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

Svatomartinský pochod městem si užili 

všichni bez rozdílu věku

Pro každou domácnost z Kasejovic a přilehlých obcí je v otevíracích hodinách 
městského úřadu Kasejovice zdarma k vyzvednutí čtrnáctidenní kalendář 

s historickými pohlednicemi, kalendář je možno též zakoupit 
v kasejovické Drogerii p. Jakubčíkové za 60 Kč. 

Zaměstnanci Městského úřadu 
Kasejovice a zastupitelé obcí

přejí všem občanům příjemné 
prožití vánočních svátků a do nového 

roku 2022 pevné zdraví a mnoho 
pohody a osobní spokojenosti

Vánoční bohoslužby

Čtvrteční podvečer na svatého Martina byl věnován hlavně dětem – město 
Kasejovice ve spolupráci s Klubem kasejovických žen uspořádalo tradiční 
lampionový průvod uličkami města. Už příchodem k hasičárně bylo zřejmé, že nikdo 
z těch nejmenších výbavu nepodcenil a svítící pohyblivé body se míhaly všemi směry, 
kam oko dohlédlo. V ten správný čas jsme vyrazili na celkem dlouhou procházku 
potemnělými uličkami. Svítící papírové objekty mnoha tvarů s nápaditými obrázky 
osvětlovaly cestu, která nás obloukem vedla kolem víceúčelového hřiště. Zde na nás 
čekal opravdový svatý Martin na koni, který se v husté mlze projížděl kolem plotu 
a dodával večeru ten správný sváteční punc. Pořadatelé dále průvod směrovali 
pěšinami kolem náměstíčka, kde se nacházel cíl našeho putování.

Bezpečně jsme zdolali silniční přechod a průvod se zastavil před obecní 
knihovnou. Zde se mohli dospělí posilnit voňavým grogem, mladší ročníky teplým 
čajem a společně pak zatleskat malému ohňostroji, který letošní lampionový průvod 
uzavřel.

           Luděk Blovský (text a foto)

Mše svatá o vánočních svátcích 
proběhne v kostele sv. Jakuba 

v Kasejovicích takto:

v pátek 24. 12. v 16 hod.

Po této bohoslužbě, v cca 16.45 hod.,
 se bude rozdávat Betlémské světlo.

v neděli 26. 12. v 9.30 hod.
v úterý 28. 12. v 18 hod. 

ve středu 29. 12. v 17.30 hod. na faře
v pátek 31. 12. v 18 hod. 
v neděli 2. 1. v 9.30 hod.

Zastupitelé Obce Hradiště
a zaměstnanci obecního úřadu 

přejí všem občanům 
krásné vánoční svátky a v novém 
roce 2022 pevné zdraví, hodně 

štěstí a spokojenosti.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— změny v rozpočtu města Kasejovi-

ce
— vyhlášení  záměru pronájmu 

pozemků v k.ú. Řesanice – parc. č. 
213/9 o výměře 9 m  a parc. č. 13/10 

2o výměře 17 m
— vyhlášení záměru prodeje pozemku 

st. p. č. 75 (dle nového geometric-
2kého plánu) o výměře 6 m  v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic
— výpůjčku části pozemku parc. č. 

491/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 
2cca 9  m  za účelem zř ízení 

veřejného místa zpětného odběru 
odpadních pneumatik, schvaluje 
návrh smlouvy o výpůjčce se 
společností GREEN Logistics CZ, 
s.r.o. a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh Smlouvy na dodávku komu-
nikační infrastruktury – optických 
vláken se společností ARENIS, 
s.r.o. Spálené Poříčí a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti, Smlouvy o 
právu provést stavbu k akci Rozvoj 
optické sítě společnosti ARENIS ve 
městě Kasejovice a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— cenovou nabídku firmy RAMIRE-
AL, s.r.o. na pokládku kabelů a 
přípravných prací pro instalaci 
sloupů veřejného osvětlení akce 
„Kasejovice – severozápadní část“ 
v souběhu s pokládkou elektrické 
sítě nízkého napětí investora ČEZ 
Distribuce, a.s., schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu

Neschvaluje:
— žádost p. xxx o prodej pozemku 

parc. č. 1540/7 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic z důvodu nesplnění 
podmínky pro prodej dle Smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ze dne 15.1.2021 (dokončení hrubé 
stavby rekreačního objektu)

Souhlasí:
— s pokračováním platnosti stávají-

cích smluv o pronájmu pozemků za 
cenu 1 Kč/pozemek/rok s podmín-
kou řádné údržby pozemku

Nesouhlasí:
— se záměrem prodeje části pozemku 

2
parc. č. 13/1 o výměře 670 m  v k.ú. 
Řesanice a doporučuje Zastupitel-
stvu města Kasejovice neschválit 
prodej části  pozemku parc. č. 13/1 

2
o výměře 670 m  v k.ú. Řesanice

— se záměrem směny a prodeje 
pozemků v k.ú. Řesanice dle 
žádosti p. xxx - pozemek parc. č. 
1782 ve vlastnictví p. Květoně za 
část pozemku parc. č. 1693 a parc. 
č. 1731 v majetku města Kasejovice 
a doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice neschválit směnu a 
prodej těchto pozemků

— s návrhem p. xxx na odkoupení 
pozemků parc. č. 1151/2, 1153/2 a 
1153/3 v k.ú. Kasejovice za účelem 
stavby rodinných domů

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

neschválit prodej  pozemků v k.ú. 
Řesanice – parc. č. 13/9 o výměře 

2 2
9 m  a parc. č. 13/10 o výměře 17 m

Bere na vědomí:
— výroční zprávu Mateřské školy 

Kasejovice za školní rok 2020/2021
— výroční zprávu Základní školy 

Kasejovice za školní rok 2020/2021
— cenovou nabídku firmy Martines 

interiéry,  s .r.o.  na vybavení 
ordinace praktického lékaře, 
sesterny a čekárny v Kasejovicích 
zdravotnickým nábytkem

— informace o průběhu jednání ve 
v ě c i  p r o d e j e  p o z e m k ů  p o d 
komunikací I/20 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akci „Výstavba 
veřejného osvětlení Kasejovice – 
severozápadní část“ ve složení: Ing. 
Mar ie  Čápová ,  Ing .  Vác lav 
Jakubčík a Karel Suda

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 27. 10. 2021
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Plavecký výcvik

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY 
VE SBĚRNÉM DVOŘE 

KASEJOVICE:

(v době zimního času): 
Středa 9 – 12 hod., 

13 – 16 hod.     
Sobota  9 - 12 hod.

Od 13. září do 15. listopadu 2021 
jezdili žáci celého druhého, třetího a části 
čtvrtého ročníku do Horažďovic na pla-
vecký výcvik. Dvacet dva druháků, pat-
náct třeťáků a čtyři čtvrťáci, kteří si 
mohli dokončit plavecký výcvik z loň-
ského roku, si každé pondělí místo vyu-
čování ve škole užívali plavání v ohřáté 
vodě v bazénu. Výuka plavání, skoků do 
vody a lovení předmětů ze dna bazénu 
byla zpestřena různými soutěžemi. Žáci 
si zkusili i záchranu tonoucího. Na závěr 
dostali Mokré vysvědčení s výsledky, 
kterých dosáhli během výcviku. Při 
posledním plavání si každý mohl hrát se 
svou nebo půjčenou hračkou. Pak už se 
všichni rozloučili hlasitým pokřikem: 
„Delfíni! Ahoj!”    

D ě k u j e m e  P l a v e c k é  š k o l e 
v Horažďovicích za trpělivost s našimi 
žáky a těšíme se na spolupráci zase za rok. 

        Dagmar Myšáková  

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 

pravděpodobně proběhne opět formou 
statických pokladniček, umístěných 
v drogerii a na městském úřadě v termínu 
od 1. do 16. ledna 2022. Zároveň bude 
možné přispívat on-line na www.trikra-
lovasbirka.cz a to již od 1.12.2021 do 
30.4. 2022.   

Co nám přivezl sv. Martin ? Obligátní 
sníh nevozí již pár let a husy, s ohledem 
na ptačí virózy a kupecké počty, si může 
nechat kejhat v Římě. V naší vísce jsme 
nic neponechali náhodě a již jarem 
vznesli k Martinovi a dotačnímu 
tribunálu požadavek na několik desítek 
ovocných stromků. Otravoval jsem 
sousedy dlouho řečmi o starých časech, 
výnosech Marie Terezie, žíznivých 
tulácích s letním žárem v krku a třešních 
či jablkách podél cest, až unaveni 
pod leh l i  a  v s toup i l i  do  zápasu 
s  p rogramy a  fondem ž ivo tn ího 
prostředí. 

Mocná ruka Páně způsobila, že 
Martin přijel včas. Letos v bílém 
Volkswagenu combi a vozejkem, s třiceti 
ztepilými, pětiletými panoši z Hruškova, 
ze Švestkova a na Třešňově, z Jablečna a 
z Černých Jeřabovic. Každý vyzbrojen 
dlouhým bambusovým kopím, od bot až 
po helmici, na těsno připoutaným k boku. 

Sobotní dušičkově vlezlé ráno 
osazenstvo chalup zastihlo již na cestě ke 
kravínu a dále polem k lesu. Na rozcestí 
zvaném „V Krajinách” osadníci zjara 
vyklučili buřinu, nalétané javoří, 
divočácké topinambury a dobytý 
trojúhelník připravili pro ovocnářské 
intermezzo v srdci duboboroví... 

Nejčko sv. Martin přepřáhl do 
traktoru s valníkem, přibral s sebou 
Václava, Josku a Petra a se stromkama, 
kůlama a zeminou vyjel i  ze  vsi . 
Chalupnické procesí s hráběcími 
a lopatovými monstrancemi nasadilo 
krok a cestou do Krajin zápasilo s mlhou 
za krkem. V Krajinách již čekaly 
vyhrábnuté jámy. Laskavá duše naší 
vévodkyně Milušky z Vrbova pojala 
nápad, aby každé děcko z obce si zasadilo 
svůj stromek, o který bude pečovat. Další 
duše vyrobila plechový štítek se jménem 
malého zahradníka, který si po výsadbě 

děcko přivázalo ke svému kmínku. Co 
strom, to štít. V díle stáli společně rodiče 
s dětmama, báby s dědkama i obecní lid a 
zápas nebyl rozhodně procházkou 
růžovým sadem. Mladým vydrží rýč 
v ruce chvíli, nejmenší nemají zas sílu, 
kterou by tak rádi užili a staří již 
s námahou zvedají na štaflích kovové 
palice na zatloukání 2,5 metrových kůlů. 
Jenže! Když my spolu, kdo proti nám... 
S polednem stálo ovocné panošstvo 
v řadách, kořeny spjaté s půdou, jeden 
každý hrazen dřevěnou ohradou 
a ošerpován stuhou a štítkem majitele. 
Jsouce tak spojeni do budoucna... Na 
návsi ženy u ohniště opékaly pro hrdiny 
vuřty, hrabaly listí  okolo chalup 
a společných prostor, chlapy stihli 
propláchnout trubky a uklidit okolo 
hasičárny. Vesnicí táhnul ouklidovej 
koncert. Setmění přineslo rozloučení 
s Martinem průvodem lampionových 
loučí na kopec za vsí a celé plahočení 
nám světec spláchl a požehnal lehkým 
klekánicovým deštěm. Aby panoši 

v Oulehlích dostali do kořenových nohou 
sílu a jarem oblékli svěží zelenou výstroj. 

A mne napadlo, že tak jako Josef 
Kemr viděl čas, kdy „už nezaseje”, ale 
stále a stále zasíval, já vidím vnitřním 
okem, že dokud mladí sázejí nové 
stromy, staří hrabou listí a společně se 
pečou vuřty, odoláme snáze běsům 
virtuálního světa a společenských 
experimentů. Večer mi tělo řeklo, že jsem 
starej blb, kterej zapomíná roky. Ale 
důležité je, abych zjara zase zasel, 
respektive něco zasadil. Třeba dub. 

Shrnuto: dotace, dozor, dřeviny 
a dobré rady zajistila Tereza Červená 
a spol. z Nezdřeva skrz Státní fond 
životního prostředí, jámy vyhloubil 
pracant najmutý Městem Kasejovic, 
výsadbou s úklidem protáhli kostry moji 
bližní sousedé z Oujezda. Všem a dalším 
nejmenovaným děkuji. Ještě tak stromy 
ochránit  před zemskými škůdci .
 

          Jarin z Oujezda

 Jak jsem viděl Martina

VÁNOČNÍ NABÍDKA ŘEZNICTVÍ RABBIT

Vepřová kýta bez kosti  1 kg/89.90 Kč
Vepřová plec bez kosti  1 kg/89.90 Kč
Vepřová pečeně bez kosti  1 kg/129.90 Kč
Vepřová pečeně s kostí  1 kg/99.90 Kč
Uzená kuřecí čtvrtka  100 g/5.50 Kč
Uzené vepřové koleno přední 100 g/4.50 Kč
Kuře mražené   1 kg/39.90 Kč
Masovka pro psy   1 kg/24.90 Kč

Přejeme veselé prožití vánočních svátků
 a šťastný Nový rok.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— změny v rozpočtu města Kasejovi-

ce
— vyhlášení  záměru pronájmu 

pozemků v k.ú. Řesanice – parc. č. 
213/9 o výměře 9 m  a parc. č. 13/10 

2o výměře 17 m
— vyhlášení záměru prodeje pozemku 

st. p. č. 75 (dle nového geometric-
2kého plánu) o výměře 6 m  v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic
— výpůjčku části pozemku parc. č. 

491/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 
2cca 9  m  za účelem zř ízení 

veřejného místa zpětného odběru 
odpadních pneumatik, schvaluje 
návrh smlouvy o výpůjčce se 
společností GREEN Logistics CZ, 
s.r.o. a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh Smlouvy na dodávku komu-
nikační infrastruktury – optických 
vláken se společností ARENIS, 
s.r.o. Spálené Poříčí a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti, Smlouvy o 
právu provést stavbu k akci Rozvoj 
optické sítě společnosti ARENIS ve 
městě Kasejovice a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— cenovou nabídku firmy RAMIRE-
AL, s.r.o. na pokládku kabelů a 
přípravných prací pro instalaci 
sloupů veřejného osvětlení akce 
„Kasejovice – severozápadní část“ 
v souběhu s pokládkou elektrické 
sítě nízkého napětí investora ČEZ 
Distribuce, a.s., schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu

Neschvaluje:
— žádost p. xxx o prodej pozemku 

parc. č. 1540/7 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic z důvodu nesplnění 
podmínky pro prodej dle Smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ze dne 15.1.2021 (dokončení hrubé 
stavby rekreačního objektu)

Souhlasí:
— s pokračováním platnosti stávají-

cích smluv o pronájmu pozemků za 
cenu 1 Kč/pozemek/rok s podmín-
kou řádné údržby pozemku

Nesouhlasí:
— se záměrem prodeje části pozemku 

2
parc. č. 13/1 o výměře 670 m  v k.ú. 
Řesanice a doporučuje Zastupitel-
stvu města Kasejovice neschválit 
prodej části  pozemku parc. č. 13/1 

2
o výměře 670 m  v k.ú. Řesanice

— se záměrem směny a prodeje 
pozemků v k.ú. Řesanice dle 
žádosti p. xxx - pozemek parc. č. 
1782 ve vlastnictví p. Květoně za 
část pozemku parc. č. 1693 a parc. 
č. 1731 v majetku města Kasejovice 
a doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice neschválit směnu a 
prodej těchto pozemků

— s návrhem p. xxx na odkoupení 
pozemků parc. č. 1151/2, 1153/2 a 
1153/3 v k.ú. Kasejovice za účelem 
stavby rodinných domů

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

neschválit prodej  pozemků v k.ú. 
Řesanice – parc. č. 13/9 o výměře 

2 2
9 m  a parc. č. 13/10 o výměře 17 m

Bere na vědomí:
— výroční zprávu Mateřské školy 

Kasejovice za školní rok 2020/2021
— výroční zprávu Základní školy 

Kasejovice za školní rok 2020/2021
— cenovou nabídku firmy Martines 

interiéry,  s .r.o.  na vybavení 
ordinace praktického lékaře, 
sesterny a čekárny v Kasejovicích 
zdravotnickým nábytkem

— informace o průběhu jednání ve 
v ě c i  p r o d e j e  p o z e m k ů  p o d 
komunikací I/20 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akci „Výstavba 
veřejného osvětlení Kasejovice – 
severozápadní část“ ve složení: Ing. 
Mar ie  Čápová ,  Ing .  Vác lav 
Jakubčík a Karel Suda

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 27. 10. 2021
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Plavecký výcvik

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY 
VE SBĚRNÉM DVOŘE 

KASEJOVICE:

(v době zimního času): 
Středa 9 – 12 hod., 

13 – 16 hod.     
Sobota  9 - 12 hod.

Od 13. září do 15. listopadu 2021 
jezdili žáci celého druhého, třetího a části 
čtvrtého ročníku do Horažďovic na pla-
vecký výcvik. Dvacet dva druháků, pat-
náct třeťáků a čtyři čtvrťáci, kteří si 
mohli dokončit plavecký výcvik z loň-
ského roku, si každé pondělí místo vyu-
čování ve škole užívali plavání v ohřáté 
vodě v bazénu. Výuka plavání, skoků do 
vody a lovení předmětů ze dna bazénu 
byla zpestřena různými soutěžemi. Žáci 
si zkusili i záchranu tonoucího. Na závěr 
dostali Mokré vysvědčení s výsledky, 
kterých dosáhli během výcviku. Při 
posledním plavání si každý mohl hrát se 
svou nebo půjčenou hračkou. Pak už se 
všichni rozloučili hlasitým pokřikem: 
„Delfíni! Ahoj!”    

D ě k u j e m e  P l a v e c k é  š k o l e 
v Horažďovicích za trpělivost s našimi 
žáky a těšíme se na spolupráci zase za rok. 

        Dagmar Myšáková  

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 

pravděpodobně proběhne opět formou 
statických pokladniček, umístěných 
v drogerii a na městském úřadě v termínu 
od 1. do 16. ledna 2022. Zároveň bude 
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Co nám přivezl sv. Martin ? Obligátní 
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na ptačí virózy a kupecké počty, si může 
nechat kejhat v Římě. V naší vísce jsme 
nic neponechali náhodě a již jarem 
vznesli k Martinovi a dotačnímu 
tribunálu požadavek na několik desítek 
ovocných stromků. Otravoval jsem 
sousedy dlouho řečmi o starých časech, 
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tulácích s letním žárem v krku a třešních 
či jablkách podél cest, až unaveni 
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prostředí. 

Mocná ruka Páně způsobila, že 
Martin přijel včas. Letos v bílém 
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ztepilými, pětiletými panoši z Hruškova, 
ze Švestkova a na Třešňově, z Jablečna a 
z Černých Jeřabovic. Každý vyzbrojen 
dlouhým bambusovým kopím, od bot až 
po helmici, na těsno připoutaným k boku. 

Sobotní dušičkově vlezlé ráno 
osazenstvo chalup zastihlo již na cestě ke 
kravínu a dále polem k lesu. Na rozcestí 
zvaném „V Krajinách” osadníci zjara 
vyklučili buřinu, nalétané javoří, 
divočácké topinambury a dobytý 
trojúhelník připravili pro ovocnářské 
intermezzo v srdci duboboroví... 

Nejčko sv. Martin přepřáhl do 
traktoru s valníkem, přibral s sebou 
Václava, Josku a Petra a se stromkama, 
kůlama a zeminou vyjel i  ze  vsi . 
Chalupnické procesí s hráběcími 
a lopatovými monstrancemi nasadilo 
krok a cestou do Krajin zápasilo s mlhou 
za krkem. V Krajinách již čekaly 
vyhrábnuté jámy. Laskavá duše naší 
vévodkyně Milušky z Vrbova pojala 
nápad, aby každé děcko z obce si zasadilo 
svůj stromek, o který bude pečovat. Další 
duše vyrobila plechový štítek se jménem 
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děcko přivázalo ke svému kmínku. Co 
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růžovým sadem. Mladým vydrží rýč 
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S polednem stálo ovocné panošstvo 
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klekánicovým deštěm. Aby panoši 

v Oulehlích dostali do kořenových nohou 
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Kemr viděl čas, kdy „už nezaseje”, ale 
stále a stále zasíval, já vidím vnitřním 
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Shrnuto: dotace, dozor, dřeviny 
a dobré rady zajistila Tereza Červená 
a spol. z Nezdřeva skrz Státní fond 
životního prostředí, jámy vyhloubil 
pracant najmutý Městem Kasejovic, 
výsadbou s úklidem protáhli kostry moji 
bližní sousedé z Oujezda. Všem a dalším 
nejmenovaným děkuji. Ještě tak stromy 
ochránit  před zemskými škůdci .
 

          Jarin z Oujezda

 Jak jsem viděl Martina

VÁNOČNÍ NABÍDKA ŘEZNICTVÍ RABBIT

Vepřová kýta bez kosti  1 kg/89.90 Kč
Vepřová plec bez kosti  1 kg/89.90 Kč
Vepřová pečeně bez kosti  1 kg/129.90 Kč
Vepřová pečeně s kostí  1 kg/99.90 Kč
Uzená kuřecí čtvrtka  100 g/5.50 Kč
Uzené vepřové koleno přední 100 g/4.50 Kč
Kuře mražené   1 kg/39.90 Kč
Masovka pro psy   1 kg/24.90 Kč

Přejeme veselé prožití vánočních svátků
 a šťastný Nový rok.
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Jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti plastových 
obalů v ČR s tradicí od roku 1992 hledá 

pro dlouhodobou spolupráci 

Řidiče/ku nákladního vozidla pro 
naši provozovnu v Nepomuku

Rozvoz a svoz zboží nákladním automobilem po ČR stálým 
zákazníkům na pravidelných linkách.

Požadujeme: 
řidičský průkaz sk. B, B+E, C, profesní průkaz.                 

Nabízíme:   
- stabilní zázemí, přátelský kolektiv a seriózní přístup
- smlouva na dobu neurčitou 
  na  hlavní pracovní poměr
- zcela nové vozidlo  
- možnost parkování doma  
- diety, stravenky 
- celoroční vytížení
- pracovní doba Po-Pá 
- víkendy vždy doma 
- nástup dle dohody  
- platové podmínky dohodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Telefon: 605 247 208, 
e-mail: jednatel@obreta.cz
                                                                                    

Jsi-li řidičem/řidičkou mezinárodní kamionové dopravy a 

uvědomuješ si, že ze mzdy složené z velké části z diet nejsi 

pojištěn na nemoc ani na důchod, zavolej nám!   My 

platíme řidiče mzdou, která zajistí pojištění v plné výši.

Ozáření z přírodních zdrojů, kam spadá i ozáření z radonu, 
tvoří největší část celkového ozáření obyvatelstva. Jsme mu 
vystaveni ve svých domovech, ale i na pracovištích, kde 
trávíme nemalou část svých životů. Zatímco ve svých 
domovech si za kvalitu ovzduší ručíme víceméně sami – ale i 
tam bychom se problematikou radonu měli iniciativně zabývat 
(viz www.radonovyprogram.cz) – na pracovišti je v tomto 
směru odpovědný zaměstnavatel/provozovatel pracoviště. 

Atomovým zákonem s účinností od roku 2018 byla 
zavedena nová právní ochrana pracovníků před ozářením 
z radonu. Povinnosti se týkají pracovišť, jako jsou např. 
kanceláře, obchody, restaurace nebo dílny. Povinnosti však 
nejsou stanoveny plošně pro všechna pracoviště, proto je 
potřeba nejprve zjistit, zda pracoviště spadá do regulačního 
rámce vymezeného novým atomovým zákonem. Pokud je 
splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek, pracoviště 
do uvedené regulace spadá.
— Pracoviště je umístěno v podzemním nebo prvním 

nadzemním podlaží budovy, pro jejíž výstavbu bylo vydáno 
stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení 
před 28. 2. 1991 a budova je postavena na území některé 
z vyjmenovaných obcí s vysokou pravděpodobností výskytu 
zvýšené objemové aktivity radonu (dále „OAR“). Seznam 

obcí, na jejichž území se povinnost vztahuje, je uveden 
v příloze č. 25 vyhlášky č.422/2016 Sb., o radiační ochraně a 
zabezpečení radionuklidového zdroje (dále „vyhláška“); 
rozložení vyjmenovaných obcí na území našeho státu je 
zobrazeno na letáku v příloze č. 1 tohoto dopisu.

— Pracoviště je umístěno v budově školy, školského zařízení 
nebo v budově sloužící pro zajištění sociálních nebo 
zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, v níž byly 
provedeny stavební změny, které by mohly ovlivnit OAR 
uvnitř budovy a následně nebylo provedeno měření OAR, 
které by potvrdilo nepřekročení stanovené referenční úrovně.

— V budově se vyskytuje pracoviště, na němž bylo v minulosti 
měřením zjištěno překročení 300 Bq/m3 OAR a nebylo 
provedeno protiradonové opatření, jehož dostatečná 
účinnost by byla potvrzena měřením.

Pokud pracoviště splňuje některé z uvedených kritérií, musí 
jeho provozovatel respektovat požadavky atomového zákona. 
1.Provozovatel je povinen oznámit informace o pracovišti 
    SÚJB 
2. Zajistí měření radonu na pracovišti 
3. Informuje pracovníky o možném zvýšení ozáření z radonu 
Kompletní informace na www.radonovyprogram.cz.

Upozornění Státního úřadu pro jadernou bezpečnostKasejovická základní škola převzala 

patronát nad devíti lipami

Ve středu 17. listopadu si Česká republika připomněla Den 
boje za svobodu a demokracií a Mezinárodní den studentstva. 
Při této příležitosti vznikla v Kasejovicích podél stezky pro pěší 
u trati lipová alej Svobody. O její realizaci se zasloužilo město 
Kasejovice společně s Terezou Červenou, garantkou celého 
projektu a specialistkou na Zelené poradenství. Do projektu se 
zapojila i kasejovická základní škola, která převzala patronát 
nad devíti lipami. U příležitosti tohoto významného svátku si 
žáci připomněli význam událostí, které český národ prožíval v 
roce 1939 a 1989, či význam slov svoboda, demokracie a 
totalitní režim. 

Každá třída kasejovické základní školy vybrala pro svou 
lípu jméno. Na prvním stupni zvolili žáci tato pojmenování: 
Lípenka, Srdce, Svoboda, Naděje a Demokracie, tedy názvy, 
které se bezprostředně pojí s událostmi, ke kterým 17. listopadu 
došlo. Na druhém stupni byly k pojmenování lip použity jména 
významných českých světců - sv. Ludmila, sv. Anežka Česká, 
sv. Václav a sv. Vojtěch, neboť k těm se v českých dějinách náš 
národ ubíral vždy, když se ocitl v nesnázích.

 Ve čtvrtek 18. listopadu se pak všichni žáci vydali do nově 
vzniklé aleje, kde je Tereza Červená seznámila s významem 
lípy srdčité a principem výsadby a ošetřování stromů. Žáci se 
tak aktivně zapojili nejen do oborného výkladu, ale i 
následného ošetření zasazeného stromu. Na závěr si každá třída 
ozdobila svůj strom trikolórou. 

Děkujeme městu Kasejovice za možnost zapojit se do 
tohoto projektu a Tereze Červené za vstřícné přijetí, odborný 
výklad a trpělivost během celé akce. 
         
           Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Václav Šimůnek
OPRAVY OBUVI
Kasejovice 295

Tel. 723 010 238

Po několika dlouhých měsících uzavírky je od  4. 12. 2021 
opět průjezdná silnice Hradiště – Kasejovice. Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje provedla důkladnou opravu. Potrubí 
pod vozovkou, které bylo dosud původní, dřevěné, bylo 
nahrazeno potrubím novým, plastovým. Špatná funkčnost 
původního potrubí způsobila propad silnice už v roce 2017. 

Tehdy byla oprava provedena pouze zasypáním, nebyla 
tedy odstraněna příčina problému. SÚSPK se ujala celé opravy, 
i když potrubí je součástí rybníka Panenský, který má svého 
majitele. Děkujeme SÚSPK za provedenou opravu a občanům 
za trpělivost.

            
                Ladmanová Jaroslava, starostka Obce Hradiště

Silnice Hradiště – Kasejovice 

je opět v provozu

Sbor 
Jindřicha Jindřicha 

pořádá

MALÉ HUDEBNÍ 
MEZISVÁTEČNÍ 

ROZJÍMÁNÍ

 ve středu 29. prosince 2021 v 18 hod.
v kostele sv. Jakuba v Kasejovicích

Na koncertě zazní díla N. Seegra, J. Haydna,
J. Jindřicha, F. Grubera, J. J. Ryby, W. A. Mozarta, 
C. Francka, J. S. Bacha - G. Gounoda, A. Adama

Účinkují:
Jana Boušová a Nikola Šmejkalová - soprán 

Markéta Šmejkalová - varhany 
Ladislav Šmejkal - tenor
sbor Jindřicha Jindřicha

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

Dne 9. prosince 2021 uplynulo 12 let, 
kdy nás opustil náš milovaný 

manžel a tatínek 

pan Bohuslav Kravařík 
z Polánky u Kasejovic.

S láskou stále vzpomínají manželka a dcery
Jiřina a Jana s rodinami
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tak aktivně zapojili nejen do oborného výkladu, ale i 
následného ošetření zasazeného stromu. Na závěr si každá třída 
ozdobila svůj strom trikolórou. 

Děkujeme městu Kasejovice za možnost zapojit se do 
tohoto projektu a Tereze Červené za vstřícné přijetí, odborný 
výklad a trpělivost během celé akce. 
         
           Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Václav Šimůnek
OPRAVY OBUVI
Kasejovice 295

Tel. 723 010 238

Po několika dlouhých měsících uzavírky je od  4. 12. 2021 
opět průjezdná silnice Hradiště – Kasejovice. Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje provedla důkladnou opravu. Potrubí 
pod vozovkou, které bylo dosud původní, dřevěné, bylo 
nahrazeno potrubím novým, plastovým. Špatná funkčnost 
původního potrubí způsobila propad silnice už v roce 2017. 

Tehdy byla oprava provedena pouze zasypáním, nebyla 
tedy odstraněna příčina problému. SÚSPK se ujala celé opravy, 
i když potrubí je součástí rybníka Panenský, který má svého 
majitele. Děkujeme SÚSPK za provedenou opravu a občanům 
za trpělivost.

            
                Ladmanová Jaroslava, starostka Obce Hradiště

Silnice Hradiště – Kasejovice 

je opět v provozu

Sbor 
Jindřicha Jindřicha 

pořádá

MALÉ HUDEBNÍ 
MEZISVÁTEČNÍ 

ROZJÍMÁNÍ

 ve středu 29. prosince 2021 v 18 hod.
v kostele sv. Jakuba v Kasejovicích

Na koncertě zazní díla N. Seegra, J. Haydna,
J. Jindřicha, F. Grubera, J. J. Ryby, W. A. Mozarta, 
C. Francka, J. S. Bacha - G. Gounoda, A. Adama

Účinkují:
Jana Boušová a Nikola Šmejkalová - soprán 

Markéta Šmejkalová - varhany 
Ladislav Šmejkal - tenor
sbor Jindřicha Jindřicha

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

Dne 9. prosince 2021 uplynulo 12 let, 
kdy nás opustil náš milovaný 

manžel a tatínek 

pan Bohuslav Kravařík 
z Polánky u Kasejovic.

S láskou stále vzpomínají manželka a dcery
Jiřina a Jana s rodinami
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NASTÁVÁ ZIMNÍ ČAS – 
PROSINEC VE ŠKOLCE

„Už jsou tu Vánoce tak jako loni, 
jedlička v pokoji lesem zas voní“, 
zpíváme si ve školce veselou vánoční 
píseň. Všichni se těšíme na Ježíška, 
rozzářený vánoční stromeček, voňavé 
cukroví a čas, kdy jsme doma všichni 
spolu.

CO JSME SPOLEČNĚ ZAŽILI 
A MOC JSME SI TO UŽÍVALI

ZAVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY s panáčkem 
Podzimníčkem a zamykání zahrádky na 
zlatý klíček. „Spi zahrádko, spi“, jsme 
všichni zazpívali stromům, zahradním 
hračkám a průlezkám. Už teď se těšíme, 
jak si spolu na jaře budeme hrát.

HALLOWEEN VE ŠKOLCE 
Proč se říká, že je podzim smutný? My 
jsme si podzimní dny užívali tancem, 
vese lými  p í sněmi  a  hudebn ími 
hádankami v HALLOWEEN PARTY. 
Mohli jsme se společně pořádně 
vydovádět  a zatančit  v různých 
strašidelných i pohádkových maskách, 
přinesených z domova. Typickou 
ozdobou Halloweenu byly prořezávané 
dýně se svíčkou uvnitř, které nám 
zdobily školku od společného dýňování 
s rodiči.

PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO 
S RODIČI „SOVÍ KRÁLOVSTVÍ“ 

Sova Jůla nás provází celým školním 
rokem, je náš kamarád a v ZOO Plzeň 
sponzorujeme sovu pálenou. Společně si 
o ní povídáme, čteme a kreslíme si jí. Ze 
špalíků a různých přírodnin jsme si 
spolu s rodiči vytvořili úplné soví krá-
lovství plné soviček a sov. Nezapomněli 
jsme sovičkám dát jména podle toho, jak 
se tvářily a z čeho byly vytvořené. 
Sovičky se zabydlely pod pergolou 
u školky v „sovím královstvím“. 

Celé tvořeníčko jsme si všichni uží-
vali a dokázali si, že jsme šikovné děti, 
a že si rodiče nezapomněli hrát a tvořit. 
Děkujeme.

BESEDA S MYSLIVCI 
V letošním školním roce jsme si nenecha-
li ujít besedu s našimi kamarády myslivci 
z Mysliveckého spolku Čihadlo Kasejo-
vice. Tentokrát mezi nás přišli pan Jaro-
slav Skuhravý a pan Vratislav Jadrný se 
svým čtyřnohým kamarádem labrador-
kou Agnes. Jako správní myslivci v mys-
livecké uniformě a s loveckou výbavou 
pravých myslivců. Vyprávěli nám plno 
zajímavostí ze života volně žijící zvěře, 
jak se o zvěř starat po celý rok. Procvičili 
jsme si názvy zvěře a seznámili jsme se 
s loveckými pomůckami a trofejemi. 

Labradorka Agnes se projevila jako moud-
rý a vychovaný lovecký kamarád, který 
má rád nás, děti. Budeme se na ní zase 
moc těšit. 

Za sběr kaštanů a žaludů pro zvěř 
j s m e  d o s t a l i  j a k o  p o d ě k o v á n í 
omalovánky s lesními zvířaty, sladkou 
odměnu a ti nejlepší sběrači knihu Lesní 
zvířátka. Závěrem jsme si společně 
zazpívali mysliveckou písničku. Našim 
kamarádům myslivcům děkujeme za 
návštěvu a zajímavé vyprávění o zvěři 
a přírodě. Všichni jsme si besedu náležitě 
užívali. Těšíme se na další setkání.

DO KNIHOVNY – POVÍDÁNÍ 
O KNIHÁCH

Za knihami plnými pohádek jsme se 
vypravili do knihovny v Kasejovicích. 
Seznámili jsme se s tím, kde knihy bydlí 
a kde si je můžeme zapůjčit. Už víme, 
jak se správně ke knihám chovat a co jim 
určitě škodí. Kdo pro nás píše krásné 
pohádky a kreslí do knih obrázky. 
Těšíme se, až budeme čtenáři…

NAŠE VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Brzy končí starý rok, 

k novému je jenom krok.
Přejeme si hodně zdraví, 

úsměv ať vždy všechno spraví.
Ať se máme všichni rádi 
a jsme dobří kamarádi.

Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí 
v  n o v é m  r o c e  V á m  p ř e j í  d ě t i 
a zaměstnanci MŠ Kasejovice.

Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ 

Preventivní programy 

na ZŠ Kasejovice

Od konce září do konce listopadu se na 
ZŠ Kasejovice konaly preventivní progra-
my, jejichž tematická škála byla velice 
pestrá a různorodá. Doba covidové pande-
mie přinesla potřebu zaměřit se na bez-
pečnost v kyberprostoru. Této tematice se 
věnovala většina žáků na 1. a 2. stupni. 
Žáci z 8. a 9. třídy se se zaujetím zapojili 
v programu věnovaném světovým nábo-
ženstvím a sektám. A stálicí mezi preven-
tivními programy jsou na naší základní 
škole programy pro 3., 5. a 9. ročník, které 
organizuje Národní iniciativa pro život. 
Děti mají možnost se kultivovanou a 
decentní formou seznámit s tím, co před-
cházelo jejich cestě na svět. Přejme si, aby 
preventivní programy specifické prevence 
byly našim žákům v životě prospěšné.

Jaroslava Mlsová, školní metodik   
                  prevence ZŠ Kasejovice 

Rekonstrukce kulturního zařízení 

v Řesanicích

V loňském roce bylo započato s rekonstrukcí kulturního 
zařízení v Řesanicích. Byla provedena kompletní výměna 
střechy včetně ošetření krovu chemickým přípravkem proti 
dřevokazům a osazení nových svodů a žlabů. 

V letošním roce práce pokračovaly II. etapou, v rámci níž 
došlo k výměně 7 ks oken a 2 vchodových dveří. Jelikož se 
budova kulturního zařízení v Řesanicích nachází na návsi, která 
je vesnickou památkovou zónou, bylo nutné dodržet závazné 
stanovisko Městského úřadu v Nepomuku k osazení dřevěných 
dveří a oken s izolačními dvojskly s uvedeným členěním. 

V interiéru budovy byla zrekonstruována též kuchyňka, 
sociální zařízení včetně vnitřní kanalizace, vodovodu, 
keramických obkladů, podlah, elektrických rozvodů 
a vybavení. Byla zhotovena i venkovní vodovodní přípojka 
v délce 32 m. Celková rekonstrukce v letošním roce si vyžádala 
626 tisíc korun. 

Na příští rok je naplánována oprava vnější omítky včetně 
nové výmalby.   
    Čápová Marie 

Stromy se sázely na vícero místech. V Újezdě u Kasejovic 
vysadili místní občané 33 stromků a to se zachováním druhové 
pestrosti. Je nutné podotknout, že vhodnou lokalitu nejen 
vybrali, ale také z větší části sami připravili, za což jim patří 
poděkování. 

V Kasejovicích byl pro výsadbu využit prostor při nově 
vybudovaném chodníku u trati, kde bylo vysazeno ve 
spolupráci se základní a mateřskou školou 14 lip. 

Třetí lokalitou podzimní výsadby je prostranství na místním 
hřbitově, kam bylo do spodní části umístěno 15 hlohů. Ještě 
před výsadbou bylo nutné odstěhovat ocelovou kolnu, která 
byla prázdná a nevyužitá a v posledních letech sloužila už jen 
jako držák na „kárku“. Mimochodem oblíbené kárky jsou již 
dvě a byly umístěny do zálivu ke kontejnerům na odpad, těsně 
za vrata hřbitova. 

Celkem bylo na těchto třech stanovištích vysazeno a 
ošetřeno 62 stromů s podporou Státního fondu životního 
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí.

Čtvrté stanoviště je u čistírny odpadních vod, kde do její 
těsné blízkosti bylo přesazeno z náletů 10 mladých stromků 
javoru a posledním pátým stanovištěm je prostor u koupaliště, 
kde bylo stejným způsobem vysazeno 9 javorů.

    Václav Jakubčík

Pánové z „Brífinku“ se naposledy sešli u třetí studánky, 
kterou mají rozpracovanou tento rok. Jde o studánku Panny 
Marie v místě bývalé cihelny pod „motorestem“. Původně si 
mysleli, že do zimy bude hotovo a proběhne kolaudace, ovšem 
okolnosti tomu zabránily. Trošku zklamaní zjistili, že se ztrácí 
voda vlivem velkého sucha. Vždyť letos pořádně nezapršelo. 

A tak dokončili poslední terénní úpravy a všichni se těší, že 
se na jaře sejdou, že bude více vláhy a jejich třetí dílo bude 
úspěšně dokončeno. 

   Miloslava Pohanková  

Probouzení třetí studánky

Město Kasejovice děkuje 
rodině Krlišových za věnování 
vánočního stromu na výzdobu 
města. 

P o d ě k o v á n í  p a t ř í  t a k é 
zemědělskému podniku Agro 
chov Kasejovice, který nám 
zapůjčil jeřáb, abychom mohli 
tohoto krasavce pokácet a na 
náměstí bezpečně ukotvit do 
stojanu.

 Václav Jakubčík

Dvě poděkování za vánoční výzdobu

Město Kasejovice nejen kácí, 

ale také sází
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Celé tvořeníčko jsme si všichni uží-
vali a dokázali si, že jsme šikovné děti, 
a že si rodiče nezapomněli hrát a tvořit. 
Děkujeme.
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V letošním školním roce jsme si nenecha-
li ujít besedu s našimi kamarády myslivci 
z Mysliveckého spolku Čihadlo Kasejo-
vice. Tentokrát mezi nás přišli pan Jaro-
slav Skuhravý a pan Vratislav Jadrný se 
svým čtyřnohým kamarádem labrador-
kou Agnes. Jako správní myslivci v mys-
livecké uniformě a s loveckou výbavou 
pravých myslivců. Vyprávěli nám plno 
zajímavostí ze života volně žijící zvěře, 
jak se o zvěř starat po celý rok. Procvičili 
jsme si názvy zvěře a seznámili jsme se 
s loveckými pomůckami a trofejemi. 

Labradorka Agnes se projevila jako moud-
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Seznámili jsme se s tím, kde knihy bydlí 
a kde si je můžeme zapůjčit. Už víme, 
jak se správně ke knihám chovat a co jim 
určitě škodí. Kdo pro nás píše krásné 
pohádky a kreslí do knih obrázky. 
Těšíme se, až budeme čtenáři…

NAŠE VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
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úsměv ať vždy všechno spraví.
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a zaměstnanci MŠ Kasejovice.
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Preventivní programy 

na ZŠ Kasejovice

Od konce září do konce listopadu se na 
ZŠ Kasejovice konaly preventivní progra-
my, jejichž tematická škála byla velice 
pestrá a různorodá. Doba covidové pande-
mie přinesla potřebu zaměřit se na bez-
pečnost v kyberprostoru. Této tematice se 
věnovala většina žáků na 1. a 2. stupni. 
Žáci z 8. a 9. třídy se se zaujetím zapojili 
v programu věnovaném světovým nábo-
ženstvím a sektám. A stálicí mezi preven-
tivními programy jsou na naší základní 
škole programy pro 3., 5. a 9. ročník, které 
organizuje Národní iniciativa pro život. 
Děti mají možnost se kultivovanou a 
decentní formou seznámit s tím, co před-
cházelo jejich cestě na svět. Přejme si, aby 
preventivní programy specifické prevence 
byly našim žákům v životě prospěšné.

Jaroslava Mlsová, školní metodik   
                  prevence ZŠ Kasejovice 

Rekonstrukce kulturního zařízení 

v Řesanicích

V loňském roce bylo započato s rekonstrukcí kulturního 
zařízení v Řesanicích. Byla provedena kompletní výměna 
střechy včetně ošetření krovu chemickým přípravkem proti 
dřevokazům a osazení nových svodů a žlabů. 

V letošním roce práce pokračovaly II. etapou, v rámci níž 
došlo k výměně 7 ks oken a 2 vchodových dveří. Jelikož se 
budova kulturního zařízení v Řesanicích nachází na návsi, která 
je vesnickou památkovou zónou, bylo nutné dodržet závazné 
stanovisko Městského úřadu v Nepomuku k osazení dřevěných 
dveří a oken s izolačními dvojskly s uvedeným členěním. 

V interiéru budovy byla zrekonstruována též kuchyňka, 
sociální zařízení včetně vnitřní kanalizace, vodovodu, 
keramických obkladů, podlah, elektrických rozvodů 
a vybavení. Byla zhotovena i venkovní vodovodní přípojka 
v délce 32 m. Celková rekonstrukce v letošním roce si vyžádala 
626 tisíc korun. 

Na příští rok je naplánována oprava vnější omítky včetně 
nové výmalby.   
    Čápová Marie 

Stromy se sázely na vícero místech. V Újezdě u Kasejovic 
vysadili místní občané 33 stromků a to se zachováním druhové 
pestrosti. Je nutné podotknout, že vhodnou lokalitu nejen 
vybrali, ale také z větší části sami připravili, za což jim patří 
poděkování. 

V Kasejovicích byl pro výsadbu využit prostor při nově 
vybudovaném chodníku u trati, kde bylo vysazeno ve 
spolupráci se základní a mateřskou školou 14 lip. 

Třetí lokalitou podzimní výsadby je prostranství na místním 
hřbitově, kam bylo do spodní části umístěno 15 hlohů. Ještě 
před výsadbou bylo nutné odstěhovat ocelovou kolnu, která 
byla prázdná a nevyužitá a v posledních letech sloužila už jen 
jako držák na „kárku“. Mimochodem oblíbené kárky jsou již 
dvě a byly umístěny do zálivu ke kontejnerům na odpad, těsně 
za vrata hřbitova. 

Celkem bylo na těchto třech stanovištích vysazeno a 
ošetřeno 62 stromů s podporou Státního fondu životního 
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí.

Čtvrté stanoviště je u čistírny odpadních vod, kde do její 
těsné blízkosti bylo přesazeno z náletů 10 mladých stromků 
javoru a posledním pátým stanovištěm je prostor u koupaliště, 
kde bylo stejným způsobem vysazeno 9 javorů.

    Václav Jakubčík

Pánové z „Brífinku“ se naposledy sešli u třetí studánky, 
kterou mají rozpracovanou tento rok. Jde o studánku Panny 
Marie v místě bývalé cihelny pod „motorestem“. Původně si 
mysleli, že do zimy bude hotovo a proběhne kolaudace, ovšem 
okolnosti tomu zabránily. Trošku zklamaní zjistili, že se ztrácí 
voda vlivem velkého sucha. Vždyť letos pořádně nezapršelo. 

A tak dokončili poslední terénní úpravy a všichni se těší, že 
se na jaře sejdou, že bude více vláhy a jejich třetí dílo bude 
úspěšně dokončeno. 

   Miloslava Pohanková  

Probouzení třetí studánky

Město Kasejovice děkuje 
rodině Krlišových za věnování 
vánočního stromu na výzdobu 
města. 

P o d ě k o v á n í  p a t ř í  t a k é 
zemědělskému podniku Agro 
chov Kasejovice, který nám 
zapůjčil jeřáb, abychom mohli 
tohoto krasavce pokácet a na 
náměstí bezpečně ukotvit do 
stojanu.

 Václav Jakubčík

Dvě poděkování za vánoční výzdobu

Město Kasejovice nejen kácí, 

ale také sází
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— Koupím žulové sloupky (kuny) na hradbu, žulovou 
dlažbu a žulové koryto na chalupu.  Tel: 602 552 441.

— Prodám palivové dřevo, délka 1 m. Tel. 603 393 517.
— Prodám palivové dříví z katru, cena 190 Kč za prm. 

Velikost balíku cca 1x1m, délka 4-5 m. Tel. 607 816 
548, Kasejovice.

— Prodám světlou ložnici a tmavý obývák ze sedmdesá-
tých let, dále starší eternitovou krytinu. Cena dohodou. 
Tel. 605 551 061.

— Prodám mladé andulky, tel. 731 854 834.

Inzerce

Nové knihy:
&  Markéta Harasimová: Vůně noci
&  David Morell: Vládce noci
&  Ben Macintyre: Špion. A zrádce!
&  Ladislav Beran: Kriminální případy ze starého Písku
&  Tim Weaver: Hon na mrtvého
&  W. Bruce Cameron: Psí poslání
&  Petr Eidler: Smrt konvertity
&  Connie Glynnová: Princezna v utajení
&  Můj prima den na letišti
&  Svět v pohybu

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

Informace z kasejovické knihovny

Prodej kaprů

Kapr do 2,5 kg 60 Kč/kg, kapr nad 2,5 kg 70 Kč/kg
Amur 70 Kč/kg

Prodej v obci Pole, nutno objednat na tel.  728 814 880.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
čtvrtek - neděle 
11 - 19.30 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Skvělá pizza z domácího těsta.


