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

lavnostní ocenění nejúspěšněj-

ších žáků v budově KÚPK se 

konalo 30.9.2015. 

Adélka Konvářová z Dožic se dnes, 

díky květnovému vítězství ve hře na 

příčnou flétnu v celostátní soutěži ta-

lentů pořádané Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, zúčastnila pře-

dávání ocenění nejúspěšnějším žákům 

v celostátních kolech uměleckých sou-

těží ve školním roce 2014/2015. Slav-

nostní shromáždění proběhlo v budově 

Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

Ocenění převzala Adélka spolu se 

svým učitelem ze ZUŠ Nepomuk, po-

bočka Kasejovice, Oldřichem Ondruš-

kem z rukou hejtmana Václava Šlajse. 

Blahopřejeme!          -vb- ne 5. září 2015 uspořádaly ose-

lecké ženy zábavné odpoledne 

"Rozloučení s prázdninami".     

V zámeckém parku se kolem 14. hodiny 

sešlo na 50 dětí, pro které bylo připrave-

no deset stanovišť.  V yz ko u še l y s i 

házení kroužků, hod na plechovky, stra-

šidelný tunel, krmení lva, autodrom, 

kolo štěstí, střelbu ze vzduchovky, pra-

ku a luku, skákání v pytli, nechyběl 

chodník slávy, kde si děti obkreslily 

ruku a provazochodec.   

 Pro děti byl připravený i dopro-

vodný program – kdo chtěl, mohl si 

nechat namalovat něco hezkého na obli-

čej. Dalším překvapením pro děti byla 

ukázka výcviku psů, který přijel před-

vést Kynologický klub Přeštice.  

 Po zdolání všech úkolů dostaly 

děti sladkou odměnu od klaunů a buřtí-

ka, kterého si každý opekl. Odpoledne 

se i přes velký vítr povedl a děti odchá-

zely spokojené.  

                          -mk- 

 
 



 

 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

 žádost Mateřské školy Kasejovice o 
nákup myčky do školní jídelny 

 žádost Mateřské školy Kasejovice o 
přesun finančních prostředků 
z rezervního fondu do fondu inves-
tičního 

 žádost p ......... bytem Polánka, o při-
dělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou v Kasejovicích 

 vyhlášení záměru prodeje části po-
zemku parc. č. 103/1 PK o výměře 
13 m2 v k.ú. Řesanice 

 vyhlášení záměru výpůjčky za údrž-
bu části pozemku parc. č. 1604/5 o 
výměře cca 72 m2 v k.ú. Kasejovice 

 vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 219/6 o výměře 
cca 10 m2 v k.ú. Kasejovice 

 poskytnutí finanční dotace ve výši 
10 000 Kč Základní organizaci Čes-
kého svazu chovatelů Kasejovice 
z Programu neziskových organizací 
2015 na pořádání tradiční výstavy 
drobného zvířectva 

 návrh firmy STAFIS-KT Pačejov na 
prodloužení termínu plnění díla na 
akci „Rekonstrukce hřbitova 
v Kasejovicích – chodníky“ 
z 30.9.2015 na 16.10.2015 

 návrh firmy VHD Hradiště na pro-
dloužení termínu plnění díla na akci 
„Zařízení pro volnočasové aktivity – 
venkovní pergola Kladrubce“ 
z 30.9.2015 na 15.10.2015 

 přidělení zakázky „Oprava místní 
komunikace Polánka“ (Topolovka) 
na základě výběrového řízení firmě 
STRABAG, a.s. za cenu 556 349 Kč 
včetně DPH a pověřuje paní starost-
ku k podpisu smlouvy o dílo 

 znění smlouvy o výpůjčce domov-
ních kompostérů pro občany a  po-

věřuje paní starostku k jejímu pod-
pisu 

 

Bere  na vědomí: 

 návrh dohody předložené společnos-
tí Kanalizace a vodovody Starý Pl-
zenec o výši přiměřeného zisku 
z vodného a stočného 

 informaci o provedených pracích na 
opravě místní komunikace Řesanice 
- Nezdřev 

 informaci o možnosti získání dotace 
na pořízení velkoobjemové hasičské 
cisterny pro JPOIII Kasejovice a po-

věřuje paní starostku k prověření 
podmínek 

 informace bytového hospodářství 
města  
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Výběr z usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice         

ze dne 30.9. 2015 

 

ne 26. září 2015 se konala vzpo-

mínková akce ke 100. výročí 

narození stíhacího letce 43. a 

257. britské stíhací perutě R.A.F čet./

Sgt Václava Brejchy, plukovníka in 

memoriam, příslušníka Čs. zahraniční-

ho letectva ve Francii a Velké Británii 

za 2. světové války v letech 1939-1941.  

 Pan Václav Brejcha se narodil 

v Životicích dne 13. dubna 1915. Krát-

ce po válce mu zde byl odhalen po-

mník.     Zastupitelstvo obce Životice 

 

ěsto Kasejovice žádá své občany, 

aby nebezpečný odpad, plasty, 

elektroodpad a pneumatiky od 

osobních automobilů průběžně ode-

vzdávali do sběrného dvora, který byl 

za tímto účelem městem Kasejovice 

vybudován. Otevírací doba sběrného 

dvora v Kasejovicích je ve středu 8 – 12 

a 13 – 16 hodin a v sobotu 9 – 12 hodin. 

Hlavním důvodem průběžného shro-

mažďování tohoto odpadu je skutečnost, 

že jeho svoz bude v Kasejovicích na 

podzim a na jaře utlumen a bude probí-

hat pouze ve spádových vesnicích.  

 V souvislosti s tím občany žádá-

me, aby plastový odpad ukládali do 

sběrného dvora v plastových pytlích. 

Vývoz plastového odpadu tímto způso-

bem je finančně mnohem výhodnější 

než vývoz plastů ze zvonů rozmístěných 

po Kasejovicích. Např. vývoz jednoho 

zvonu plastového odpadu činí 952,- Kč. 

Z toho důvodu město Kasejovice usiluje 

o shromažďování odpadu tohoto typu ve 

sběrném dvoře. Zde je odpad lisován a 

následně o hmotnosti 3 300 kg odvezen. 

Tím se náklady na jeho likvidaci výraz-

ně snižují. Město Kasejovice si může 

nejen v důsledku tohoto opatření dovolit 

ponechat poplatek za svoz směsného 

komunálního odpadu ve výši 420,- Kč/

rok na jednoho občana. 

               

        Marie Čápová,  

                  starostka města Kasejovice 

 

předchozích vydáních Kasejo-

vických novin jsme občany 

Kasejovic a spádových vesnic 

informovali o tom, že město získalo 

dotaci, ze které bude část finančních 

prostředků určena na nákup kom-

postérů. Ti občané, kteří si o kom-

postér požádali, si ho budou moci 

vyzvednout do užívání poté, co budou 

vyzvání k uzavření Smlouvy o vý-

půjčce. Smlouvu o výpůjčce schválila 

Rada města Kasejovice a její úplné 

znění je zveřejněno na webových 

stránkách města Kasejovice 

(www.kasejovice.cz).  

Předmětem smlouvy je zapůj-

čení domovního kompostéru typu JRK 

1100 premium za účelem komposto-

vání biologicky rozložitelného odpadu 

z domácností a zahrad. Kompostér 

bude umístěn na území města Kasejo-

vice včetně spádových vesnic. Doba 

trvání výpůjčky bude sjednána na do-

bu určitou a to 5 let od data podpisu 

smlouvy. Po uplynutí doby trvání vý-

půjčky přejde vlastnické právo ke 

kompostéru na občana, se kterým byla 

smlouva uzavřena. Po podpisu smlou-

vy o výpůjčce bude občanovi na zá-

kladě dodacího listu vydán kompostér 

k užívání.  

Projekt je spolufinancován 

z fondů EU v rámci Operačního pro-

gramu Životní prostředí.  

Marie Čápová, starostka města  

  

http://www.kasejovice.cz/


 

 

neděli 27. září se turistický oddíl 

z Budislavic vydal na další výpra-

vu, tentokrát k Novým Hradům. 

Pro tento pochod bylo potřeba odcestovat 

do vzdálenějších koutů, tak byl objednán 

autobus, který se snadno naplnil. Všech-

ny totiž přilákala místa, která jsme měli 

navštívit. 

 Sraz byl v půl sedmé ráno v Budi-

slavicích před hospodou, popřípadě 

v Mladém Smolivci. Řidič si ale dával 

načas a tak to skutečně vypadalo, že pů-

jdeme pěšky až do Budějovic. To se ale 

naštěstí nesplnilo a v sedm nás v Mladém 

Smolivci vyzvedl plně naložený autobus, 

který pokračoval dál do jižních Čech. 

Všichni byli oděni do nových triček tu-

ristického oddílu a připraveni na cestu. 

 Na účastnících byla vidět jasná 

únava, ale po několika kilometrech zába-

va v autobuse přibírala na obrátkách a 

nakonec bylo hodně veselo. První zastáv-

ka byla v Terčině údolí, které bylo vyhlá-

šeno za národní přírodní památku. Délka 

trasy byla něco kolem 5 kilometrů a po 

cestě jsme mohli vidět mnoho zajíma-

vých úkazů. Mně se nejvíce líbil vodo-

pád, který byl uměle vytvořený na konci 

18. století. Další zajímavosti, které jsme 

viděli, byli například Most přes Stropnici 

u Modrého domu, Dámský rybník u 

Cuknštejna a mnoho dalšího. Park jsme 

prošli za dvě hodiny a autobusem pokra-

čovali dál v naší trase. 

 Jelikož byl čas oběda, tak jsme se 

všichni vydali do nedalekých Nových 

Hradů do restaurace Pod Radnicí. Celou 

restauraci jsme měli sami pro sebe, což 

ale nezabránilo personálu, nechat nás 

čekat dvě hodiny na jídlo. Čas nás tlačil, 

takže jsme se rychle najedli a pokračova-

li dál v našem výletu. 

 Příští zastávka byl Buškův hamr, 

který se nachází kousek od Trhových 

Svinů. Zde byl domluvený průvodce, 

který nám po krátkém filmu ukázal, jak 

hamry fungovaly. Rozděleni jsme byli na 

Spourovce a Žížalovce, abychom si vše 

mohli prohlédnout důkladně v menší 

skupině. Buškův hamr je navíc funkční 

technickou památkou, takže jsme vše 

viděli v provozu. Na konci prohlídky se 

všichni ještě občerstvili klobásou a ká-

vou a mohli jsme pokračovat k poslední 

zastávce. Navíc jsme měli díky obědu 

velký časový skluz, tak jsme se modlili, 

abychom nechodili za tmy. 

 Autobus nás popovezl k Čer-

venému Blatu, kde nás čekala další túra 

po rašeliništi, která byla dlouhá asi 4 km. 

Na podmáčených a vratkých místech je 

stezka tvořena podvalovým chodníčkem, 

který dotváří unikátní atmosféru severské 

tundry. Slunce navíc krásně svítilo a byl 

teplý podzimní den, takže procházka to 

byla hrozně krásná. 

 Po návratu do autobusu jsme se 

všichni ještě navečeřeli ze zbytků svačin, 

které jsme si ráno připravili a už jsme 

vyráželi k domovu. 

 Nakonec se výlet protáhl do půl 

deváté, ale nikdo toho nelitoval. Opravdu 

povedený turistický výlet. Pořadatelům 

patří bezpochyby velká pochvala a dík za 

super výlet.                 

   Veronika Kubová 

sobotu 26. září 2015 proběhlo 

slavnostní přivítání nových občán-

ků všech částí obce Mladý Smoli-

vec. Od posledního vítání se u nás naro-

dilo deset dětí, pět děvčat a pět chlapců. 

Ke slavnostnímu uvítání jich však dorazi-

la jen polovina. Markéta a Štěpán Hrono-

vi, Eliška Fenková, Nela Hřídelová a 

Michal Ševčík. S novými občánky mimo 

rodičů samozřejmě dorazili babičky, dě-

dečkové, příbuzní a přátelé. Celým obřa-

dem nás provázela paní Vladislava Růto-

vá. Nejprve nám přednesly děti z MŠ 

připravené básničky pod vedením Svata-

vy Šlaisové. Po slavnostním přivítání 

občánků následovalo předání dárečků a 

kytiček od obecního úřadu a nechyběl ani 

přípitek na zdraví našich dětí a tradiční 

focení ratolestí v kolébce, o které se po-

staral náš „dvorní fotograf“ Vašek Blov-

ský, a krátké posezení s občerstvením. 

 Všem našim novým občánkům 

ještě jednou vše nej…. 

                      Eva Kubová 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 rozpočtové opatření 9/2015 

 vnitřní platový předpis pro zaměstnance 

pracovník v lese a pracovník na ošetřo-

vání veřejné zeleně ze dne 17. 9. 2015, 

který ruší vnitřní platový předpis ze dne 

19. 4. 2007 

 umístění bezplatných informacích o 

obci do knihy Čechy a Morava a Slez-

sko 

 žádost p. Lubomíra Kříže z Budislavic 

a zakoupení věcných dárků v hodnotě 

2000 Kč na mariášový turnaj dne 3. 10. 

2015 pro KPŽE Budislavice 

 zakoupení DA Avia 31 za 101 tis. Kč 

pro JPOV Starý Smolivec od Města 

Kostelec na Hané, IČO 00288373 

 záměr nákupu Tatry 815-7 pro JPOIII 

Mladý Smolivec a podání žádosti o 

dotaci - Technika pro IZS z prostředků 

EU 
 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 8/15 

 přípravu rozpočtového výhledu na další 

období, úpravu strategického plánu a 

přípravu rozpočtu na rok 2016 

 dvě podané nabídky na zpracování pro-

jektové dokumentace na revitalizaci 

rybníka Strhaný ve Starém Smolivci 

s tím, že firma AXIOM engineering 

s.r.o. bude vyzvána k doplnění nabídky 

 zveřejnění záměru na směnu pozemků 

s p. Pavlem Šmídem z Mladého Smo-

livce 

 dopis p. Marka Rouse z Radošic se 

žádostí na vyřazení z pozice hasič 

u JPOV Radošice 

 žádost p. Romana Hoška na odkup 

pozemku v k.ú. Dožice před čp. 68 

v Dožicích 
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Usnesení zastupitelstva 

obce Mladý Smolivec  

ze dne 17.9. 2015 
 

epomuk přivítal 5. 9. 2015 vítěze 

jednotlivých okrskových soutěží 

v okresním kole soutěže dobro-

volných hasičů – klasická soutěž. Za 

náš okrsek soutěžili děvčata z Mladého 

Smolivce a muži ze Starého Smolivce. 

Ženy skončily třetí a muži se umístili na 

místě šestém. 
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Adam Rendl,Kasejovice 

Rozálie Niklová, Kasejovice 

Zdeňka Štefanová, Újezd u Kasejovic 

Sofie Hlaváčková, Kasejovice 

Oldřich Kuník, Mladý Smolivec 

 

Dne 29. října 2015 uplyne již 6 let,  

co nás opustil pan Zdeněk Janků.  
 

Vzpomíná Věra Arvayová  

 

Děkuji všem, kdo též vzpomenou. 

 

 
 
 
 

97 let  Václav BARNÁŠ Újezd 
91 let Stanislav SLANEC Kasejovice 
  Bohumil SLADKÝ Kasejovice 

86 let Věra VIKTOROVÁ Řesanice 
  Alena MELČOVÁ Kotouň 
85 let Danuše NETUŠILOVÁ Dožice 

84 let Anna JÍLKOVÁ Mladý Smolivec 
  Zdeněk FLAJŠMAN Oselce 

83 let Jiřina ŠLAJSOVÁ Mladý Smolivec 
82 let  Marie JIŘINCOVÁ Hradiště 
80 let Miloslava HOŘEJŠÍ Kasejovice 

79 let Růžena JUNGROVÁ Radošice 
  Emilie KARKULÍNOVÁ Kasejovice 
  Martin ŠKYRTA Kotouň 

78 let  Marie SLADKÁ Kasejovice 
76 let Eva JEŽKOVÁ Kasejovice 
  Anna CIBULKOVÁ Nová Ves 

74 let  Marie MAŠKOVÁ Kasejovice 
  Václav RÁŽ  Podhůří 
73 let František SUCHÁNEK  Kasejovice 

  František TATAR Starý Smolivec 
71 let Zdenka ŠIMŮNKOVÁ Kasejovice 
  Hana BUBENÍČKOVÁ Budislavice 

  Milada POLANOVÁ Radošice 
65 let  Josef MINAŘÍK Chloumek 

  Šimon ROLNÍK Polánka 
  Daniela ČERVENKOVÁ Polánka 
  Anna VORÁČOVÁ Bezděkov 

  Alena RODOVÁ Mladý Smolivec 
60 let Josef CIGLER Kasejovice 
  Zdeňka BOUŠOVÁ Kasejovice 

  Stanislav KUBÍK  Kotouň 

 

Jozef Kreta, Kasejovice 

Josef Šampalík, Dožice 

Jaroslav Sloup, Starý Smolivec 

Václav Bláha, Budislavice 

Navzdory suchému a horkému létu i nepříznivým prognózám, 

co se sklizně týče, sešlo se na výstavě kasejovických zahrád-

kářů na 140 druhů zahradních plodin, které lahodily oku a 

podněcovaly fantasii návštěvníků. Výstava byla výbornou 

inspirací, jaké plodiny lze i v naší nadmořské výšce a chlad-

nějšímu podnebí s úspěchem pěstovat.   -rkn- 



 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

V NAŠÍ ,,VESELÉ ŠKOLCE,, 

 

Prázdniny utekly jako voda a ve školce 

je opět slyšet veselé štěbetání dětiček. 

Ve třídách u Zajíčků a Vodníčků je 

zapsáno 54 dětí. 

Personální obsazení je stejné, jako 

v minulém období, jen pana školníka C. 

Merhouta, který odešel do důchodu, 

vystřídal pan L. Darda. 

V I. třídě u Zajíčků máme také nové 

lino a koberce, jako u Vodníčka, to se 

nám tam bude krásně hrát. 

Tento rok nás bude provázet chlapeček 

Večerníček, se kterým se vydáme do 

pohádek, kde se s ním určitě nudit ne-

budeme. Divadélko Kašpárek k nám 

přijelo s první pohádkou od Večerníčka 

- ,,Krtečkova dobrodružství". Těšit se 

budeme na klauna Álu a jeho Cestu do 

pohádky. 

       Učíme se společně:  

Jedou vláčky do pohádky, 

den je pro ně tuze krátký. 

Jezdí vláčky širým světem, 

vozí radost malým dětem… 

              Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ 
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ne 12. září 2015 proběhl při 

příležitosti poutě v obci Kotouň 

nohejbalový turnaj trojic. Turna-

je se zúčastnila pouze tři družstva, do-

mácí, Podhůří a Oselce, což vzhledem 

ke krásnému počasí a cenám pro účast-

níky byly škoda. Konečné pořadí: Pod-

hůří, Kotouň, Oselce. 

 Starosta děkuje touto cestou 

všem občanům, kteří pomohli v letoš-

ním suchém roce se zaléváním Oselec-

ké lípy, která byly vysazena dne 

24.4.2015 na místě původního stromu 

poraženého větrem dne 31.3.2015. 

 Letošní velmi suchý rok pozna-

menal i pramen u „Kloubovky“ v k.ú. 

Kotouň, kde hladina vody ve studánce 

klesla a „natahuje se“ velmi pomalu. Z 

tohoto důvodu voda i několik dnů ne-

vytéká z korýtka. Pramen tedy nevy-

schl, ale je poznamenán vývojem letoš-

ního počasí.                  

 Václav Houlík, starosta obce Oselce 

aké si pochutnáváte na zdraví škod-

livých cyklamátech, aspartamu, L-

glutamanu sodném, dusitanu sod-

ném, košenile, modifikovaných škrobech, 

tavicích solích, ztužených tucích, žluti SY a 

dalších „dobrotách“? Že ne? Jestliže Váš 

nákup tvoří konzervy, konzervované rybí 

saláty, uzeniny, paštiky, barevné light limo-

nády, slazené ovocné jogurty, tavené sýry, 

levná pomazánková másla, sušenky, oplat-

ky, nekvalitní zákusky, nanuky, čokoládové 

polevy, DIA a LIGHT výrobky a další, pak 

zmíněným výčtem syntetických látek krmí-

te dennodenně svůj organismus, a co je 

horší – i organismus Vašich dětí!  

Jakou tedy zvolit strategii při výběru 

potravin? 

1. neřídit se jen nízkou cenou, ale přede-

vším složením potraviny 

2. kupovat potraviny v přirozené formě  

3. nenechat se strhnout lákavou barvou, veli-

kostí výrobku, cenou či přitažlivostí obalu 

4. porovnávat nejvhodnější složení stejného 

produktu, kde je na výběr více možností  

5. opusťte od „DIA“ a „LIGHT“ výrobků a 

to i přesto, že chcete zhubnout 

či jste diabetik (tyto druhy po-

travin budou obsahovat synte-

tická umělá sladidla jako aspar-

tam, sacharin, cyklamáty… a 

pravděpodobně i vyšší obsah 

tuků či škrobů). 

 Co by tedy měl obsahovat náš ná-

kupní košík? Základní suroviny jako ovoce, 

zeleninu, maso, čerstvé ryby, brambory, 

obiloviny, luštěniny, rýži, pseudoobiloviny 

(pohanku, amarant, quinou), ořechy, semín-

ka, sýry, mléko, bílé jogurty a neochucené 

tvarohy, vejce, jednodruhové koření, bylin-

ky, sůl, rajský protlak, malé množství cukru 

(nebo nejlépe ještě zdravější varianty sladi-

del - stévii, med, sirup z agáve, datlový 

sirup, javorový sirup…) a z těchto základ-

ních zdraví přínosných potravin si vytvořit 

chutný pokrm sami.  

Nezkrácená verze na ww.kasejovice.cz. 

 

Martina Korejčková, nutriční terapeutka 

Kasejovice, Plzeň, poradna Kasejovice  

č.p. 311, t.č.: 721 634 113 

 

nergetické závody oznamují, že 

dne 29.10.2015 v době od 7.30 

hod. do 15.00 hod.  dojde 

k plánovanému přerušení dodávky elek-

třiny v Hradišti v horní části obce (od 

objektu VHD až ke křižovatce u kaplič-

ky). Přerušení dodávky proběhne 

z důvodu provádění plánovaných prací 

na zařízení distribuční soustavy. 

V případě dotazů kontaktujte Porucho-

vou linku 840850860 . 

 

Město Kasejovice ve spolupráci  

s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích 

uvádí v rámci cyklu Okénko do historie  

pořádá přednášku Mgr. Jiřího Boudy 
 

Archeologie 

nápojů 
 

Přednáška na téma pití představí jeden z 

aspektů života našich předků. Co pili lidé 

od neolitu po středověk? Ačkoliv nejdůle-

žitějším nápojem byla vždy voda, již naši 

pravěcí předci uměli připravit „čaje“ 

z léčivých nebo aromatických bylin a pou-

žívali je k léčení nemocí. Kdy byly domes-

tikovány základní suroviny k výrobě nápo-

jů a které alkoholické nápoje byly přede-

vším konzumovány? Jak praktiky a zvyky 

spojené s pitím ovlivňovaly společenský 

život minulých populací? A jak archeolo-

gie jako vědní obor přispívá k odhalování 

každodenního života dob minulých. 
 

 

26. října 2015 od 18 hod. 

v sále kulturně společenského centra 

Kasejovice 

 

Třída U Vodníčků 

Třída U zajíčků 

 



 

 

 
 
 

Společnost OBRETA spol. s r.o. přijme:  
 

  brigádníka na vykládky zboží z kontejneru 
Požadujeme: fyzickou zdatnost 
Nabízíme: 80,- Kč čistého/hod. 
 

 řidiče /skladníka 
Požadujeme: řidičské oprávnění skupiny C + profesní průkaz, časovou 
flexibilitu, komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost a 
aktivitu 
Náplň práce: rozvoz zboží v rámci ČR 
Nabízíme: zaměstnání v soukromé zavedené společnosti s tradicí od 

roku 1992, zajímavou práci pro jednu z největších velkoobchodních 

společností v oboru, pružná pracovní doba, stabilní zázemí a seriózní 

přístup, vstřícný a ochotný kolektiv spolupracovníků, úvodní zaškolení, 

stravenky 

Kontakt: obreta@obreta.cz, tel. č.: 371 526 300 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, de 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91.  
Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  800  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.11. 2015. Příjem příspěvků do KN č. 
11/2015 do 31.10.2015.                                          
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 Prodám vlek za osobní auto, rozměry 165 x 125 x 30 cm       

s malými koly, cena 5000 Kč. Kasejovice, tel. 603 922 640. 

 Prodám pianino Fibich polopancéřové v dobrém stavu. 

Cena 9 000 Kč, dohoda možná. Tel. 606 095 228 

 Prodám Seat Cordoba, 1,4 benzin, registr. r. 2000, stříbr-

ná metalíza, servo, tažné zařízení, autorádio, zimní         

a letní kola, najeto 60 tis. km, cena 20 000 Kč.              

Tel. 607 902 273. 

 Pronajmu byt 3+1 v bytovkách u hřiště od prosince 

2015. Tel. 731 542 209. 

 Prodám vykrmené prase, husy, kachny, kohouty.       

Tel. 77 66 99 803.  

Město Kasejovice srdečně zve  
na diaprojekci fotografa Vládi Hoška  

 

KYRGYZSTÁN 
v pondělí 19. října od 19 hodin.  

v kulturně-společenském centru  

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
zve na přednášku PhDr. Václava Freda Chvátala 

 

ŽIDOVSKÝ POHŘEBNÍ RITUS, HŘBITOVY 

A EPIGRAFICKÁ TRADICE 
pondělí 16. listopadu 2015 od 18:00 

Kulturně společenské centrum Kasejovice  

 


