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 1161/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 1,36 m2 za účelem umístění automatu pro vydávání a podávání
zásilek
— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o
omezení užívání nemovitosti služebností mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a
městem Kasejovice v souvislosti se
stavební akcí „Výstavba veřejného
osvětlení Kasejovice – severozápadní
část“ a pověřuje paní starostku k podpisu
— pronájem pozemku s následnou koupí
parc. č. 1335/9 o výměře 8 m2 v k.ú.
Újezd u Kasejovic p. xxx
— změny v rozpočtu města Kasejovice
— stanovení prodejní ceny kontejneru na
odpad, zapůjčeného městu Nepomuk, na
50 000 Kč a schvaluje odepsání a vyřazení starých akumulačních kamen z budovy radnice v rámci rekonstrukce topení
—

Projednala a doporučuje:
projednala oznámení Mateřské školy
Kasejovice o provozu školy během

—

—

—

—

letních prázdnin a doporučuje vedení
školy zkrátit termín uzavření školy o
jeden týden, tj. od 1.8. do 31.8.2021
a prověřit zájem rodičů o provoz školy
do konce července 2021
projednala oznámení Základní školy
Kasejovice o uzavření školní družiny
během letních prázdnin a doporučuje
vedení školy znovu prověřit zájem rodičů a zvážit možnost otevření školní
družiny o prázdninách z důvodu dlouhodobého uzavření školy během epidemie
koronaviru. Ze stejného důvodu rada
doporučuje vedení školy umožnit žákům
doučování během letních prázdnin
projednala a doporučuje zastupitelstvu
města schválit závěrečný účet města
Kasejovice za rok 2020
projednala a doporučuje zastupitelstvu
města schválit účetní závěrku města
Kasejovice za rok 2020 s vědomím
výsledku přezkoumání auditorem a
převod výsledku hospodaření ve výši
7 882 667 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“

Projednala:
návrh Zásad prodeje obecních pozemků
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
„Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice

—

Jmenuje:
— členy školské rady Základní školy
Kasejovice za zřizovatele p. Ing. Václava Jakubčíka a paní Veroniku Tesařovou
Bere na vědomí:
revizi pronajatých zemědělských
pozemků společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s.

—

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva
města Kasejovice na 16.6.2021 v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic s hlavními body programu: závěrečný účet
města Kasejovice, výsledek výběrového
řízení na akci „Obytná zóna Chloumecká“, Zásady prodeje obecních pozemků
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
„Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“, stanovení cen a podmínek prodeje
pozemků a pronájmu bytů a pozemků,
prodej pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic
Souhlasí:
— s projektovou dokumentací stavby
rekonstrukce vedení elektřiny nízkého
napětí v ulici Nádražní v Kasejovicích
pod názvem „Kasejovice, PJ, Nádražní
– NN, z.č. IE-12-0007917“
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Paměť národa
Vážení, obracíme se na Vás s prosbou o
pomoc.
Jsme nezisková organizace, která od
roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů
20. století.
Paměť národa je sbírka vzpomínek
konkrétních pamětníků, fotografií, deníků a dalších archiválií z období totalit 20.
století. V dnešních dnech čítá naše databáze skoro šest a půl tisíce zpracovaných
pamětnických medailonů a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti
na adrese pametnaroda.cz.
Dosud jsme zaznamenali především
vzpomínky veteránů z druhé světové
války, přeživších holocaustu, odbojářů,
vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, či představitelů národnostních menšin. Nejstarší generace
pamětníků válečných a poválečných
událostí však již téměř zmizela a žijí
mezi námi poslední z nich.
Pomozte nám prosím zaznamenat
jejich příběhy pro budoucí generace.
S odeznívající pandemií jsme si ještě
více uvědomili, nakolik jsou jejich životy a tedy i svědectví, která vyprávějí,
ohroženy. Zeptejte se proto obyvatel Vaší
obce, svých příbuzných, přátel, zda by
nebyli ochotní vyprávět své vzpomínky
dokumentaristovi Paměti národa.
Předem velice děkujeme za pomoc
při budování sbírky vzpomínek Paměti
národa.

Město Kasejovice srdečně
zve na výstavu
Tobiáše a Kláry Smolíkových

Cha cha chá,
zasmál se Mordechaj
VESELÉ PUTOVÁNÍ
ŽIDOVSKOU HISTORIÍ
od 24.7.2021
U BÝVALÉ ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY
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Informace ze základní
školy Kasejovice
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
V ČERVENCI 2021
V době letních prázdnin bude školní
družina v provozu pro přihlášené žáky
v době od 1.7. do 16.7. 2021 od 7,00 do
15,30 hodin. Žáci budou mít
automaticky přihlášené obědy. Za měsíc
červenec nebude vybírána úplata za
školní družinu.
DOUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 budou
učitelé obou stupňů Základní školy
Kasejovice poskytovat žákům
doučování z hlavních předmětů – český
jazyk, matematika, anglický jazyk.
V případě potřeby a zájmu žáků budou
učitelé rovněž poskytovat individuální
konzultace v ostatních naukových
předmětech.
V ZÁŘÍ USEDNE DO ŠKOLNÍCH
LAVIC OSMNÁCT PRVŇÁČKŮ
V dubnu letošního roku proběhl
v kasejovické základní škole zápis do první
třídy. Vzhledem k nepříznivé epidemické
situaci způsobené pandemií Covid 19
proběhl zápis stejně jako v předchozím
školním roce korespondenční formou.
Celkem bylo zapsáno 21 dětí, přičemž
třem z nich byl povolen odklad povinné
školní docházky o jeden rok. V září by tak
mělo do školních lavic usednout 18
prvňáčků. Pro jejich zákonné zástupce
zorganizovala základní škola 3. června
informativní schůzka, na které se kromě
vedení školy setkali s budoucí třídní
učitelkou Andreou Vavřichovou a
vychovatelkou školní družiny Šárkou
Vocelkovou. Rodiče budoucích prvňáčků
se tak dozvěděli všechny důležité
informace nejen o průběhu prvního
školního dne, ale i organizaci výuky
v první třídě.
Štěpánka Löffelmannová

Srdečně zveme:
HUDBA V SYNAGOGÁCH
PLZEŇSKÉHO KRAJE
8. srpna v 17 hod.
v kasejovické synagoze
Vystoupí komorní orchestr
HARMONIA PRAGA
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Žáci prvního stupně
oslavili svůj svátek
společně s deváťáky
Na čtvrtek 3. června připravili žáci
devátého ročníku, kteří jsou zároveň
patrony druháčků, pro své mladší
kamarády dopoledne plné her a zábavy.
V prostorách sportovního areálu byla pro
mladé soutěžící připravena jednotlivá
stanoviště s úkoly. Soutěžit se mohlo ve
skákání v pytlích, hodu míčky na cíl,
trefování na branku, překonávání sítě a
dalších disciplínách. Za splněné úkoly
získávali soutěžící body, které si
v obchůdku směnili za rozmanité ceny.
Děkujeme deváťákům a jejich paní
učitelce třídní za vzornou přípravu této
akce a její zdárný průběh.
Štěpánka Löffelmannová
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Covid školy neskolil, všichni uvítali rozvolnění
V době epidemie se školy, učitelé, ale i žáci a jejich rodiny, naučili mnohé. Přesto se
všichni těšili na rozvolnění. Neobvyklé době se také snažil přizpůsobit i projekt zaměřený
na spolupráci, partnerství a zkvalitňování vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II ORP Nepomuk. Prosíťování škol a spolupráce všech aktérů ve vzdělávání je
pro nás prioritou, proto jsme se snažili být pro školy přínosem i v této době.
Školy mohly využít naši podporu v oblasti zlepšení dálkové výuky či posílení digitálních
kompetencí učitelů. Průběžně jsme mapovali jejich potřeby a zjištěné skutečnosti jsme se
snažili sdílet napříč celým systémem základních a mateřských škol na Nepomucku a
Spálenopoříčsku při společných online setkáních s řediteli škol, školními metodiky
prevence či v rámci pracovních skupin.
Pracovníkům škol jsme na jaře nabídli zajímavý online kurz Učíme se venku a po
uvolnění opatření i několik dalších prezenčních vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj
čtenářské gramotnosti, kooperativního učení či posílení bezpečného klimatu ve školách.
Jak na výuku venku? Proč se nebát vyrazit s žáky do terénu? Co vše se dá učit pod širou
oblohou? Na tyto a další otázky našli odpovědi učitelé, kteří se zapojili do 10-týdenního
online kurzu UČÍME SE VENKU. Díky této iniciativě získali podle svých slov nový impuls,
praktické zkušenosti, spoustu inspirace, profesionální podporu a přístup k mnoha
materiálům, které jim umožní přesunout část výuky do venkovního prostředí.
Učitelé, kteří se ve výuce literatury a slohu snaží rozvíjet prožitkové čtenářství a
pomáhají svým žákům, aby se stali skutečnými čtenáři uvítali workshop Dílna čtení v praxi.
Seminář Agresivní žák, poruchy chování a zvládání krizových situací ve škole, oslovil
pedagogy, kteří chtějí vytvořit zdravé a bezpečné klima ve škole pro všechny žáky.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
ORP Nepomuk, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672.
Pokud byste se chtěli o projektu a jeho dalších aktivitách dozvědět více, navštivte
facebookový profil Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk nebo webové stránky
www.masnepomucko.cz
Za realizační tým MAP II Pavlína Jandošová
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Dětský den v Újezdě
V sobotu 29.5.2021 se v Újezdě
u Kasejovic uskutečnil dětský den. Byl
zvláštní tím, že probíhal v noci. Byla tma,
takže děti chodily s baterkami nebo
čelovkami. Cesta byla vyznačená pomocí
reflexních pásek. Mladší děti chodily po
trojicích, starší samostatně. Závodníci
vycházeli v patnáctiminutových
intervalech a na trase strávili cca 2 hodiny.
Čekalo je 10 stanovišť s různě obtížnými
úkoly, jako třeba skákání v pytli, hledání
rozdílů, hádanky, střelba, ale i návštěva
strašidelného domu. Na konci si všechny
děti našly svou sladkou odměnu právě ve
sklepě strašidelného domu.
Všech 22 dětí si tento den opravdu
moc užilo. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě.
-zb-

Informace k provozu MŠ
v době letních prázdnin
Vážení rodiče, dle provedeného
průzkumu k docházce dětí do MŠ
v době letních prázdnin bude provoz
MŠ v měsíci červenci od 1.7. do 23.7.
2021 ve třídě u Žabiček.
Mateřská škola bude uzavřena
od 26.7. do 31.8. 2021.
Začátek školního roku 2021/2022 –
středa 1.9.2021.
Krásné letní dny prožité s dětičkami
Vám přejí zaměstnanci MŠ Kasejovice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
„Soví školka”
ČERVENEC - HURÁ, LÉTO!!!
Léto je nejkrásnější část roku. Začínají
blažené dva měsíce prázdnin, všichni se
těšíme na sladké jahody, třešně a maliny.
Je čas výletů s rodiči, sportování a plavání. V létě je prostě svět „plný sluníček“.
Než jsme se všichni společně rozloučili
a zvoneček zazvonil naposledy, užili
jsme si měsíc červen plný zážitků.
První týden byl ve znamení radosti, těšili
jsme se na Den dětí, který jsme oslavili
stopovačkou se sokolem Pepíkem.
Spolu se sovičkou Jůlou nám připravili
zajímavé putování za pokladem.
Plnili jsme úkoly ze sportu, matematiky,
ekologie a znalostí přírody. Našli jsme
poklad plný sladkostí a každý z nás
dostal zaslouženou medaili.
DIVADLO DRÁČEK S POHÁDKOU
„JAK SE VODNÍK CHTĚL ŽENIT“.
Nikdo nesmí být sám. Kamarádi z vodní
říše mu společně našli nevěstu a ze smutného, protivného vodníka se stal dobrý
kamarád.
HUDEBNÍ ŠOU A ROZLOUČENÍ SE
ŠKOLNÍM ROKEM S PASOVÁNÍM
NA ŠKOLÁKA
V letošním roce proběhlo v dopoledních
hodinách. Bylo to super dopoledne plné
tance, písniček a hudebních hádanek.V tento slavnostní den jsme si mohli
přinést svoji oblíbenou masku a pořádně
si zařádit. Závěrem proběhlo slavnostní
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pasování a šerpování nejstarších kamarádů na školáky. Dopoledne jsme si
všichni společně užili. Ahoj školko, ahoj
kamarádi!
ŠKOLNÍ VÝLET
„ZA KOUZELNOU STUDÁNKOU“
V letošním roce jsme se vydali na výlet
pěšky. Jako správní výletníci jsme si do
batůžků dali pitíčko a něco dobrého na
zoubek od maminky, svačinu nám připravily paní kuchařky. Počasí nám přálo,
a protože jsme vyrazili brzy, ani horko
nás netrápilo. Cestou jsme pozdravili
pštrosy emu u Ledvinů, zastavili jsme se
na farmě u Šollů, kde jsme obdivovali
krásné koně a pak jen kousek a byli jsme
u cíle. Víte, kde se kouzelná studánka
nachází? Přece v kapli sv. Vojtěcha na
Boučku. Zde nás přivítal pan Levý s paní
Levou a provedli nás celým statkem.
Viděli jsme stádo pasoucích se krav
s telátky a velkého chovného býka. Došli
jsme až ke kapličce, u které nám pan
Levý vyprávěl pověst o sv. Vojtěchovi,
který putoval krajem v době velkého
sucha. Na místě, kde zabodl svoji berli,
vytryskl pramen, ve kterém se nalézá
voda proti sedmi nemocem. Tam byla
vykopána studna a nad ní postavena
kaplička zasvěcená sv. Vojtěchovi.
Podle bukového lesa, který se zde nacházel, bylo místo nazváno Bouček. Kapličku s kouzelnou vodou jsme si prohlédli,
nasvačili se a pokračovali jsme směrem

k lesu. Cestou jsme hledali odpovědi na
úkoly od sovičky Jůly, co do lesa nepatří,
jak se chovat v lese. Došli jsme na
Kladrubinu a po krátkém odpočinku
jsme se vraceli do školičky, kde na nás
čekala odměna a dobrý oběd. Vraceli
jsme se včas, protože sluníčko začínalo
pálit. Do školky jsme došli unavení, ale
spokojení. Děkujeme panu Levému za
vyprávění a ukázku farmy.
ZMRZLINA NA ROZLOUČENOU
Předposlední den školního roku jsme si
společně zašli na točenou zmrzlinu
k paní M. Vodičkové. Mohli jsme si
vybrat vanilkovou, citronovou, nebo
míchanou, byla moc dobrá. Chvilku
jsme si zadováděli na dětském hřišti za
kulturním centrem a pak honem na oběd
do MŠ. Někdo z nás jde zítra naposledy.
NAŠE ZAHRÁDKA
Od jara jsme se starali o záhonky na
zahradě MŠ. Vysázeli jsme jahody, hrášek, fazolky, cuketku a květiny. V horkých dnech jsme společně zalévali.
Červené jahůdky nám moc chutnaly.
Jsme šikovní zahradníci.
Svět je plný sluníček, zkus natáhnout
prstíček!
Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice

Vycházející žáci
si slavnostně převzali
vysvědčení

Poděkování za spolupráci ve školním
roce 2020/2021

Poslední červnový den se v sále
kasejovického společensko-kulturního
centra konalo slavnostní předávání
vysvědčení vycházejícím žákům základní
školy. Samotnému předávání vysvědčení,
pamětních listů a malých dárků
předcházely proslovy starostky města
Marie Čápové, ředitelky školy Štěpánky
Löffelmannové a třídní učitelky Jaroslavy
Mlsové. Všichni přítomní popřáli
deváťákům úspěšný start do další důležité
životní etapy, kterou zahájí svým studiem
na středních školách.
Přejeme všem vycházejícím žákům
hodně štěstí a úspěchů nejen ve studiu,
ale také v osobním životě.
-rkn-

Ve školním roce 2019/2020 se žáci a jejich učitelé poprvé dostali do situace, kdy
museli ze dne na den přejít z tradiční prezenční výuky a na výuku vedenou distančním
způsobem. Podruhé se školy do stejné situace dostaly ve školním roce 2020/2021
krátce po jeho zahájení. Tentokrát ne na několik týdnů, ale na dlouhých šest měsíců. Ve
vlnách se postupně na první stupeň vraceli žáci první a druhé třídy, formou rotační
výuky postupně i další třídy prvního a druhého stupně. K plnému obnovení prezenční
výuky došlo za specifických podmínek až v polovině května, tedy době, kdy školní rok
jde do svého finále.
Školní rok 2020/2021 se tak z velké části přepnul do online světa, ve kterém byla
realizována výuka. Tato forma výuky se stala náročnou jak pro žáky, tak jejich učitele
a v neposlední řadě rodiče žáků. Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou
všem žákům, jejich rodičům a prarodičům poděkovat za trpělivost, spolupráci a řádné
plnění úkolů v době uzavření školy z důvodu pandemie způsobené onemocněním
Covid 19. Přejme si, aby nový školní rok 2021/2022, který zahájíme 1. září, proběhl ve
školních lavicích, nikoli u monitorů stolních počítačů a notebooků a displejů
mobilních telefonů.
Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice
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Inzerce
Prodám sportovní kočárek, značky Oyster Zero po
jednom dítěti s příslušenstvím. Cena 5 000 Kč. Dále
prodám golfky Chicco s fusakem a příslušenstvím.
Cena 1 000 Kč. Tel. 602 855 246.
— Prodám krásnou proutěnou postýlku pro miminko včetně
molitanu, tří prostěradel, baldachýnu a potahů. Košík lze
odmontovat od podstavce, který je na čtyřech kolečkách.
Baldachýn lze také sundat. Rozměry postýlky jsou 97 (d)
x 54 (š) x 70 (v). Výška s baldachýnem je 135 cm.
Rozměry vnitřního molitanu jsou 72x35 cm. Cena 1 500
Kč. Tel. 724 181 001.
— Prodám skládací cestovní židličku CHICCO. Může stát
samostatně, nebo se přichytí na jídelní židli. Má
odnímatelný jídelní pultík, popruhy k připoutání dítěte a
k připoutání na židli. Vhodné pro děti od 6 měsíců do 15
kg. Top stav. Cena 500 Kč. Tel. 724 181 001.
— Koupím žulové sloupky (kuny) na hradbu, žulovou
dlažbu a žulové koryto na chalupu. Tel: 602 552 441.
—

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks
Prodej: 3.8. 2021 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

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - Neděle
11 - 20 hod.

Oznámení kasejovické knihovny:
19. a 20. července 2021
BUDE KNIHOVNA Z DŮVODU KONÁNÍ
PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA UZAVŘENA!

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

Objednávka na tel:
776 692 390

´

Nové knihy:
& Steve Berry: Hrozba patriotů
& Ruta Sepetysová: Mlčící fontány
& Sarah Larková: Rok delfínů
& Tim Weaver: Není cesty zpět
& Jo Nesbø: Království
& Shannon Messenger: Exilium
& Petra Stehlíková: Naslouchač
& Stephen Giles: Chlapec za klíčovou dírkou
& Ruth Ware: Žena z kajuty č. 10
& Ruth Ware: Hra na lháře
& Marek Eben: Myšlenky za volantem
& Alena A. Gajdušková: Domácnosti našich babiček
& David Gardner: Nezapomenutelné legendy
& Břicháč Tom a Lucie: Máme to rádi zdravě
& Robin Maxwell: Tajný deník Anny Boleynové
& Příručka pro šikovné holky
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