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

Bohatý kulturní víkend v Kasejovicích 24. 9. 2016

Újezd u Kasejovic 
má opravenou silnici na návsi 

 Kamenná svatba v Bezděkově

rvní podzimní víkend v Kasejovicích nabízel zajímavé akce. V sobotu se konala P již od rána zahrádkářská výstava v areálu chovatelů. Vystavena byla pestrá plejáda 
výpěstků. Návštěvníky zaujal například podomácku vypěstovaný meloun, obrovské 
dýně, bohaté květy jiřin, papričky všech možných tvarů a barev, čočkofazole, spousta 
druhů jablek nebo například obří řepa, se kterou by měl co dělat děda s babkou
, vnučkou, pejskem... No, však víte.

    
    Ten samý den na tom samém místě hrála k tanci a poslechu Malá muzika Nauše Pepíka. 
Kapela přilákala na stovku návštěvníků, kteří se bavili do pozdních večerních hodin.

V neděli 25. září 2016 přijeli do Kasejovic dva mykologové z nezvěstického 
mykologického klubu. To aby doprovodili skupinu místních a v terénu jim povyprávěli 
o houbách rostoucích v našich lesích. Jako i před rokem této akci počasí příliš nepřálo, 
ačkoliv letos nebyla jako minulý rok zrušena - pár optimistů se přece jen na vycházku 
vypravilo. A dobře udělali. Les nebyl houbami nijak přecpaný, to rozhodně ne, o to 
větší radost byla nad každou nalezenou houbou... Z těch jedlých úlovků jmenujme 
např. hřiba hnědého a smrkového, či klouzka obecného. Mnohem víc ovšem bylo          
v lese hub nejedlých a jedovatých, o kterých páni mykologové velice zajímavě 
vyprávěli. Našli a naučili jsme se poznávat např. tyto bizarní houby: nedohub růžový, 
krásnorůžek lepkavý, anýzovník vonný a další druhy. Vycházka byla velice vydařená, 
byť se podobala spíše detektivnímu pátrání.  Dana Matějovská

Neuvěřitelných 65 let uplynulo od svatby paní Blaženy Sudové a pana Josefa Sudy. 
Ano si řekli 29.9.1951 v kostele sv. Václava v Kadově a poté v obřadní 

síni ve Lnářích. Poblahopřát k tak významnému jubileu, ke 
kamenné svatbě, jsme manželům přišli do Bezděkova, kde 
spolu prožívají celý život. Vychovali dvě děti, dnes se těší ze 
čtyř vnoučat, šesti pravnoučat a užívají si zaslouženého 

důchodu. Ani jim se nevyhýbají různé problémy, nemoci, ale 
vše výborně zvládají a žijí plnohodnotný život.

Přejeme manželům Sudovým, aby rodinná pohoda vyplňovala další léta 
jejich života, aby všechny dny byly naplněny pohodou a spokojeností. K tomu všemu 
přejeme hlavně pevné zdraví a radost z každého společně prožitého dne.
                   Za Obec Hradiště                                             Jaroslava Ladmanová Již v předchozích vydáních Kasejovic-

kých novin byli jejich čtenáři informo-
váni o opravě komunikace Řesanice – 
Kotouň. V polovině měsíce září přistoupilo 
město Kasejovice k opravě místní 
komunikace na návsi v Újezdě u Kasejo-
vic. Celkem 2 723 m² plochy bylo 
opraveno asfaltovým betonem typu ACO 
11 o tloušťce 4 – 6 cm a vyrovnávkou  
asfaltovým betonem ACO 11. Opravě 
komunikace na návsi předcházela výšková 
úprava dešťové vpusti, vyrovnávky 
štěrkodrtí a další s tím související práce. 
Kompletní oprava újezdské komunikace si 
vyžádala finanční prostředky ve výši 1 822 
098,10 Kč, přičemž 300 000 činila dotace z 
Plzeňského kraje, zbývající část finančních 
nákladů hradilo město ze svého rozpočtu. 
Opravená komunikace by měla přispět 
nejen k lepší průjezdnosti vesnicí, ale 
zároveň se zasloužit o lepší vzhled návsi v 
Újezdě. 
Marie Čápová, starostka města Kasejovice
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Usnesení zasedání 
Rady města  Kasejovice 

ze dne 26.9. 2016

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź nové platové výměry na zvýšený 

platový tarif pro ředitelky základní a 
mateřské školy v souladu s nařízením 
vlády č. 273/2016 Sb., s účinností od 
1.9.2016

ź čerpání částky z investičního fondu 
Mateřské školy Kasejovice ve výši 
75 923 Kč na instalaci termostatic-
kých hlavic

ź pronájem části pozemku parc. č. 
2

920/11 o výměře cca 130 m  v k.ú. 
Chloumek    u Kasejovic paní MUDr. 
Dagmar Matulové, bytem Praha, za 

2
cenu 5 Kč/m /rok na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce s 
podmínkou, že umožní přístup 
majitelům okolních nemovitostí

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 

2
150 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic

ź vyhlášení záměru prodeje pozemku 
2

parc. č. 1759 o výměře 64 m  v k.ú. 
Kasejovice

ź vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku parc. č. 738/5 (dle nového 
geometrického plánu parc. č. 738/20) 

2o výměře 26 m  v k.ú. Kladrubce
ź vyhlášení záměru pronájmu části 

pozemku p.č. 226/1 a části pozemku 
p.č. 227/1 o celkové výměře cca 80 

2
m  v k.ú. Přebudov

ź vyhlášení záměru pronájmu objektu 
kavárny pod radnicí v Kasejovicích 
čp. 98

Rada města stanovuje:
ź ceny pronájmu pozemků v k.ú. 

2Kasejovice na 7 Kč/m /rok u 
pozemků mimo stavbu a 10 

2Kč/m /rok u pozemků pod stavbou a 
ceny pronájmu pozemků v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic, Kladrubce, 
Polánka u Kasejovic, Podhůří u 
Nepomuka, Přebudov, Řesanice, 

2Újezd u Kasejovic na 5 Kč/m /rok u 
2

pozemků mimo stavbu a 7 Kč/m /rok 
u pozemků pod stavbou

V měsíci září schválilo Zastupitelstvo 
města Kasejovice Obecně závaznou 

vyhlášku 2/2016 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a Obecně 
závaznou vyhlášku 3/2016 o stanovení 
systému shromažďování ,  sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města 
Kasejovice. V souvislosti s tím rozhodlo 
kasejovické zastupitelstvo o nezvyšování 
místního poplatku za svoz komunálního 
odpadu a ponechat tento poplatek na 
stejné ceně, tj, 420 Kč za osobu a rok. 
	 Vzhledem k tomu, že se v 
poslední době začaly v Kasejovicích 
objevovat sběrné nádoby na komunální 
odpad o obsahu 240 l, rozhodlo se město 
Kasejovice občany informovat o tom, že 
výše uvedená vyhláška 3/2016 přesně 
definuje typy a rozměry sběrných nádob 
určených ke sběru komunálního odpadu. 
Na odpad tohoto typu lze používat pouze 
typizované nádoby černé a šedé barvy o 
objemu 110 – 120 l, popř. igelitové pytle 
dodané svozovou firmou. 

S tříděním a svozem odpadu 
souvisí rovněž informace o způsobu 
likvidace potravinářského oleje. Olej 
tohoto typu lze ukládat nejlépe v 
uzavřených PET láhvích ve sběrném 
dvoře v Kasejovicích. Olej není možné 
vylévat do kanalizace, neboť to následně 
způsobuje problémy v čistírně odpadních 
vod. 

Město Kasejovice opakovaně 
své občany žádá, aby do sběrného dvora 
ukládali pouze vytříděný odpad a 
plastové láhve v uzavřených igelitových 
pytlích. 

Vyhlášky jsou všem poplatní-
kům k dispozici na webových stránkách 
města v sekci vyhlášky, předpisy 
(http://www.kasejovice.cz/cs/mestsky-
urad/vyhlasky-a-predpisy/R4-A0/) či v 
úředních hodinách na Městském úřadě v 
Kasejovicích. 
	 Marie Čápová, starostka města 
Kasejovice

Třídění odpadů 
je stále aktuální

Zastupitelstvo města Kasejovice 
vydává
ź obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 

o místním poplatku ze psů  
ź obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 

o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

ź obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 
o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na 
území města Kasejovice 

ź obecně závaznou vyhlášku č.4/2016, 
kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č.1/1996 o pohybu zvířat na 
veřejném prostranství a Obecně 
závazná vyhláška č.1/2001 o 
všeobecné údržbě, čistotě, vzhledu a 
k zajištění veřejného pořádku na 
území obce Kasejovice i připojených 
obcí  

Zastupitelstvo města schvaluje 
ź změny v rozpočtu č.10, které jsou 

nedílnou součástí usnesení 
ź prodej pozemku část parc.č. 1153/2 

(dle nového GP parc.č.1153/4) o 
2 2výměře 49 m  -------za cenu 120/m  s 

tím, že veškeré poplatky uhradí 
kupující.  

Zastupitelstvo města bere na vědomí
ź informativní zprávu o činnosti Rady 

města za období od 9.6.2016 – 
8.9.2016

ź zprávu finančního výboru 
ź zprávu kontrolního výboru 
ź změny v rozpočtu města  č .  

6,7,8,9/2016 schválené radou města 
dle pověření zastupitelstva města ze 
dne 8.12.2015

ź různé informace o: 
ź dotaci na památné stromy,
ź průběhu realizace projektu 

„Kasejovická příroda“,
ź dokončení opravy komunikace 

Řesanice-Kotouň a okolo řadových 
garáží,

ź opravě komunikací na návsi v 
Újezdě u Kasejovic,

ź zahájení opravy střechy bývalého 
špýcharu v Kasejovicích, 

ź opravě nádrží na ČOV Kasejovice,
ź výsledku žádosti na dětské hřiště z 

nadace ČEZ,  
ź výsledku soudního řízení o 

pozemcích pod komunikací I/20.

Usnesení zasedání 
Zastupitelstva města  Kasejovice 

ze dne 8.9. 2016 V sobotu 24. 9. 2016 proběhlo námětové 
cvičení všech našich sborů dobrovol-

ných hasičů. 
Bylo naplánované, že všem hasičům 

výjezdové jednotky dorazí SMS s údajem 
místa požáru. Ovšem vyskytl se problém na 
ústředně v Nepomuku, takže si hasiči museli 
poradit sami.

V 7:10 se Dožicemi začal linout zvuk 
sirény. Ve čtvrt na osm už před hasičárnou 
stepovalo 8 hasičů plus další vystrašení místní. 
Těm však bylo vysvětleno, že jde pouze o 
cvičení, takže se uklidnění vrátili do svých 
obydlí. Hasiči se přesunuli k místní hospodě U 
Simči a vyčkávali na příjezd zbylých sborů.

Jako první dorazili v 7:25 hasiči z Radošic 
v silné sestavě 4 mužů. Chvilku po nich dora-
zili mladosmolivečtí, rovněž v sestavě 4 
mužů. Třetí v pořadí přijeli hasiči ze Starého 
Smolivce, netradičně v počtu 4 mužů. Hasiči z 
Budislavic si dali na čas, ale nakonec taky 
dorazili v sestavě 4 mužů. Sbory máme kom-
pletní, pár slov úvodem taky zaznělo, jde se 
hasit. Ale co že to v těch Dožicích vlastně 
hořelo?

Předmětem cvičení byl požár větrné 
elektrárny, konkrétně elektrická rozvodna, od 
které následně chytlo i pole. (Nebojte, požár 
byl zcela imaginární). Rozmístění sborů bylo 
následující: místní (tedy SDH Dožice) zůstali 
u zdroje (u požární nádrže), dále stáli hasiči 
SDH Radošice, kus nad nimi SDH Starý 
Smolivec a na kopci u „vrtule“ to vyfasovali 
hasiči SDH Mladý Smolivec. Ti totiž měli s 
sebou cisternu, která poskytla vodu do té doby, 
než zbytek hasičů připojil vedení vody. No a 
hasiči z SDH Budislavice pomáhali všude, kde 
se dalo.

Troufám si říct, že natažení hadic i celkové 
hašení bylo rychlé a že kdyby tam opravdu 
hořelo, zvládli by to uhasit. Celkem na vzdále-
nost od požární nádrže až k větrné elektrárně 
použili přibližně 25 „béčkových“ hadic a vodu 
do kopce tlačily tři mašiny. Informace o ukon-
čení zásahu byla dopravena od elektrárny zpět 
k požární nádrži chvíli po půl deváté.

To ale nebylo všechno. Hasiči si mohli 
prohlédnout a dozvědět se něco více i o jiném 
hasicím prostředku, konkrétně o hasící pěně. 
Proběhla dokonce názorná ukázka, jak to 

vypadá, když se hasí pěnou. Nechybělo ani pár 
slov na závěr, vyzdvihnutí drobných, ale 
opravdu drobných chyb, kterých se hasiči 
dopustili (nebojte, nic převratného). Zane-
dlouho se všichni rozloučili a vyrazili zpět ke 
svým domovům. Celkový závěr tohoto cviče-
ní je, že vše proběhlo bez problémů, vodu z 
požární nádrže k větrné elektrárně jsou hasiči 
schopni dopravit, dokonce stíhali doplňovat i 
cisternu (což je super). Můžeme klidněji spát, 
máme tu relativně dostačující hasičskou 
techniku a velmi šikovné hasiče.

                     Karolína Černá
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V sobotu 3. 9. 2016 vyrazili muži SDH 
Mladý Smolivec na okresní kolo 

hasičského cvičení do Dobřan. Tam 
zabojovali a umístili se na krásném 
druhém místě z jedenácti zúčastněných.
          Tomáš Fenko

Muži SDH Mladý Smolivec 
skončili na okrese 
na 2. místě - 2016

Námětové cvičení SDH 24. 9. 2016

Zlatá svatba manželů Černých
iřina a Bohuslav Černých z Mladého Smolivce společně prožili padesát let a mohli tak 24. 9. J2016 oslavit zlatou svatbu. 

V roce 1966 se brali v obřadní síni MNV v Chotěšově. Do Mladého Smolivce se přistěhovali v 
roce 1978 a spokojeně zde žijí dosud. Vychovali spolu tři děti, Jiřinu, Bohuslava a Evu, a radost 
jim přináší čtyři vnoučata, Veronika, Honza, Markéta a Karolínka. Celý život pracovali  v země-
dělství, jen paní Jiřina ze zdravotních důvodů musela zemědělství opustit a pracovala poté jako 
dělnice v Tesle v Blatné. Přestože pan Černý je dlouhodobě méně pohyblivý a ani jim se nevyhý-
bají nemoci, prožívají spokojený život. Přejeme jim ještě hodně společně prožitých a prosluně-
ných chvil…                               Eva Kubová

Diamantovou svatbu oslavili manželé 
Nachtmannovi z Budislavic. Výročí 

připadlo již na 4. 2. 2016, ale blahopřát jsme 
bohužel přišly až v září. Gratulaci zdržela 
malá zapomnětlivost našeho úřadu a pak 
zdravotní problémy pana Nachtmanna. Marie 
a Josef Nachtmannovi společně žijí již 60 let   
v Budislavicích, vychovali spolu dvě děti, 
Alenu a Josefa, těší se ze čtyř vnoučat a čtyř 
pravnoučátek. Manželům se daří velice 
dobře. Přestože ani jim se nevyhýbají běžné 
starosti a drobné nemoci, užívají si šťastně 
každý společný den.
                                           Eva Kubová

Diamantová svatba 
v Budislavicích I. BTO uspořádal v sobotu 10. 9. 2016 pro 

své členy výlet do Třeboně.
Protože zájem o výlety od Honzy a 

Žížaly roste, vyrazili jsme tentokráte 
dvěma autobusy. Ráno, skoro ještě před 
rozedněním, jsme se usadili do autobusů a 
rozjeli se směrem na jih. 

První zastavení nás čekalo ve Schwar-
zenberské hrobce z roku 1877. Tam nás 
vedoucí I. BTO rozdělili do dvou skupin a 
postupně jsme si prohlédli kapli a poté i 
samotnou hrobku, kde je uloženo 26 rakví. 
Po komentované prohlídce jsme udělali 
společné foto a vyrazili autobusy na rybník 
Rožmberk, který je rozlohou v Jihočeském 
kraji a v České republice největší. Na hrázi 
rybníka už začal stoupat teploměr ke třicít-
ce a účastníci potřebovali zachránit rych-
lým občerstvením. Stánek na začátku hráze 
tak přišel více než vhod. Občerstvení bylo 
výborné a tak měli Honza se Žížalou vel-
kou práci některé účastníky ze stánku 
vyhnat a donutit je pokračovat dále po hrázi 
do Staré Hlíny. Někteří se pod hrází i kou-
pali a voda prý byla úžasná. Zato cesta po 
hrázi až do vesnice byla nekonečná, horká a 
prašná, ale v krásné přírodě, takže to zvládli 
téměř všichni. 

Ve Staré Hlíně jsme nasedli po krátkém 
občerstvení do autobusů a pokračovali na 
Třeboň. Tam následovalo volné odpoledne 
a každý mohl navštívit, co chtěl. Naše 
skupinka prošla malebné náměstí, navštívi-
li jsme výstavu hub na zámku a vyšplhali 
jsme na věž. Autobusy na nás čekaly o půl 
šesté na parkoviště. Nikomu se však do 
rozpálených vozů nechtělo a tak zase muse-
li zasáhnout velitelé. Domů jsme se dostali 
okolo osmé, špinaví, unavení, ale plní 
zážitků a nových poznatků z naší zemičky. 

Už se těšíme na další výlet a to prý bude 
pěšky k pramenům Smoliveckého potoka v 
neděli 9. 10. 2016.

   Eva Kubová

Výlet do Třeboně 2016
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Usnesení zasedání 
Rady města  Kasejovice 

ze dne 26.9. 2016

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź nové platové výměry na zvýšený 

platový tarif pro ředitelky základní a 
mateřské školy v souladu s nařízením 
vlády č. 273/2016 Sb., s účinností od 
1.9.2016

ź čerpání částky z investičního fondu 
Mateřské školy Kasejovice ve výši 
75 923 Kč na instalaci termostatic-
kých hlavic

ź pronájem části pozemku parc. č. 
2

920/11 o výměře cca 130 m  v k.ú. 
Chloumek    u Kasejovic paní MUDr. 
Dagmar Matulové, bytem Praha, za 

2
cenu 5 Kč/m /rok na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce s 
podmínkou, že umožní přístup 
majitelům okolních nemovitostí

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 

2
150 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic

ź vyhlášení záměru prodeje pozemku 
2

parc. č. 1759 o výměře 64 m  v k.ú. 
Kasejovice

ź vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku parc. č. 738/5 (dle nového 
geometrického plánu parc. č. 738/20) 

2o výměře 26 m  v k.ú. Kladrubce
ź vyhlášení záměru pronájmu části 

pozemku p.č. 226/1 a části pozemku 
p.č. 227/1 o celkové výměře cca 80 

2
m  v k.ú. Přebudov

ź vyhlášení záměru pronájmu objektu 
kavárny pod radnicí v Kasejovicích 
čp. 98

Rada města stanovuje:
ź ceny pronájmu pozemků v k.ú. 

2Kasejovice na 7 Kč/m /rok u 
pozemků mimo stavbu a 10 

2Kč/m /rok u pozemků pod stavbou a 
ceny pronájmu pozemků v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic, Kladrubce, 
Polánka u Kasejovic, Podhůří u 
Nepomuka, Přebudov, Řesanice, 

2Újezd u Kasejovic na 5 Kč/m /rok u 
2

pozemků mimo stavbu a 7 Kč/m /rok 
u pozemků pod stavbou

V měsíci září schválilo Zastupitelstvo 
města Kasejovice Obecně závaznou 

vyhlášku 2/2016 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a Obecně 
závaznou vyhlášku 3/2016 o stanovení 
systému shromažďování ,  sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města 
Kasejovice. V souvislosti s tím rozhodlo 
kasejovické zastupitelstvo o nezvyšování 
místního poplatku za svoz komunálního 
odpadu a ponechat tento poplatek na 
stejné ceně, tj, 420 Kč za osobu a rok. 
	 Vzhledem k tomu, že se v 
poslední době začaly v Kasejovicích 
objevovat sběrné nádoby na komunální 
odpad o obsahu 240 l, rozhodlo se město 
Kasejovice občany informovat o tom, že 
výše uvedená vyhláška 3/2016 přesně 
definuje typy a rozměry sběrných nádob 
určených ke sběru komunálního odpadu. 
Na odpad tohoto typu lze používat pouze 
typizované nádoby černé a šedé barvy o 
objemu 110 – 120 l, popř. igelitové pytle 
dodané svozovou firmou. 

S tříděním a svozem odpadu 
souvisí rovněž informace o způsobu 
likvidace potravinářského oleje. Olej 
tohoto typu lze ukládat nejlépe v 
uzavřených PET láhvích ve sběrném 
dvoře v Kasejovicích. Olej není možné 
vylévat do kanalizace, neboť to následně 
způsobuje problémy v čistírně odpadních 
vod. 

Město Kasejovice opakovaně 
své občany žádá, aby do sběrného dvora 
ukládali pouze vytříděný odpad a 
plastové láhve v uzavřených igelitových 
pytlích. 

Vyhlášky jsou všem poplatní-
kům k dispozici na webových stránkách 
města v sekci vyhlášky, předpisy 
(http://www.kasejovice.cz/cs/mestsky-
urad/vyhlasky-a-predpisy/R4-A0/) či v 
úředních hodinách na Městském úřadě v 
Kasejovicích. 
	 Marie Čápová, starostka města 
Kasejovice

Třídění odpadů 
je stále aktuální

Zastupitelstvo města Kasejovice 
vydává
ź obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 

o místním poplatku ze psů  
ź obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 

o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

ź obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 
o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na 
území města Kasejovice 

ź obecně závaznou vyhlášku č.4/2016, 
kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č.1/1996 o pohybu zvířat na 
veřejném prostranství a Obecně 
závazná vyhláška č.1/2001 o 
všeobecné údržbě, čistotě, vzhledu a 
k zajištění veřejného pořádku na 
území obce Kasejovice i připojených 
obcí  

Zastupitelstvo města schvaluje 
ź změny v rozpočtu č.10, které jsou 

nedílnou součástí usnesení 
ź prodej pozemku část parc.č. 1153/2 

(dle nového GP parc.č.1153/4) o 
2 2výměře 49 m  -------za cenu 120/m  s 

tím, že veškeré poplatky uhradí 
kupující.  

Zastupitelstvo města bere na vědomí
ź informativní zprávu o činnosti Rady 

města za období od 9.6.2016 – 
8.9.2016

ź zprávu finančního výboru 
ź zprávu kontrolního výboru 
ź změny v rozpočtu města  č .  

6,7,8,9/2016 schválené radou města 
dle pověření zastupitelstva města ze 
dne 8.12.2015

ź různé informace o: 
ź dotaci na památné stromy,
ź průběhu realizace projektu 

„Kasejovická příroda“,
ź dokončení opravy komunikace 

Řesanice-Kotouň a okolo řadových 
garáží,

ź opravě komunikací na návsi v 
Újezdě u Kasejovic,

ź zahájení opravy střechy bývalého 
špýcharu v Kasejovicích, 

ź opravě nádrží na ČOV Kasejovice,
ź výsledku žádosti na dětské hřiště z 

nadace ČEZ,  
ź výsledku soudního řízení o 

pozemcích pod komunikací I/20.

Usnesení zasedání 
Zastupitelstva města  Kasejovice 

ze dne 8.9. 2016 V sobotu 24. 9. 2016 proběhlo námětové 
cvičení všech našich sborů dobrovol-

ných hasičů. 
Bylo naplánované, že všem hasičům 

výjezdové jednotky dorazí SMS s údajem 
místa požáru. Ovšem vyskytl se problém na 
ústředně v Nepomuku, takže si hasiči museli 
poradit sami.

V 7:10 se Dožicemi začal linout zvuk 
sirény. Ve čtvrt na osm už před hasičárnou 
stepovalo 8 hasičů plus další vystrašení místní. 
Těm však bylo vysvětleno, že jde pouze o 
cvičení, takže se uklidnění vrátili do svých 
obydlí. Hasiči se přesunuli k místní hospodě U 
Simči a vyčkávali na příjezd zbylých sborů.

Jako první dorazili v 7:25 hasiči z Radošic 
v silné sestavě 4 mužů. Chvilku po nich dora-
zili mladosmolivečtí, rovněž v sestavě 4 
mužů. Třetí v pořadí přijeli hasiči ze Starého 
Smolivce, netradičně v počtu 4 mužů. Hasiči z 
Budislavic si dali na čas, ale nakonec taky 
dorazili v sestavě 4 mužů. Sbory máme kom-
pletní, pár slov úvodem taky zaznělo, jde se 
hasit. Ale co že to v těch Dožicích vlastně 
hořelo?

Předmětem cvičení byl požár větrné 
elektrárny, konkrétně elektrická rozvodna, od 
které následně chytlo i pole. (Nebojte, požár 
byl zcela imaginární). Rozmístění sborů bylo 
následující: místní (tedy SDH Dožice) zůstali 
u zdroje (u požární nádrže), dále stáli hasiči 
SDH Radošice, kus nad nimi SDH Starý 
Smolivec a na kopci u „vrtule“ to vyfasovali 
hasiči SDH Mladý Smolivec. Ti totiž měli s 
sebou cisternu, která poskytla vodu do té doby, 
než zbytek hasičů připojil vedení vody. No a 
hasiči z SDH Budislavice pomáhali všude, kde 
se dalo.

Troufám si říct, že natažení hadic i celkové 
hašení bylo rychlé a že kdyby tam opravdu 
hořelo, zvládli by to uhasit. Celkem na vzdále-
nost od požární nádrže až k větrné elektrárně 
použili přibližně 25 „béčkových“ hadic a vodu 
do kopce tlačily tři mašiny. Informace o ukon-
čení zásahu byla dopravena od elektrárny zpět 
k požární nádrži chvíli po půl deváté.

To ale nebylo všechno. Hasiči si mohli 
prohlédnout a dozvědět se něco více i o jiném 
hasicím prostředku, konkrétně o hasící pěně. 
Proběhla dokonce názorná ukázka, jak to 

vypadá, když se hasí pěnou. Nechybělo ani pár 
slov na závěr, vyzdvihnutí drobných, ale 
opravdu drobných chyb, kterých se hasiči 
dopustili (nebojte, nic převratného). Zane-
dlouho se všichni rozloučili a vyrazili zpět ke 
svým domovům. Celkový závěr tohoto cviče-
ní je, že vše proběhlo bez problémů, vodu z 
požární nádrže k větrné elektrárně jsou hasiči 
schopni dopravit, dokonce stíhali doplňovat i 
cisternu (což je super). Můžeme klidněji spát, 
máme tu relativně dostačující hasičskou 
techniku a velmi šikovné hasiče.

                     Karolína Černá
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V sobotu 3. 9. 2016 vyrazili muži SDH 
Mladý Smolivec na okresní kolo 

hasičského cvičení do Dobřan. Tam 
zabojovali a umístili se na krásném 
druhém místě z jedenácti zúčastněných.
          Tomáš Fenko

Muži SDH Mladý Smolivec 
skončili na okrese 
na 2. místě - 2016

Námětové cvičení SDH 24. 9. 2016

Zlatá svatba manželů Černých
iřina a Bohuslav Černých z Mladého Smolivce společně prožili padesát let a mohli tak 24. 9. J2016 oslavit zlatou svatbu. 

V roce 1966 se brali v obřadní síni MNV v Chotěšově. Do Mladého Smolivce se přistěhovali v 
roce 1978 a spokojeně zde žijí dosud. Vychovali spolu tři děti, Jiřinu, Bohuslava a Evu, a radost 
jim přináší čtyři vnoučata, Veronika, Honza, Markéta a Karolínka. Celý život pracovali  v země-
dělství, jen paní Jiřina ze zdravotních důvodů musela zemědělství opustit a pracovala poté jako 
dělnice v Tesle v Blatné. Přestože pan Černý je dlouhodobě méně pohyblivý a ani jim se nevyhý-
bají nemoci, prožívají spokojený život. Přejeme jim ještě hodně společně prožitých a prosluně-
ných chvil…                               Eva Kubová

Diamantovou svatbu oslavili manželé 
Nachtmannovi z Budislavic. Výročí 

připadlo již na 4. 2. 2016, ale blahopřát jsme 
bohužel přišly až v září. Gratulaci zdržela 
malá zapomnětlivost našeho úřadu a pak 
zdravotní problémy pana Nachtmanna. Marie 
a Josef Nachtmannovi společně žijí již 60 let   
v Budislavicích, vychovali spolu dvě děti, 
Alenu a Josefa, těší se ze čtyř vnoučat a čtyř 
pravnoučátek. Manželům se daří velice 
dobře. Přestože ani jim se nevyhýbají běžné 
starosti a drobné nemoci, užívají si šťastně 
každý společný den.
                                           Eva Kubová

Diamantová svatba 
v Budislavicích I. BTO uspořádal v sobotu 10. 9. 2016 pro 

své členy výlet do Třeboně.
Protože zájem o výlety od Honzy a 

Žížaly roste, vyrazili jsme tentokráte 
dvěma autobusy. Ráno, skoro ještě před 
rozedněním, jsme se usadili do autobusů a 
rozjeli se směrem na jih. 

První zastavení nás čekalo ve Schwar-
zenberské hrobce z roku 1877. Tam nás 
vedoucí I. BTO rozdělili do dvou skupin a 
postupně jsme si prohlédli kapli a poté i 
samotnou hrobku, kde je uloženo 26 rakví. 
Po komentované prohlídce jsme udělali 
společné foto a vyrazili autobusy na rybník 
Rožmberk, který je rozlohou v Jihočeském 
kraji a v České republice největší. Na hrázi 
rybníka už začal stoupat teploměr ke třicít-
ce a účastníci potřebovali zachránit rych-
lým občerstvením. Stánek na začátku hráze 
tak přišel více než vhod. Občerstvení bylo 
výborné a tak měli Honza se Žížalou vel-
kou práci některé účastníky ze stánku 
vyhnat a donutit je pokračovat dále po hrázi 
do Staré Hlíny. Někteří se pod hrází i kou-
pali a voda prý byla úžasná. Zato cesta po 
hrázi až do vesnice byla nekonečná, horká a 
prašná, ale v krásné přírodě, takže to zvládli 
téměř všichni. 

Ve Staré Hlíně jsme nasedli po krátkém 
občerstvení do autobusů a pokračovali na 
Třeboň. Tam následovalo volné odpoledne 
a každý mohl navštívit, co chtěl. Naše 
skupinka prošla malebné náměstí, navštívi-
li jsme výstavu hub na zámku a vyšplhali 
jsme na věž. Autobusy na nás čekaly o půl 
šesté na parkoviště. Nikomu se však do 
rozpálených vozů nechtělo a tak zase muse-
li zasáhnout velitelé. Domů jsme se dostali 
okolo osmé, špinaví, unavení, ale plní 
zážitků a nových poznatků z naší zemičky. 

Už se těšíme na další výlet a to prý bude 
pěšky k pramenům Smoliveckého potoka v 
neděli 9. 10. 2016.

   Eva Kubová

Výlet do Třeboně 2016
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ELEKTROWIN - Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze 
železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posled-

ních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700. 
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále 
ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním 
technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z 
nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více 
než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % 
plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 10 
let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. 
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje 
zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a 
následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů. 
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000 
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice 
České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech 
začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo 
vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické 
rozvodné síti. 
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické 
principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. 
Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina 
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostrada-
telná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl 
hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehráva-
če, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních 
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s 
bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se 
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce 
stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních 
firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech 
žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po 
skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo 
vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich 
pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavi-
telné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. 
letech minulého století. 
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku 
nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do 
české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se 
nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly 
vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová 
povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. 
Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se 
zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu 
použít. 

V letošním roce proběhlo okresní 
kolo klasické hasičské soutěže dne 

3.9. v areálu kynologického cvičiště                
v Dobřanech.

I letos okrsek Kasejovice reprezen-
tovalo družstvo SDH Řesanice, které 
postoupilo do okresního kola na základě 
prvenství v okrskové soutěži, která 
proběhla v červnu v Životicích.

Řesaničtí hasiči se umístili na 
výborném 5. místě a vylepšili tak loňské 
7. místo, čímž potvrdili, že patří mezi 
nejlepší družstva nejen v okrsku 
Kasejovice, ale i v okrese Plzeň–jih.

Tímto družstvu SDH Řesanice 
děkujeme za skvělou reprezentaci, 
gratulujeme jim k úspěchu a přejeme 
mnoho dalších sportovních úspěchů.

Na soutěž také byli nominováni tři 
rozhodčí z okrsku, což bylo největší 
zastoupení ze všech okrsků okresu 
Plzeň–jih a to Jan Cina (SDH Kasejovi-
ce), Zdeněk Lederbuch (SDH Oselce) a 
Josef Zeithaml (SDH Oselce).

Všem zúčastněným tímto děkujeme.

                           Za okrsek Kasejovice

Jan Cina – velitel okrsku Kasejovice
Zdeněk Lederbuch – starosta okrsku 
Kasejovice

Okresní kolo hasičské 
soutěže v Dobřanech

Bezprostředně po srpnové bouřce, 
která zastavila elektrické toky     

v objektu sousedícím s obecním 
úřadem, přestal fungovat místní 
rozhlas. Všichni pokládali tuto závadu 
za důsledek úderu blesku, jenž si po 
delší době vybral za svůj cíl Nezdřev.
Oprava rozhlasového zařízení však 
odhal i la j iného v in íka . Malým 
otvorem pronikla dovnitř myška snad 
v domnění, že v pro ni přitažlivém 
prostoru najde něco k snědku. Když se 
tak nestalo, začala používat krabici 
plnou elektroniky jako bezpečné WC.
Opravář konstatoval, že celý vnitřek 
přístroje byl doslova prolit močí 
drzého hlodavce a výsledkem bylo 
zkorodování prakticky všech spojů a 
následný kolaps technické vymože-
nosti.

Nebyl to tedy blesk, nýbrž malý 
všetečný živočich, kdo na čas umlčel 
veřejný rozhlas.

  Jiří Čepelák

Proč v Nezdřevě nefungoval 
veřejný rozhlas

Startovalo se přesně v 10.30, foto Viktor Jandera

Říjen  2016                                                           str. 5                                                 Číslo 10; ročník XXI.

FICHTL CUP ŽIVOTICE

Oselecké aktuality
D ne 10. září 2016 proběhl při 

příležitosti poutě v obci Kotouň 
nohejbalový turnaj trojic, který se pro 
malý počet hráčů přeorganizoval na 
turnaj dvojic. Vzhledem ke krásnému 
počasí a cenám pro účastníky byla škoda 
tak malé účasti. Večer se konala taneční 
zábava, kde k tanci i poslechu hráli 
manželé Ondruškovi.

Rodinná skupina Dětského domova 
Nepomuk se sídlem v Oselcích se 

zúčastnila 19. 9. 2016 Krajského kola 
dopravní soutěže mladých cyklistů, které 
se konalo v Plzni Soutěž se skládala         
z testů silničního provozu, dále z jízdy 
zručnosti, jízdy na dětském dopravním 
hřišti a poskytování první pomoci. 
Družstvo stejně jako v loňském roce 
obsadilo skvělé první místo. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 49 startujících... Za 
nejmenší počet trestných bodů byla ještě 
odměněna Maruška a z chlapců Jakub             
z Oselecké skupiny Dětského domova v 
Nepomuku.                      -vh-

Dne 24.9.2016 se konal v obci Životice 3. ročník 4-hodinového vytrvalostního 
závodu týmů na motocyklech JAWA 50.

Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií. Kategorie Sport se zúčastnilo 11 týmů.       
V této kategorii stupně vítězů obsadili: 

3. místo HAVRDI CROSS TEAM z Perštejna, 2. místo obsadil tým BARANA 
RACING z Bezdědovic a vítězem se stal tým PJ TEAM z Horčic.
Kategorie Stodolák se zúčastnilo 14 týmů. V této kategorii stupně vítězů obsadili:

3. místo DRAHKOV TEAM z Drahkova, 2. místo obsadil tým JACKPOT z Přeštic 
a vítězem se stal tým ORANŽOVÍ STŘELCI Z BALCENU z Vísky. Vítězové této 
kategorie vyhráli v Životicích všechny tři ročníky.

Pořadatelé a hasiči děkují všem sponzorům, kteří se na akci podíleli. Poděkování 
dále patří řidiči a záchranáři panu Martinovi Čuntalovi za zajištění zdravotnické péče, 
kterou nikdo z návštěvníků ani závodníků nemusel vyhledat. Občerstvení zajistili 
manželé Vodičkovi, kteří provozují v naší obci místní hostinec. I těm patří poděkování.

Počasí nám přálo, akce se vydařila a už teď se všichni těšíme na rok 2017, kdy se 
uskuteční 4. ročník FICHTL CUP ŽIVOTICE.
     Za obec Životice Veronika Rážová

Zveme na kulturní akce

Cestovatelská diaprojekce J. Chalupného
Ostrovy Andamanského moře

- pondělí 31. října od 18 hod. sál KSC

Lampiónový průvod 
- v pátek 11. listopadu 2016 v 17 hod.

sraz u hasičárny

Ochutnávka svatomartinského vína 
- v pátek 11. listopadu 2016 sál KSC

Patrik Keller - Partyzáni na Kasejovicku 
- v p  londělí 14. istopadu 2016 sál KSC

Výstava chovatelů
26. - 27. listopadu 2016

- areál chovatelů

Adventní odpoledne
26. listopadu 2016 od 14 hod. sál KSC

Diaprojekce a vyprávění 
Ivana Fejfara o Mongolsku 

- 28. listopadu 2016 od 18 hod. sál KSC

Občanské sdružení Diakonie Broumov

ve spolupráci s Klubem kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské,  dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon

2- látek (min. 1 m , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek)

- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 
skleničky - vše nepoškozené

- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 18. listopadu 2016 	15 - 18 hod.

sobota 19. listopadu 2016  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových 

pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace: 

tel. 224 316 800, 224 317 203 
nebo u paní Evy Ježkové: 

tel. 371 595 081
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ELEKTROWIN - Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze 
železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posled-

ních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700. 
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále 
ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním 
technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z 
nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více 
než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % 
plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 10 
let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. 
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje 
zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a 
následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů. 
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000 
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice 
České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech 
začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo 
vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické 
rozvodné síti. 
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické 
principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. 
Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina 
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostrada-
telná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl 
hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehráva-
če, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních 
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s 
bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se 
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce 
stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních 
firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech 
žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po 
skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo 
vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich 
pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavi-
telné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. 
letech minulého století. 
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku 
nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do 
české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se 
nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly 
vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová 
povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. 
Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se 
zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu 
použít. 

V letošním roce proběhlo okresní 
kolo klasické hasičské soutěže dne 

3.9. v areálu kynologického cvičiště                
v Dobřanech.

I letos okrsek Kasejovice reprezen-
tovalo družstvo SDH Řesanice, které 
postoupilo do okresního kola na základě 
prvenství v okrskové soutěži, která 
proběhla v červnu v Životicích.

Řesaničtí hasiči se umístili na 
výborném 5. místě a vylepšili tak loňské 
7. místo, čímž potvrdili, že patří mezi 
nejlepší družstva nejen v okrsku 
Kasejovice, ale i v okrese Plzeň–jih.

Tímto družstvu SDH Řesanice 
děkujeme za skvělou reprezentaci, 
gratulujeme jim k úspěchu a přejeme 
mnoho dalších sportovních úspěchů.

Na soutěž také byli nominováni tři 
rozhodčí z okrsku, což bylo největší 
zastoupení ze všech okrsků okresu 
Plzeň–jih a to Jan Cina (SDH Kasejovi-
ce), Zdeněk Lederbuch (SDH Oselce) a 
Josef Zeithaml (SDH Oselce).

Všem zúčastněným tímto děkujeme.

                           Za okrsek Kasejovice

Jan Cina – velitel okrsku Kasejovice
Zdeněk Lederbuch – starosta okrsku 
Kasejovice

Okresní kolo hasičské 
soutěže v Dobřanech

Bezprostředně po srpnové bouřce, 
která zastavila elektrické toky     

v objektu sousedícím s obecním 
úřadem, přestal fungovat místní 
rozhlas. Všichni pokládali tuto závadu 
za důsledek úderu blesku, jenž si po 
delší době vybral za svůj cíl Nezdřev.
Oprava rozhlasového zařízení však 
odhal i la j iného v in íka . Malým 
otvorem pronikla dovnitř myška snad 
v domnění, že v pro ni přitažlivém 
prostoru najde něco k snědku. Když se 
tak nestalo, začala používat krabici 
plnou elektroniky jako bezpečné WC.
Opravář konstatoval, že celý vnitřek 
přístroje byl doslova prolit močí 
drzého hlodavce a výsledkem bylo 
zkorodování prakticky všech spojů a 
následný kolaps technické vymože-
nosti.

Nebyl to tedy blesk, nýbrž malý 
všetečný živočich, kdo na čas umlčel 
veřejný rozhlas.

  Jiří Čepelák

Proč v Nezdřevě nefungoval 
veřejný rozhlas

Startovalo se přesně v 10.30, foto Viktor Jandera
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FICHTL CUP ŽIVOTICE

Oselecké aktuality
D ne 10. září 2016 proběhl při 

příležitosti poutě v obci Kotouň 
nohejbalový turnaj trojic, který se pro 
malý počet hráčů přeorganizoval na 
turnaj dvojic. Vzhledem ke krásnému 
počasí a cenám pro účastníky byla škoda 
tak malé účasti. Večer se konala taneční 
zábava, kde k tanci i poslechu hráli 
manželé Ondruškovi.

Rodinná skupina Dětského domova 
Nepomuk se sídlem v Oselcích se 

zúčastnila 19. 9. 2016 Krajského kola 
dopravní soutěže mladých cyklistů, které 
se konalo v Plzni Soutěž se skládala         
z testů silničního provozu, dále z jízdy 
zručnosti, jízdy na dětském dopravním 
hřišti a poskytování první pomoci. 
Družstvo stejně jako v loňském roce 
obsadilo skvělé první místo. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 49 startujících... Za 
nejmenší počet trestných bodů byla ještě 
odměněna Maruška a z chlapců Jakub             
z Oselecké skupiny Dětského domova v 
Nepomuku.                      -vh-

Dne 24.9.2016 se konal v obci Životice 3. ročník 4-hodinového vytrvalostního 
závodu týmů na motocyklech JAWA 50.

Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií. Kategorie Sport se zúčastnilo 11 týmů.       
V této kategorii stupně vítězů obsadili: 

3. místo HAVRDI CROSS TEAM z Perštejna, 2. místo obsadil tým BARANA 
RACING z Bezdědovic a vítězem se stal tým PJ TEAM z Horčic.
Kategorie Stodolák se zúčastnilo 14 týmů. V této kategorii stupně vítězů obsadili:

3. místo DRAHKOV TEAM z Drahkova, 2. místo obsadil tým JACKPOT z Přeštic 
a vítězem se stal tým ORANŽOVÍ STŘELCI Z BALCENU z Vísky. Vítězové této 
kategorie vyhráli v Životicích všechny tři ročníky.

Pořadatelé a hasiči děkují všem sponzorům, kteří se na akci podíleli. Poděkování 
dále patří řidiči a záchranáři panu Martinovi Čuntalovi za zajištění zdravotnické péče, 
kterou nikdo z návštěvníků ani závodníků nemusel vyhledat. Občerstvení zajistili 
manželé Vodičkovi, kteří provozují v naší obci místní hostinec. I těm patří poděkování.

Počasí nám přálo, akce se vydařila a už teď se všichni těšíme na rok 2017, kdy se 
uskuteční 4. ročník FICHTL CUP ŽIVOTICE.
     Za obec Životice Veronika Rážová

Zveme na kulturní akce

Cestovatelská diaprojekce J. Chalupného
Ostrovy Andamanského moře

- pondělí 31. října od 18 hod. sál KSC

Lampiónový průvod 
- v pátek 11. listopadu 2016 v 17 hod.

sraz u hasičárny

Ochutnávka svatomartinského vína 
- v pátek 11. listopadu 2016 sál KSC

Patrik Keller - Partyzáni na Kasejovicku 
- v p  londělí 14. istopadu 2016 sál KSC

Výstava chovatelů
26. - 27. listopadu 2016

- areál chovatelů

Adventní odpoledne
26. listopadu 2016 od 14 hod. sál KSC

Diaprojekce a vyprávění 
Ivana Fejfara o Mongolsku 

- 28. listopadu 2016 od 18 hod. sál KSC

Občanské sdružení Diakonie Broumov

ve spolupráci s Klubem kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské,  dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon

2- látek (min. 1 m , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek)

- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 
skleničky - vše nepoškozené

- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 18. listopadu 2016 	15 - 18 hod.

sobota 19. listopadu 2016  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových 

pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace: 

tel. 224 316 800, 224 317 203 
nebo u paní Evy Ježkové: 

tel. 371 595 081
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Jan Hnízdil: Zaříkávač nemocí
&  Vlastimil Vondruška: Klášterní madrigal
&  Jaroslava Černá: Perlová koruna
&  Beatrice Small: Otrokyně lásky
&  Václav Erben: Vražda ve společnosti Consus
&  Václav Erben: Na dosah ruky
&  Markus Zusak: Zlodějka knih
&  Pavel Naumann: Pohádky o mašinkách
&  Kiera Cassová: Elita

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny335 44 Kasejovice
tel 371 595 293
www.kovokasejovice.cz

hledáme nové spolupracovníky na pozice:
     - pracovník výroby vzduchotechniky
     - montér vzduchotechniky

U zájemců požadujeme vzdělání ekonomického a případně i 
strojírenského směru a tomu odpovídající dovednosti: pečlivost, 
představivost a tvořivost, samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu se  
učit novým postupům.
Praxe v oboru vzduchotechniky výhodou.
Nástup možný ihned!
Kontakt: KOVO KASEJOVICE KLIMA, s.r.o., Kasejovice 397
 tel. 371 595 293, 606 622 593
 email: vzt@kovokasejovice.cz

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit 

s paní Miluší Kalistovou.
  
  Děkují Kubařovi

Dne 12.10.2016 
by se dožila 95 let 

paní Blažena Trhlíková 
z Podhůří.

      S láskou vzpomíná 
                    celá rodina

Pizzerie U pejska a kočičky
čeká na ty, kteří u nás ještě nebyli a těší se na stálé hosty :)

OTEVÍRACÍ DOBA: úterý - pátek 12 - 19 hod., sobota 12 - 21 hod. +?, 
neděle 15 - 20 hod.

Možnost pořádání oslav, pracovních schůzek, setkání spolužáků 
-  prodloužení otevírací doby pro tyto příležitosti.

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod.,
 je možno den předem domluvit (od 3 kousků) :) 

Tel: 776 692 390

„Celozrnné“ pečivo jako 
marketingový tah?

Na začátku září jsem zažila zajímavé 
setkání, kdy jsem měla vysvětlovat 
princip jedné z diet léčebné výživy 
pánovi, který léta pracuje jako pekař. 
    V rámci jeho doporučené diety by 
neměl jíst celozrnné pečivo, odvětil, že 
od té doby, co ví, co se do tzv. 
„celozrnného pečiva“ dává, tak to už 
nestrčí do pusy. Pan pekař mi potvrdil, že 
to, čemu my běžně říkáme „celozrnné“ 
pečivo, je z velké části pečivo pšeničné, 
ve kterém najdeme dokonce tři „éčka“, 
přičemž jedno z nich je barvivo k 
navození krásné barvičky vyvolávající 
pocit, že kupujeme celozrnné pečivo. 
Čím mě šokoval ještě více, byla informa-
ce o tom, že co tak různě po výrobě pečiva 
zbývá (zbytky těst, starší pečivo) se do 
těst pečiva taktéž přidá. Pak se z toho 
vytvoří rohlík, obalí se v sezamu nebo lnu 
a hurá – máme celozrnný rohlík, který 
rázem stojí o několik Kč za kus více. Díky 
lepku obsaženého v pšenici je pečivo 
krásně nadýchané. Oproti tomu takový 
„obyčejný“ žitný chléb, který je chudák 

„jen” ze 100% žita nemá na povrchu 
semínka) a navíc je takový hutný a stojí i 
víc peněz. Bochník žitného chleba stojí 
sice přes třicet korun a je menší, ale za to 
je sytivější, tudíž ho nepotřebujete sníst 
tolik. Díky nižšímu obsahu lepku i 
šetrnější k trávicímu ústrojí a hladina 
krevního cukru po jeho konzumaci 
stoupá o něco pomaleji, a tak bude i lepší 
variantou pro lidi redukující hmotnost, 
sportovce či diabetiky. A rádoby 
celozrnný rohlík si doma také umím 
udělat – koupím si rohlík bílý a posypu ho 
semínky. Ušetřím cca 3 Kč a 3 éčka.
Moje tipy při výběru pečiva:
· U baleného pečiva rozhodně sledujte 
složení - složení výrobku je uvedeno 
sestupně od největšího podílu použité 
suroviny 
· Čím delší je seznam surovin u baleného 
pečiva, tím je pro mě výrobek 
„podezřelejší“
· U nebaleného pečiva nedejte na barvu, 
ale dívejte se na názvy a klidně chtějte 
vidět složení, na požádání Vám ho 
prodejce musí předložit.

· Nenechte se zmást pojmy: 
ü cereální pečivo je v podstatě všechno 
pečivo vyrobené z mouky
ü vícezrnné pečivo znamená, že aby 
mohlo nést tento přívlastek, tak mu stačí 
pouze 5% jiné obiloviny, než je pšenice
ü celozrnné pečivo – aby se pečivo tak 
mohlo skutečně nazývat, je potřeba 
minimálního obsahu 80% celozrnné 
mouky
· Najděte si své pekařství, kde Vám rádi 
poskytnou informace o produktu, 
nabídnou ochutnávku či poradí s 
výběrem „opravdového“ celozrnného 
pečiva.
Upečte si vlastní chléb! Recept na tento 
chléb najdete na facebooku: Stravování 
s radostí

Nezkrácená verze článku k dispozici na 
webových stránkách www.kasejovice.cz

nebo na mých osobních webových 
stránkách  www.martinakorejckova.cz

         Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň

poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM,,

P
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PODZIM VE ŠKOLCE

Prší, prší, podzim je tu a hned tolik 
krásných květů. Že by zázrak veliký? 

Kdepak, to jen na chodníku kvetou deštníky!

STŘÍPKY ZE ŠKOLKY
V MŠ ve třídě Zajíčků a Vodníčků je pro 
školní rok 2016/2017 zapsáno 48 dětí.
Celým školním rokem nás bude provázet 
,,MOUDRÁ SOVA,,

Školní vzdělávací program 
– STROM POZNÁNÍ  

Třídní vzdělávací programy 
– S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM
 
Kroužky na  škole: 
BAREVNÁ ANGLIČTINA
VESELÉ PÍSKÁNÍ
ŘÍKÁNÍ A RÝMOVÁNÍ

Doplňkové projekty 2016/2017: 
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
ZDRAVÁ VÝŽIVA
LIŠKA  ELIŠKA – seznamování s 
přírodou
DIVADÝLKA                                 

TVOŘENÍČKA S RODIČI
PŘEDPLAVECKÝ  VÝCVIK
VÝLETY ZA POZNÁNÍM

Říkáme si spolu:
JEDNA, DVĚ, TŘI, 
ČTYŘI, PĚT,
VŠECHNY DĚTI 
POČÍTAJÍ,
ALE JEN TY, 
CO SE PTAJÍ, 
POZNÁVAJÍ SVĚT.

Ledvinová Ivana,                                                                                                
ředitelka MŠ

Obrázek namaloval Vojta Šampalík z třídy Vodníčků

Prodej   slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.                                

Prodej se uskuteční: 24. října 2016  
Kasejovice  - u fotbal. hřiště -  14.40  hod.

K prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
Informace : Po-Pá  9-16 hod., 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Dne 8. října 2016 oslavil

pan Václav Barnáš 
z Újezda u Kasejovic

významné jubileum - 98. narozeniny.

K tomuto výročí přejeme do dalších let 
hodně zdraví a radosti z vnoučat a pravnoučat.

Blahopřejí dcery Božena s manželem, Maruš s manželem 
a pět vnoučat s rodinami, a devět pravnoučátek posílá pusu

Oslavy vzniku republiky  28. říjen 2016, Plzeň

K návštěvě kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo zahrad, ale i 
vybraných sportovišť za symbolických 28 korun nebo zdarma zve město Plzeň v 
připraveném programu jednodenní akce Plzeňské oslavy vzniku republiky. Jejím 
smyslem je každoročně připomenout výročí 28. října 1918, kdy byla na Václavském 
náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost, a pro národy bývalého 
Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny. 
Na programu plzeňských oslav se podílí na tři desítky místních subjektů, které 
nabízí rozličné vyžití pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce. Zakončí je vzpomínkové 
setkání na náměstí T. G. Masaryka a následně Průvod světel, který vyvrcholí 

tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky. Více na www.plzen.eu.
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Jan Hnízdil: Zaříkávač nemocí
&  Vlastimil Vondruška: Klášterní madrigal
&  Jaroslava Černá: Perlová koruna
&  Beatrice Small: Otrokyně lásky
&  Václav Erben: Vražda ve společnosti Consus
&  Václav Erben: Na dosah ruky
&  Markus Zusak: Zlodějka knih
&  Pavel Naumann: Pohádky o mašinkách
&  Kiera Cassová: Elita

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny335 44 Kasejovice
tel 371 595 293
www.kovokasejovice.cz

hledáme nové spolupracovníky na pozice:
     - pracovník výroby vzduchotechniky
     - montér vzduchotechniky

U zájemců požadujeme vzdělání ekonomického a případně i 
strojírenského směru a tomu odpovídající dovednosti: pečlivost, 
představivost a tvořivost, samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu se  
učit novým postupům.
Praxe v oboru vzduchotechniky výhodou.
Nástup možný ihned!
Kontakt: KOVO KASEJOVICE KLIMA, s.r.o., Kasejovice 397
 tel. 371 595 293, 606 622 593
 email: vzt@kovokasejovice.cz

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit 

s paní Miluší Kalistovou.
  
  Děkují Kubařovi

Dne 12.10.2016 
by se dožila 95 let 

paní Blažena Trhlíková 
z Podhůří.

      S láskou vzpomíná 
                    celá rodina

Pizzerie U pejska a kočičky
čeká na ty, kteří u nás ještě nebyli a těší se na stálé hosty :)

OTEVÍRACÍ DOBA: úterý - pátek 12 - 19 hod., sobota 12 - 21 hod. +?, 
neděle 15 - 20 hod.

Možnost pořádání oslav, pracovních schůzek, setkání spolužáků 
-  prodloužení otevírací doby pro tyto příležitosti.

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod.,
 je možno den předem domluvit (od 3 kousků) :) 

Tel: 776 692 390

„Celozrnné“ pečivo jako 
marketingový tah?

Na začátku září jsem zažila zajímavé 
setkání, kdy jsem měla vysvětlovat 
princip jedné z diet léčebné výživy 
pánovi, který léta pracuje jako pekař. 
    V rámci jeho doporučené diety by 
neměl jíst celozrnné pečivo, odvětil, že 
od té doby, co ví, co se do tzv. 
„celozrnného pečiva“ dává, tak to už 
nestrčí do pusy. Pan pekař mi potvrdil, že 
to, čemu my běžně říkáme „celozrnné“ 
pečivo, je z velké části pečivo pšeničné, 
ve kterém najdeme dokonce tři „éčka“, 
přičemž jedno z nich je barvivo k 
navození krásné barvičky vyvolávající 
pocit, že kupujeme celozrnné pečivo. 
Čím mě šokoval ještě více, byla informa-
ce o tom, že co tak různě po výrobě pečiva 
zbývá (zbytky těst, starší pečivo) se do 
těst pečiva taktéž přidá. Pak se z toho 
vytvoří rohlík, obalí se v sezamu nebo lnu 
a hurá – máme celozrnný rohlík, který 
rázem stojí o několik Kč za kus více. Díky 
lepku obsaženého v pšenici je pečivo 
krásně nadýchané. Oproti tomu takový 
„obyčejný“ žitný chléb, který je chudák 

„jen” ze 100% žita nemá na povrchu 
semínka) a navíc je takový hutný a stojí i 
víc peněz. Bochník žitného chleba stojí 
sice přes třicet korun a je menší, ale za to 
je sytivější, tudíž ho nepotřebujete sníst 
tolik. Díky nižšímu obsahu lepku i 
šetrnější k trávicímu ústrojí a hladina 
krevního cukru po jeho konzumaci 
stoupá o něco pomaleji, a tak bude i lepší 
variantou pro lidi redukující hmotnost, 
sportovce či diabetiky. A rádoby 
celozrnný rohlík si doma také umím 
udělat – koupím si rohlík bílý a posypu ho 
semínky. Ušetřím cca 3 Kč a 3 éčka.
Moje tipy při výběru pečiva:
· U baleného pečiva rozhodně sledujte 
složení - složení výrobku je uvedeno 
sestupně od největšího podílu použité 
suroviny 
· Čím delší je seznam surovin u baleného 
pečiva, tím je pro mě výrobek 
„podezřelejší“
· U nebaleného pečiva nedejte na barvu, 
ale dívejte se na názvy a klidně chtějte 
vidět složení, na požádání Vám ho 
prodejce musí předložit.

· Nenechte se zmást pojmy: 
ü cereální pečivo je v podstatě všechno 
pečivo vyrobené z mouky
ü vícezrnné pečivo znamená, že aby 
mohlo nést tento přívlastek, tak mu stačí 
pouze 5% jiné obiloviny, než je pšenice
ü celozrnné pečivo – aby se pečivo tak 
mohlo skutečně nazývat, je potřeba 
minimálního obsahu 80% celozrnné 
mouky
· Najděte si své pekařství, kde Vám rádi 
poskytnou informace o produktu, 
nabídnou ochutnávku či poradí s 
výběrem „opravdového“ celozrnného 
pečiva.
Upečte si vlastní chléb! Recept na tento 
chléb najdete na facebooku: Stravování 
s radostí

Nezkrácená verze článku k dispozici na 
webových stránkách www.kasejovice.cz

nebo na mých osobních webových 
stránkách  www.martinakorejckova.cz

         Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň

poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113
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K návštěvě kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo zahrad, ale i 
vybraných sportovišť za symbolických 28 korun nebo zdarma zve město Plzeň v 
připraveném programu jednodenní akce Plzeňské oslavy vzniku republiky. Jejím 
smyslem je každoročně připomenout výročí 28. října 1918, kdy byla na Václavském 
náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost, a pro národy bývalého 
Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny. 
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2ź Pronajmu byt 2+kk v Kasejovicích o výměře 55 m , 
plynové vytápění. Tel. 724 181 001.

ź Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smoliv-
ce, cena dohodou. Tel. 725 648 003.

ź Prodám kamerunské beránky na vypásání trávy nebo na 
porážku. Tel. 731 854 834.

ź Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, 
v e l i k o s t  4 + 1 .  Vo l n ý  o d  p r o s i n c e  2 0 1 6 .
Tel.: 776 362 161.

ź Koupím suchá prkna, šířka 13 cm, síla 3 cm, výška 170 cm 
3- 1 m . Tel. 607 067 768.

ź Obec Oselce nabízí k pronájmu Obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám Citroen Berlingo, rok výroby 1996, motor 1.4 benzín, 
najeto 192 000 km. Cena 15 000 Kč. Tel. 606 095 228.

ź Prodám stavební míchačku a 200 l pozinkované sudy. 
Cena dohodou, tel. 776 857 805.

Inzerce...

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 723 38 77 48 


