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

Dopis válečného veterána

Vernona Schmidta

Víceúčelové hřiště má nový povrch

Před dvěma lety byla zahájena oprava víceúčelového hřiště s umělým povrchem, 
které je součástí sportovního areálu v bezprostřední blízkosti školy. V roce 2019 byla 
provedena výměna oplocení hřiště, přičemž původní pletivové oplocení bylo 
nahrazeno do výšky jednoho metru dřevěným a do výšky 3,2 metrů polypropylenovou 
sítí. 

Na jaře 2020 podalo město Kasejovice na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o 
dotaci na výměnu umělého povrchu. Město bylo se žádostí úspěšné a dostalo příslib 
dotace ve výši 70 % z plánované ceny. Téměř po roce tak mohlo město s výměnou 
umělého povrchu začít. Předmětem projektu byla výměna stávajícího umělého 
povrchu hřiště o rozměrech 45,5x22,75 m o celkové ploše 1041 m². Došlo na 
demontáž stávajícího trávníku a jeho ekologickou likvidaci, následovalo dorovnání 
nerovností a pokládka nového umělého trávníku o výšce 18 mm. Nově položená 
umělá plocha byla zasypána křemičitým pískem. Na závěr bylo provedeno lajnování 
na volejbal, tenis a malou kopanou. 

Výměna umělého povrchu víceúčelového hřiště byla dokončena v dubnu 
letošního roku a vyžádala si finanční prostředky ve výši 846 149,37 Kč, přičemž 
Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo částkou 592 304 Kč. Výměna oplocení a nově 
položený umělý povrch zajistí bezpečné využívání víceúčelového hřiště žáky 
základní školy, školní družinou, mateřskou školou, členy TJ Sokol Kasejovice a 
širokou veřejností.

V současné době probíhá ve sportovním areálu osvětlení víceúčelového hřiště, 
které město Kasejovice financuje z vlastního rozpočtu. Osvětlení sportoviště umožní 
využívat hřiště s umělým povrchem i ve večerních hodinách. 
                     Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Publicita:
Projekt „Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu“ byl realizován za 
přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Vážená paní starostko Marie Capova.
Rád bych vám poděkoval za čestné 
občanství, které spolu s pamětní mincí 
dorazilo před pár dny. Všiml jsem si, že 
dopis byl napsán 25. února, takže systém 
doručování pošty je v dnešní době velmi 
pomalý.

Upřímně bych vám chtěl poděkovat 
za laskavé předání tohoto daru. Jak si 
možná pamatujete, byli jsme se synem ve 
Vašem městě při oslavě osvobození 
v roce 2015. Vaši lidé jsou srdeční a 
přátelští a cítili jsme se mezi nimi jako 
mezi starými přáteli. Plánujeme přijet 
příští rok do ČR, takže opět navštívíme 
Vaše město.

Chtěl bych Vám poděkovat za úžasné 
dary, kterými jste mě poctili, vážím si jich.

S pozdravem, Vernon Schmidt

Obecn í kn i ho vna Ka s e j o v i c e
po ř ádá p ř ímě s t s k ý t ábo r 

1 9 . - 2 3 . č e r v ence 2 0 2 1

P ř i h l á š ky o sobně , na t e l . 6 0 6 0 9 5 2 2 8 , 
ema i l em : kn i ho vna@ka s e j o v i c e . cz

´
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostor  v čp.  184 
v Kasejovicích za účelem provozování 
poštovních služeb s Českou poštou, 
s.p. a pověřuje paní starostku k podpisu

— poskytnutí individuální neinvestiční 
dotace ve výši 4 400 Kč Základní 
umělecké škole Nepomuk, pobočce 
Kasejovice, na zhotovení části krojů 
pro děti z lidového souboru Pšeničky a 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

— přidělení bytu č. 10 v domě s pečova-
telskou službou v Kasejovicích p. xxx 
od 1.5.2021

— př idělení  zakázky  „Umístění 
op t i ckého  kabe lu  v  l oka l i t ě 
Chloumecká a okolí“ firmě Arenis, 
s.r.o. Spálené Poříčí

— Plán financování obnovy vodovodu a 
kana l i zace  v  ma je tku  měs ta 
Kasejovice na období 2019 – 2029, 
zpracovaný společností Kanalizace a 
vodovody Starý Plzenec, a.s.

— změny v rozpočtu města Kasejovice č. 
2/2021

Souhlasí:
— s podáním projektové žádosti Základní 

školy  Kase jovice  na  pro jek t 
„Vzdě láváme  s  ink luz í  3“  z 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
vzdělávání

Neschvaluje:
— žádost Oblastní charity Červený 

Kostelec o poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč na provoz Domova 
sv. Josefa v Žirči pro nemocné 
roztroušenou sklerózou

Usnesení z jednání Rady 

města Kasejovice 

ze dne 31. 3. 2021

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
    č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Neznámá zákoutí virtuálního světa odhalena!

Webinář Virtuální svět aneb bezpečnější internet oslovil v polovině dubna 60 
zájemců z řad rodičů, kterým zprostředkoval informace o rizicích, která hrozí dětem 
při užívání internetu a online komunikaci. Odborníci na kyberkriminalitu Ing. Petr 
Šmíd, Dis. a Michal Ksandr, Dis. z organizace PORTUS Plus zaměřili jejich pozornost 
zejména k rizikům sociálních sítí a počítačových her. Zároveň rodiče podpořili 
v diskusi  i dohledu nad online aktivitami svých dětí.

A jak webinář hodnotili samotní rodiče?
— „Celý webinář byl zajímavý a získala jsem mnoho nových informací 

z internetového světa - hry, sociální sítě ...”
— „Neskutečně mě zarazila grafika novodobých her. Nyní se hodně zaměřím na to, 

co můj starší syn hraje za hry. Skutečně zarážející.”
— „Zaujaly mě možnosti zneužití přes online připojení a to nejen dětí, ale i ohledně 

finanční stránky.”
— „V takto koncentrované podobě jsem se s problematikou ještě nesetkal.”
— „Děkuji! Bylo to skvělé! Spousta nových informací!”
— „Všechny informace byly užitečné. Velice pěkně ucelené. Lektoři byli zábavní. 

Forma, kterou zvolili, byla přirozená a citlivá i k tématům nepříliš jednoduchým 
na komunikaci.”

Webinář ve spolupráci s PORTUS Plus, z.s. byl hrazen z prostředků projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Nepomuk. Financování projektu 
je zajištěno z prostředků EU (OP VVV) a MŠMT ČR. Realizátorem projektu MAP II 
je  Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.

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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Očkování je nejefektivnějším 
způsobem, jak zvládnout pandemii 
onemocnění covid-19, se kterou se 
více než rok potýká celý svět. Jen 
v České republice  zemřelo za 
poslední rok více než 27 000 lidí 
s touto nemocí. „Očkování v nás 
vzbudilo velké očekávání. Pro mě a 
věřím, že i pro většinu z vás, je 
očkování nadějí a velmi důležitou 
cestou k návratu do normálního, 
svobodného života, na který jsme byli 
zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, 
jet na víkend na hory, v létě na 
dovolenou, ale i se normálně společně 
stýkat a navštěvovat. To určitě chybí 
n á m  v š e m , “  ř í k á  h e j t m a n k a 

Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. 
Právě očkování chrání před 

těžkým průběhem onemocnění a 
ztrátou života. V České republice 
jsou k dispozici zatím vakcíny čtyř 
výrobců – Comirnaty od společnosti 
P f i z e r /  B i o n Te c h ,  M o d e r n a , 
AstraZeneca a Johnson (od konce 
dubna). Všechny vakcíny dostupné 
na českém trhu mají vysokou 
účinnost, jsou schváleny Evropskou 
lékovou agenturou (EMA) i českým 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 
V našem kraji  očkují Fakultní 
nemocnice v Plzni, nemocnice 
zř izované Plzeňským krajem,           

          (pokračování na str. 3)

Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI

Kasejovice 295

Tel. 723 010 238

                               (dokončení)
Velkokapacitní očkovací centrum 
v Plzni na Skvrňanech i další 
nemocniční a zdravotnická zařízení. 

Nyní již vakcíny prokazují první 
úspěchy poklesem počtu těžkých 
případů a úmrtí u očkovaných skupin 
obyvatel. Připraví totiž imunitní 
systém očkovaného tak, aby dokázal 
rozpoznat koronavirus (SARS Cov-
2 )  a  b r á n i t  s e  p r o t i  n ě m u 
připravenými protilátkami dřív, než 
virus stihne vyvolat příznaky 
onemocnění. Vakcíny nemohou 
vyvolat onemocnění covid-19, 
protože neobsahují živý virus. 

Plzeňský kraj více než rok 
pomáhá svým občanům vyrovnat se 
situací, která je pro všechny nová. Na 
webu kraje jsou všechny informace 
týkající se epidemie, očkování i 
statistických dat přehledně uvedené. 
Kraj také ve spolupráci s dalšími 
partnery (Mezigenerační centrum 
Totem a Plzeňský Prazdroj) zřídil 
informační linky, na které mohou 
senioři požádat o pomoc s registrací 
k  očkován í .  Díky  spo luprác i 
s družstevními prodejnami COOP 
Plzeňský kraj zahájil informační 
kampaň k očkování i v odlehlejších 
částech regionu a od poloviny dubna 
rozšířil kampaň i do dalších médií, 
např. netradičně do Šlágr TV či  do 
iVysílání České televize. Cílem 
informační kampaně je poskytnout 
uce lené ,  ak tuá ln í  a  ově řené 
informace všem občanům. 

Více informací je dostupných na 
www.plzensky-kraj.cz.
Jak se zaregistrovat k očkování? 
K získání termínu očkování jsou 
nutné dva kroky. 

KROK 1 – REGISTRACE DO 
SYSTÉMU
— Na adrese registrace.mzcr.cz 

musíte vyplnit  internetový 
registrační formulář, zadejte 
číslo mobilního telefonu a 
odešlete. Následně Vám přijde 
SMS s kódem PIN 1.

— Po zadání PIN 1 se zobrazí jiný 
formulář – vyplňte požadované 
údaje a preferované místo 
očkování a odešlete formulář.

— K R O K  2  –  R E Z E RVA C E 
TERMÍNU

— Čekejte na SMS s druhým PIN 
kódem – obratem přijde jen 
tehdy, jsou-li volné termíny. 
Nepřijde-li  PIN2 obratem, 
čekejte na "zvací" SMS. S její 
pomocí se lze přihlásit na 
https://reservatic.com/ockovani a 
termín zarezervovat.

— Po obdržení SMS s PIN 2 
rezervujte termín, zadejte přesný 
termín očkování vč. hodiny a 
potvrďte. 

— Potvrzení o termínu očkování je 
možné stáhnout ve formátu PDF, 

přijde také na uvedený mail. 
Termín druhé dávky se vytvoří 
automaticky. Více informací je 
dostupných na www.plzensky-
kraj.cz.

Proč se očkovat? 

Proč se očkovat? 

Aby se svět vrátil k normálu.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostor  v čp.  184 
v Kasejovicích za účelem provozování 
poštovních služeb s Českou poštou, 
s.p. a pověřuje paní starostku k podpisu

— poskytnutí individuální neinvestiční 
dotace ve výši 4 400 Kč Základní 
umělecké škole Nepomuk, pobočce 
Kasejovice, na zhotovení části krojů 
pro děti z lidového souboru Pšeničky a 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

— přidělení bytu č. 10 v domě s pečova-
telskou službou v Kasejovicích p. xxx 
od 1.5.2021

— př idělení  zakázky  „Umístění 
op t i ckého  kabe lu  v  l oka l i t ě 
Chloumecká a okolí“ firmě Arenis, 
s.r.o. Spálené Poříčí

— Plán financování obnovy vodovodu a 
kana l i zace  v  ma je tku  měs ta 
Kasejovice na období 2019 – 2029, 
zpracovaný společností Kanalizace a 
vodovody Starý Plzenec, a.s.

— změny v rozpočtu města Kasejovice č. 
2/2021

Souhlasí:
— s podáním projektové žádosti Základní 

školy  Kase jovice  na  pro jek t 
„Vzdě láváme  s  ink luz í  3“  z 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
vzdělávání

Neschvaluje:
— žádost Oblastní charity Červený 

Kostelec o poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč na provoz Domova 
sv. Josefa v Žirči pro nemocné 
roztroušenou sklerózou

Usnesení z jednání Rady 

města Kasejovice 

ze dne 31. 3. 2021

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
    č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Neznámá zákoutí virtuálního světa odhalena!

Webinář Virtuální svět aneb bezpečnější internet oslovil v polovině dubna 60 
zájemců z řad rodičů, kterým zprostředkoval informace o rizicích, která hrozí dětem 
při užívání internetu a online komunikaci. Odborníci na kyberkriminalitu Ing. Petr 
Šmíd, Dis. a Michal Ksandr, Dis. z organizace PORTUS Plus zaměřili jejich pozornost 
zejména k rizikům sociálních sítí a počítačových her. Zároveň rodiče podpořili 
v diskusi  i dohledu nad online aktivitami svých dětí.

A jak webinář hodnotili samotní rodiče?
— „Celý webinář byl zajímavý a získala jsem mnoho nových informací 

z internetového světa - hry, sociální sítě ...”
— „Neskutečně mě zarazila grafika novodobých her. Nyní se hodně zaměřím na to, 

co můj starší syn hraje za hry. Skutečně zarážející.”
— „Zaujaly mě možnosti zneužití přes online připojení a to nejen dětí, ale i ohledně 

finanční stránky.”
— „V takto koncentrované podobě jsem se s problematikou ještě nesetkal.”
— „Děkuji! Bylo to skvělé! Spousta nových informací!”
— „Všechny informace byly užitečné. Velice pěkně ucelené. Lektoři byli zábavní. 

Forma, kterou zvolili, byla přirozená a citlivá i k tématům nepříliš jednoduchým 
na komunikaci.”

Webinář ve spolupráci s PORTUS Plus, z.s. byl hrazen z prostředků projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Nepomuk. Financování projektu 
je zajištěno z prostředků EU (OP VVV) a MŠMT ČR. Realizátorem projektu MAP II 
je  Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.

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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Očkování je nejefektivnějším 
způsobem, jak zvládnout pandemii 
onemocnění covid-19, se kterou se 
více než rok potýká celý svět. Jen 
v České republice  zemřelo za 
poslední rok více než 27 000 lidí 
s touto nemocí. „Očkování v nás 
vzbudilo velké očekávání. Pro mě a 
věřím, že i pro většinu z vás, je 
očkování nadějí a velmi důležitou 
cestou k návratu do normálního, 
svobodného života, na který jsme byli 
zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, 
jet na víkend na hory, v létě na 
dovolenou, ale i se normálně společně 
stýkat a navštěvovat. To určitě chybí 
n á m  v š e m , “  ř í k á  h e j t m a n k a 

Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. 
Právě očkování chrání před 

těžkým průběhem onemocnění a 
ztrátou života. V České republice 
jsou k dispozici zatím vakcíny čtyř 
výrobců – Comirnaty od společnosti 
P f i z e r /  B i o n Te c h ,  M o d e r n a , 
AstraZeneca a Johnson (od konce 
dubna). Všechny vakcíny dostupné 
na českém trhu mají vysokou 
účinnost, jsou schváleny Evropskou 
lékovou agenturou (EMA) i českým 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 
V našem kraji  očkují Fakultní 
nemocnice v Plzni, nemocnice 
zř izované Plzeňským krajem,           

          (pokračování na str. 3)

Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI

Kasejovice 295

Tel. 723 010 238

                               (dokončení)
Velkokapacitní očkovací centrum 
v Plzni na Skvrňanech i další 
nemocniční a zdravotnická zařízení. 

Nyní již vakcíny prokazují první 
úspěchy poklesem počtu těžkých 
případů a úmrtí u očkovaných skupin 
obyvatel. Připraví totiž imunitní 
systém očkovaného tak, aby dokázal 
rozpoznat koronavirus (SARS Cov-
2 )  a  b r á n i t  s e  p r o t i  n ě m u 
připravenými protilátkami dřív, než 
virus stihne vyvolat příznaky 
onemocnění. Vakcíny nemohou 
vyvolat onemocnění covid-19, 
protože neobsahují živý virus. 

Plzeňský kraj více než rok 
pomáhá svým občanům vyrovnat se 
situací, která je pro všechny nová. Na 
webu kraje jsou všechny informace 
týkající se epidemie, očkování i 
statistických dat přehledně uvedené. 
Kraj také ve spolupráci s dalšími 
partnery (Mezigenerační centrum 
Totem a Plzeňský Prazdroj) zřídil 
informační linky, na které mohou 
senioři požádat o pomoc s registrací 
k  očkován í .  Díky  spo luprác i 
s družstevními prodejnami COOP 
Plzeňský kraj zahájil informační 
kampaň k očkování i v odlehlejších 
částech regionu a od poloviny dubna 
rozšířil kampaň i do dalších médií, 
např. netradičně do Šlágr TV či  do 
iVysílání České televize. Cílem 
informační kampaně je poskytnout 
uce lené ,  ak tuá ln í  a  ově řené 
informace všem občanům. 

Více informací je dostupných na 
www.plzensky-kraj.cz.
Jak se zaregistrovat k očkování? 
K získání termínu očkování jsou 
nutné dva kroky. 

KROK 1 – REGISTRACE DO 
SYSTÉMU
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kraj.cz.

Proč se očkovat? 

Proč se očkovat? 

Aby se svět vrátil k normálu.
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Jaro, léto, podzim, zima, s kamarády je 
to prima... Těšíme se na společné hraní, 
poznávání, tvoření, zpívání a cvičení ve 
školce, které nám opět moc chybělo. 
Nemůžeme se dočkat teplého jarního 
sluníčka a společného dovádění na 
zahradě školičky, kde máme nově 
opravené průlezky.

OKÉNKO DO ŠKOLKY – CO SE 
NÁM POVEDLO

VYNESLI JSME BÁBU ZIMU - jako 
každý rok, tak i letos nás čekalo 
rozloučení se zimou, kterou jsme 
společně chtěli vynést. Zazpívali jsme jí 
na dalekou cestu: „Zimo, zimo, táhni 
pryč, nebo na tě vezmu bič, zatahám tě 
za pačesy, za ty hory, za ty lesy.“
Zimě se od nás ani trošku nechtělo, začal 
foukat studený vítr a poletoval sníh, víla 
Jarněnka čekala, až jí probudí teplé 
paprsky sluníčka.

OTEVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY 
A DEN ZEMĚ

Jak se objevilo sluníčko a začalo ohřívat 
studenou zem, vydali jsme se na 
zahrádku hledat  z t racenou ví lu 
Jarněnku. Vzbudili jsme jí společným 
zpěvem veselých jarních písniček a 
přivolali jsme jaro.
Od Jarněnky jsme dostali za statečnost 
košíček dobrot a barevné míčky. Školní 
zahrádku jsme odemkli kouzelným 
klíčem a popřáli jsme naší Zemi hodně 
sluníčka a vláhy.

ČARODĚJNICKÝ REJ 
VE ŠKOLCE

V týdnu plném čarodějnic jsme si 
povídali o tradicích, naučili jsme se 
píseň o moderní čarodějnici,  co 
vyměnila koště za motorku, kouzlili, 
vařili lektvary, zaklínali, dokonce jsme i 
čarodějnice vytvářeli. Čarodějnický 
t ý d e n  j s m e  z a k o n č i l i  v e s e l ý m 

kouzelnickým rejem čarodějnic a 
čarodějů. Jako pravé čarodějnice jsme 
tančili kolem ohně a soutěžili o nejlepší 
čarodějnici třídy. Za splněné disciplíny 
jsme dostali pravý čarodějnický glejt a 
sladkou odměnu. Tento den jsme si 
všichni náležitě užili, byl to prima den.

MAMINKY BUDOU MÍT SVÁTEK
Dárek pěkně zabalený 

dvojí radost udělá.
Stuha bude bílá, zlatá a kytička veselá.

Na čistý květináč namaluj srdíčka.
Pro mamku dárek máš, 

i když jsi maličká.
          Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

J
A
R
O

Když někdo blízký odejde z našeho života, 
neodejde jen on, ale i kousek našeho srdce.

Dne 16. 5. 2021 je to již 7 let, 
co utichlo srdce 

pana Květoslava Weisse

Stále vzpomíná manželka Marie, 
syn Martin, syn Ondřej s Luckou, 

Stelinka a Anetka

Nabídka zaměstnání (Nepomuk) – 
řidič nákladního vozidla                 

Rozvoz a svoz zboží nákladním automobilem 
po ČR, řidičský průkaz sk. C, psychotesty a 
profesní průkaz.                
Stabilní zázemí a seriózní přístup.                                                
Dobré platové podmínky.                                                        
Telefon: 736 156 779 
e-mail: provoz@obreta.cz                                                                                   
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— 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.

Skvělá pizza z domácího těsta
- z okénka.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek - neděle 11 - 20 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Inzerce

Milí čtenáři z kasejovické knihovny, 
prosím Vás o vrácení knih, které jsou kvůli 
epidemiologické situaci dlouho zapůjčené 

a těším se na Vaši návštěvu.
Knihovna je otevřena: Po 8 - 13, Út 12 - 17 

V bývalém špýcharu je připravována stálá expozice 
o 1. světové válce. Budeme rádi za jakoukoliv informaci 
o místních účastnících 1. světové války. Též uvítáme 
rekvizity, např. starý nábytek. 

                                          Dana Matějovská, 602 429 346

´

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Nová expozice v bývalém špýcharu
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