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

Tour de Oblouk 2020 téměř neměl chybu

Tour de France byla kvůli takzvané 
pandemii posunuta, Tour de Oblouk 
nikoli.

Je vůbec možné napsat o té proslulé 
akci SK Nezdřev, jejíž tradice začala 
dlouho před vznikem sportovního klubu 
v době pramalé svobody, něco nového, 
opět zajímavého, co zaujme čtenáře 
něčím víc než aktuálními údaji o počtu 
účastníků, jejich věkovém rozvrstvení, o 
jejich rodinných spojitostech, o tom, 
z jaké dálky dorazili na start, nebo o 
povětrnostní situaci? 

Je to pro novináře a jeho snahu 
nezklamat čtenáře, z jejichž přízně se 
s pokorou těší (proč zapírat), těžší než 
absolvovat jízdu pohlednou krajinou 
p r o l o ž e n o u  ř a d o u  p ř í j e m n ý c h 
občerstvovacích zastávek.

Účastníci  Tour de Oblouku se 
nemusejí svolávat. Všichni vědí, že se 

jezdí v období červencových státních 
svátků – letos připadl start na sobotu 
4. července. Samotné události však o 
týden předchází objížďka občerstvovacích 
stanic, při níž se zástupci SK Nezdřev 
dohodnou s personálem o přibližném čase 
příjezdu žíznivých a hladových sportovců. 
Ačkoli se Oblouk jezdí střídavě na dvou, 
z převážné části odlišných trasách, je naše 
akce na jednotlivých zastávkách dobře 
známa a všude, kam jsme vstoupili, už nás 
vítali: Á, jedete Oblouk, že jo, no jo 
cyklisti z Nezdřeva. A kdy to bude?

Na dotaz položený zhruba týden před 
cyklistickým výletem prezidentovi SK, 
zda objednal slušné počasí, dostalo se 
tazateli souhlasné odpovědi. A vida 
objednávka byla Sv. Petrem vlídně přijata 
a splněna. (SK Nezdřev za to naštěstí 
nemusel platit – ten svatý není podnikatel 
- a je pravdou, že počasí Oblouku 

v posledních letech poměrně přeje).
Tradičním mávnutím vypusti l 

nezdřevský hostinský na trať 63 
jedoucích cyklistů,  tř i  děcka ve 
vozítkách či v sedačce a jednoho psíka 
v nosiči. Letošní 33. ročník se obešel bez 
šrámů a byl  zaznamenán jediný 
nebezpečný a bohužel pro postiženého 
konečný defekt. Na klesající lesní cestě 
do Kadova se náhle ozvala tak silná rána, 
že si kolemjedoucí nejdřív mysleli, že to 
byl výstřel skrytého myslivce. Bohužel 
Vojtovi bouchla zadní guma natolik 
razantně, že poškodila i ráfek. Tím pro 
něj výlet prakticky skončil – rezervní 
kolo nebylo k mání. Ale hlavně, že on i 
všichni další přežili  ve zdraví a 
s úsměvem.

To je celkem již čtrnáctý článek o 
Tour de Oblouk od

                Jiřího Čepeláka

Napětí před startem, foto Viktor Jandera

Následky osudného defektu

Ve Hvožďanech byla i příležitost 

ke koupání

až se budete toulat v lesích kolem 
Kasejovic, nechť vás vaše kroky zavedou 
na poutní místa, ke studánkám „Vojtěšce a 
Jakubce“, kde se můžete občerstvit 
chladnou vodou z jejich pramenů nebo jen 
omýt tvář či unavené nohy. Pověst nám 
říká, že děvčata zkrásní, starší ženy 
omládnou a mužům se vrátí síla. V básni 

od J. V. Sládka se píše: „Znám křišťálovou 
studánku, kde nejhlubší je les, tam roste 
tmavé kapradí a vůkol rudý vřes...”

Jistě si pamatujete studánky jinak, 
prameny vyvěraly v lese, dnes je tam 
holina, stromy byly v okolí následkem 
napadení kůrovcem všechny pokáceny. 

             (dokončení na straně 3)

Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci,
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— výjimku z maximálního počtu dětí ve 

třídách Mateřské školy Kasejovice – 
navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí 
v každé ze dvou tříd

— žádost Základní školy Kasejovice o 
čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu na výměnu 
oplocení podél školního pozemku

— návrh Základní školy Kasejovice na 
oceněn í  ž áků  za  mimořádné 
výsledky a reprezentaci školy ve 
školním roce 2019/2020

— žádost Základní školy Kasejovice o 
čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu na opravu 
ohradního zdiva a poškozené fasády 
na budově školy

— odměny ředitelkám Základní školy 
Kasejovice  a  Mateřské školy 
Kasejovice za hospodářské výsledky 
v roce 2019 a organizace školy během 
koronavirové pandemie v r. 2020

— plán inventur  maje tku města 
Kasejovice za rok 2020

— p ř i d ě l e n í  z a k á z k y  n a  a k c i 
„Projektová dokumentace část b) a c) 
–  Kase jov ice  –  oby tná  zóna 
Chloumecká“ paní Alici Netrvalové, 
Dipl.tech., Dolní Lukavice 172, IČO 
87093022 s nejnižší nabídkovou 
cenou 234 000 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a 
pověřuje paní starostku k podpisu 
této smlouvy

— poskytnutí individuální neinvestiční 
d o t a c e  v e  v ý š i  5 0  0 0 0  K č 
Římskokatolické farnosti Kasejovice 
n a  o p r a v u  s t ř e c h  k o s t e l ů 
v Kasejovicích a v Řesanicích a na 
opravu vnitřních prostor fary 
v Kasejovicích. Dále schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kasejovice.

— zařazení území města do území 
působnosti Místní akční skupiny 
Pošumaví, zapsaný spolek, na 
programové období 2021 – 2027

— pronájem bytu v bytovém domě čp. 
11 v Řesanicích p. xx

Souhlasí:
— s podáním projektové žádosti 

Základní školy Kasejovice na projekt 
„Učíme se environmentální výchově 
3“ do dotačního titulu Plzeňského 
kraje Mikrogranty pro oblast 
školství, mládeže a sportu v roce 
2020

Neschvaluje:
— poskytnutí finančního příspěvku 

neziskové organizaci Linka bezpečí, z.s.

Bere na vědomí:
— o z n á m e n í  M a t e ř s k é  š k o l y 

Kasejovice o provozu školy během 
letních prázdnin

— uzavření školní družiny během 
školních prázdnin

— žádost firmy KLAUS Timber, s.r. 
Kladrubce o finanční příspěvek na 
p o d p o r u  p r o d e j n y  p o t r a v i n 
v Kladrubcích

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic

— návrh firmy STRABAG, a.s. na 
stavbu „Prodloužení vodovodu a 
kanalizace v parku v Kasejovicích“

Projednala a doporučuje: 
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit závěrečný účet města 
Kasejovice za rok 2019

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit účetní závěrku města 
Kasejovice za rok 2019 s vědomím 
výsledku přezkoumání auditorem a 
převod výsledku hospodaření ve výši 
7 282 293,02 Kč na účet „Výsledek 
hospodařen í  p ředcháze j í c í ch 
účetních období“

Stanovuje:
— t e r m í n  p ř í š t í h o  j e d n á n í 

Zastupitelstva města Kasejovice na 
11.6.2020 v 18 hod. v kulturním 
zařízení v Polánce s hlavními body 
programu: Závěrečný účet města za 
rok 2019, účetní závěrka včetně 
inventarizace majetku k 31.12.2019 a 
směna pozemků – doplnění parc. č. 
1547/6 a parc. č. 1623/6 v k.ú. 
Kasejovice

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 27. 5. 2020

Pozvánka na tradiční oseleckou pouť
Ve dnech 18. 7. - 19. 7. 2020 proběhne v Oselcích pouť za volnějších 

„koronavirových“ opatření.
 V sobotu 18. července 2020 od 9 hod. - XVI. Ročník nohejbalového turnaje trojic 

,,Oselecké štěně“ a XIV. ročník soutěže ve skoku dalekém ,,Oselecký klokánek“.  
V neděli 19. července 2020 pod kaplí sv. Markéty od 9 hod. hraje kapela 

UNGROVANKA. Mše svatá v kapli sv. Markéty od 11 hod.

    Srdečně zvou pořadatelé SDH Oselce

V sobotu odpoledne dne 6. 6. se 
v Hradišti konal první hromadný výšlap 
do přírody. Počasí nám příliš nepřálo, ale 
i tak se sešlo okolo 25 dospělých a dětí.

Sraz byl u klubovny, kde děti dostaly 
do batůžku malou svačinu na cestu. 

Plánovaná trasa byla směrem k oboře 
Nezdřev a poté okruhem zpět přes 
Vratijovku do Hradiště.

V půlce cesty nejen děti upoutalo 
vyprávění Petra Brauna o myslivosti, 
objevovaly se dotazy z řad dětí i 
dospělých. Měli jsme možnost slyšet, 
kolik zvěře se v našem okolí za poslední 
dobu ulovilo, jaké techniky se při lovu 
využívají.

Při návratu k Hradišti nás zastihl už 
déšť, tak přišlo vhod přemístění se ke 
klubovně, kde se společně opékaly buřty. 
Všichni měli  možnost vyplnit  si 
myslivecký kvíz a ověřit si svoje znalosti 
či neznalosti, hrály se karty, děti si 
malovaly, hrály na hřišti fotbal.

Okolo 19. 30 hod. se postupně všichni 
odebrali k domovům. 

Děkujeme SDH za přípravu zázemí u 
k lubovny  a  Pe t rov i  za  pou tavé 
vyprávění. Děkujeme všem za příjemně 
strávený den a těšíme se na další 
společnou akci. 

 Lenka Janovská
 OÚ Hradiště + SDH Hradiště

Výšlap kolem Hradiště
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(dokončení ze strany 1)
Při těžbě dřeva byla poškozena i 

skříňka s obrazem sv. Vojtěcha, ale již je 
toto opraveno a vráceno ke studánce, 
děkujeme p. hajnému Vokurkovi. 

O studánku „Vojtěšku“ se starají 
hasiči z Polánky. A o „Jakubku“ pánové 
z „kasejovického brífinku“,  kteří 
započali s úpravou okolí studánky již 
minulý rok. Po ukončení koronavirové 
karantény se opět sešli a pokračovali 
v čištění a úpravě studánky Jakubky. I zde 
je umístěn obraz Miluš Pohankové, který 
zasadil do krásné skřínky p. Josef  Hulač.

Až se vypravíte ke studánkám, 
posadíte se na lavičku, zavzpomínejte, 
jaké to bylo dřív, když tam s vámi chodili 
rodiče, babičky nebo když jste se šli 
projít ke studánce se svou první láskou...

Krátké obeznámení se světcem, jehož 
památku studánka připomíná: Jakub 
větší, původně rybář, se stal jedním 
z dvanácti  apoštolů.  Po Ježíšově 
Nanebevstoupení hlásal evangelium a 
spolu s Petrem budoval prvotní církev. 
Byl proto uvězněn a r. 44 n. l. sťat. Podle 
legendy působil i ve Španělsku, kde 
v Santiago de Compostela byla nad jeho 
hrobem vybudována katedrála. Stala se 
slavným poutním místem, kam směřuje 
mnoho Svatojakubských poutních cest. 
Sv. Jakub je patronem poutníků, 
bojovníků, dělníků a horníků. Jeho 
atributy jsou poutnická hůl, brašna a 
mušle hřebenatka.

                  Miloslava Pohanková

Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci

ZKD Plzeň 
přijme pro prodejnu 320 Kasejovice

vedoucí prodejny
Info: p. Kulová, tel: 721 661 653, 
e-mail: zkdkulova@volny.cz 

Nabízíme
— příspěvek na stravování
— možnost pracovat ve stabilizované 

firmě s dobrým pracovním a 
sociálním zázemím

— příspěvek na důchodové připojištění
— odměny při pracovním a životním 

jubileu
— příspěvek na dovolenou
— využití podnikové rekreační chaty
— 2x ročně příspěvek na kulturu, 

sport, vzdělávání a péči o zdraví
— dětem zaměstnanců příspěvek na 

pobytové akce (tábory, škola 
v přírodě)

— 1x týdně relaxace ve Wellness 
centru v Hotelu  Centrál

Střední škola a Základní škola, Oselce
Č.p. 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168, 

e-mail: info@stredniskolaoselce.cz

 přijme:

Kuchař/ka
Dvousměnný provoz - ranní

a odpolední směny
Úvazek: 1,000, tj. 40 hodin týdně

Nástup: od 24. 8. 2020

Požadavky:
vyučení v oboru, zdravotní průkaz
Plat: dle nařízení vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
platová třída 5, po zkušební době 

osobní příplatek + příspěvky 
z FKSP – penzijní, stravování, 

dovolená. 

pracoviště Oselce 

Bližší informace dodá 
Jitka Chaloupková, tel. 778 767 250 

nebo 
Markéta Kašparová, tel. 773 071 714
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— výjimku z maximálního počtu dětí ve 

třídách Mateřské školy Kasejovice – 
navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí 
v každé ze dvou tříd

— žádost Základní školy Kasejovice o 
čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu na výměnu 
oplocení podél školního pozemku

— návrh Základní školy Kasejovice na 
oceněn í  ž áků  za  mimořádné 
výsledky a reprezentaci školy ve 
školním roce 2019/2020

— žádost Základní školy Kasejovice o 
čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu na opravu 
ohradního zdiva a poškozené fasády 
na budově školy

— odměny ředitelkám Základní školy 
Kasejovice  a  Mateřské školy 
Kasejovice za hospodářské výsledky 
v roce 2019 a organizace školy během 
koronavirové pandemie v r. 2020

— plán inventur  maje tku města 
Kasejovice za rok 2020

— p ř i d ě l e n í  z a k á z k y  n a  a k c i 
„Projektová dokumentace část b) a c) 
–  Kase jov ice  –  oby tná  zóna 
Chloumecká“ paní Alici Netrvalové, 
Dipl.tech., Dolní Lukavice 172, IČO 
87093022 s nejnižší nabídkovou 
cenou 234 000 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a 
pověřuje paní starostku k podpisu 
této smlouvy

— poskytnutí individuální neinvestiční 
d o t a c e  v e  v ý š i  5 0  0 0 0  K č 
Římskokatolické farnosti Kasejovice 
n a  o p r a v u  s t ř e c h  k o s t e l ů 
v Kasejovicích a v Řesanicích a na 
opravu vnitřních prostor fary 
v Kasejovicích. Dále schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kasejovice.

— zařazení území města do území 
působnosti Místní akční skupiny 
Pošumaví, zapsaný spolek, na 
programové období 2021 – 2027

— pronájem bytu v bytovém domě čp. 
11 v Řesanicích p. xx

Souhlasí:
— s podáním projektové žádosti 

Základní školy Kasejovice na projekt 
„Učíme se environmentální výchově 
3“ do dotačního titulu Plzeňského 
kraje Mikrogranty pro oblast 
školství, mládeže a sportu v roce 
2020

Neschvaluje:
— poskytnutí finančního příspěvku 

neziskové organizaci Linka bezpečí, z.s.

Bere na vědomí:
— o z n á m e n í  M a t e ř s k é  š k o l y 

Kasejovice o provozu školy během 
letních prázdnin

— uzavření školní družiny během 
školních prázdnin

— žádost firmy KLAUS Timber, s.r. 
Kladrubce o finanční příspěvek na 
p o d p o r u  p r o d e j n y  p o t r a v i n 
v Kladrubcích

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic

— návrh firmy STRABAG, a.s. na 
stavbu „Prodloužení vodovodu a 
kanalizace v parku v Kasejovicích“

Projednala a doporučuje: 
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit závěrečný účet města 
Kasejovice za rok 2019

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit účetní závěrku města 
Kasejovice za rok 2019 s vědomím 
výsledku přezkoumání auditorem a 
převod výsledku hospodaření ve výši 
7 282 293,02 Kč na účet „Výsledek 
hospodařen í  p ředcháze j í c í ch 
účetních období“

Stanovuje:
— t e r m í n  p ř í š t í h o  j e d n á n í 

Zastupitelstva města Kasejovice na 
11.6.2020 v 18 hod. v kulturním 
zařízení v Polánce s hlavními body 
programu: Závěrečný účet města za 
rok 2019, účetní závěrka včetně 
inventarizace majetku k 31.12.2019 a 
směna pozemků – doplnění parc. č. 
1547/6 a parc. č. 1623/6 v k.ú. 
Kasejovice

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 27. 5. 2020

Pozvánka na tradiční oseleckou pouť
Ve dnech 18. 7. - 19. 7. 2020 proběhne v Oselcích pouť za volnějších 

„koronavirových“ opatření.
 V sobotu 18. července 2020 od 9 hod. - XVI. Ročník nohejbalového turnaje trojic 

,,Oselecké štěně“ a XIV. ročník soutěže ve skoku dalekém ,,Oselecký klokánek“.  
V neděli 19. července 2020 pod kaplí sv. Markéty od 9 hod. hraje kapela 

UNGROVANKA. Mše svatá v kapli sv. Markéty od 11 hod.

    Srdečně zvou pořadatelé SDH Oselce

V sobotu odpoledne dne 6. 6. se 
v Hradišti konal první hromadný výšlap 
do přírody. Počasí nám příliš nepřálo, ale 
i tak se sešlo okolo 25 dospělých a dětí.

Sraz byl u klubovny, kde děti dostaly 
do batůžku malou svačinu na cestu. 

Plánovaná trasa byla směrem k oboře 
Nezdřev a poté okruhem zpět přes 
Vratijovku do Hradiště.

V půlce cesty nejen děti upoutalo 
vyprávění Petra Brauna o myslivosti, 
objevovaly se dotazy z řad dětí i 
dospělých. Měli jsme možnost slyšet, 
kolik zvěře se v našem okolí za poslední 
dobu ulovilo, jaké techniky se při lovu 
využívají.

Při návratu k Hradišti nás zastihl už 
déšť, tak přišlo vhod přemístění se ke 
klubovně, kde se společně opékaly buřty. 
Všichni měli  možnost vyplnit  si 
myslivecký kvíz a ověřit si svoje znalosti 
či neznalosti, hrály se karty, děti si 
malovaly, hrály na hřišti fotbal.

Okolo 19. 30 hod. se postupně všichni 
odebrali k domovům. 

Děkujeme SDH za přípravu zázemí u 
k lubovny  a  Pe t rov i  za  pou tavé 
vyprávění. Děkujeme všem za příjemně 
strávený den a těšíme se na další 
společnou akci. 

 Lenka Janovská
 OÚ Hradiště + SDH Hradiště

Výšlap kolem Hradiště
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(dokončení ze strany 1)
Při těžbě dřeva byla poškozena i 

skříňka s obrazem sv. Vojtěcha, ale již je 
toto opraveno a vráceno ke studánce, 
děkujeme p. hajnému Vokurkovi. 

O studánku „Vojtěšku“ se starají 
hasiči z Polánky. A o „Jakubku“ pánové 
z „kasejovického brífinku“,  kteří 
započali s úpravou okolí studánky již 
minulý rok. Po ukončení koronavirové 
karantény se opět sešli a pokračovali 
v čištění a úpravě studánky Jakubky. I zde 
je umístěn obraz Miluš Pohankové, který 
zasadil do krásné skřínky p. Josef  Hulač.

Až se vypravíte ke studánkám, 
posadíte se na lavičku, zavzpomínejte, 
jaké to bylo dřív, když tam s vámi chodili 
rodiče, babičky nebo když jste se šli 
projít ke studánce se svou první láskou...

Krátké obeznámení se světcem, jehož 
památku studánka připomíná: Jakub 
větší, původně rybář, se stal jedním 
z dvanácti  apoštolů.  Po Ježíšově 
Nanebevstoupení hlásal evangelium a 
spolu s Petrem budoval prvotní církev. 
Byl proto uvězněn a r. 44 n. l. sťat. Podle 
legendy působil i ve Španělsku, kde 
v Santiago de Compostela byla nad jeho 
hrobem vybudována katedrála. Stala se 
slavným poutním místem, kam směřuje 
mnoho Svatojakubských poutních cest. 
Sv. Jakub je patronem poutníků, 
bojovníků, dělníků a horníků. Jeho 
atributy jsou poutnická hůl, brašna a 
mušle hřebenatka.

                  Miloslava Pohanková

Vážení poutníci, turisté, houbaři, sběratelé bylin a tuláci

ZKD Plzeň 
přijme pro prodejnu 320 Kasejovice

vedoucí prodejny
Info: p. Kulová, tel: 721 661 653, 
e-mail: zkdkulova@volny.cz 

Nabízíme
— příspěvek na stravování
— možnost pracovat ve stabilizované 

firmě s dobrým pracovním a 
sociálním zázemím

— příspěvek na důchodové připojištění
— odměny při pracovním a životním 

jubileu
— příspěvek na dovolenou
— využití podnikové rekreační chaty
— 2x ročně příspěvek na kulturu, 

sport, vzdělávání a péči o zdraví
— dětem zaměstnanců příspěvek na 

pobytové akce (tábory, škola 
v přírodě)

— 1x týdně relaxace ve Wellness 
centru v Hotelu  Centrál

Střední škola a Základní škola, Oselce
Č.p. 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168, 

e-mail: info@stredniskolaoselce.cz

 přijme:

Kuchař/ka
Dvousměnný provoz - ranní

a odpolední směny
Úvazek: 1,000, tj. 40 hodin týdně

Nástup: od 24. 8. 2020

Požadavky:
vyučení v oboru, zdravotní průkaz
Plat: dle nařízení vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
platová třída 5, po zkušební době 

osobní příplatek + příspěvky 
z FKSP – penzijní, stravování, 

dovolená. 

pracoviště Oselce 

Bližší informace dodá 
Jitka Chaloupková, tel. 778 767 250 

nebo 
Markéta Kašparová, tel. 773 071 714
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Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020: Akční předplatné i jedna jízdenka po kraji.

Od 1. 7. 2020 vstoupí v platnost tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který s sebou přinese několik změn. 
Cestující se ale nemusí ničeho obávat. Přinášíme souhrnný přehled a vysvětlení toho nejdůležitějšího. 

Přestupní jízdenka IDPK
Zásadní novinku a zjednodušení cestování integrovanou dopravou přinese nově přestupní jízdenka IDPK. Jedná se o 
jednotlivé přestupní jízdné, které umožní cestujícímu si zakoupit jednu jízdenku na celou trasu své cesty bez ohledu na 
to, kolikrát bude přestupovat (v rámci její časové a zónové platnosti). Jízdenka platí jak na autobus, tak na vlak. Takto 
můžete jet např. z Žihle do Železné Rudy vlakem, autobusem a také využít i plzeňskou MHD s jednou jedinou jízdenkou. 
Cena se bude odvíjet od počtu a druhu zakoupených zón a poskytované slevy. Cestující přitom nemusí znát zóny, které 
potřebuje pro svou cestu, při koupi lístku nahlásí výstupní zastávku, požadovanou slevu, a odbavovací zařízení mu na 
základě zadaného požadavku vydá jízdenku. Při předložení předem zakoupené jízdenky odbavovací zařízení také 
vyhodnotí, zda má cestující jízdenku platnou pro celou požadovanou cestu a případně vydá cestujícímu doplatkovou 
jízdenku.
U přestupní jízdenky je nutné hlídat její časovou platnost. V případě mimořádných situací, jako jsou výluky či překážky na 
trati, přestává časová platnost platit. Potvrzení o mimořádné události kvůli případné kontrole na požádání vystaví řidič. 

Nepřestupní jízdenka IDPK
Nepřestupní jízdenka IDPK platí pro přepravu spojem, pro ktery ́byla zakoupena. Tato jízdenka není zónová, tzn. že 
pokud se cestující přepravuje přes hranici mezi zónami, nemá to na cenu jízdenky vliv. Jízdenka nemá QR kód a vydává 
se automaticky pokud jsou splněny podmínky: na jednom spoji a trasa do 10 km včetně. Cena nepřestupní jízdenky je 12 
Kč/6 Kč (50 %)/3 Kč (25 %). Jízdenka není nabízena pro přepravu v rámci města Plzně (tj. nelze ji zakoupit v případě, že 
nástupní i vyśtupní zastávka se nachází na území města Plzně). 
Poznámka: S jízdenkou lze dojet do Plzně (např. při přepravě z Třemošné do Plzně), ale nelze ji pak dále využít ve 
spojích MHD provozovanyćh PMDP.

Kolik zaplatím od 1. 7. 2020 za jízdenku?
Cena závisí na tom, kolik zón při své cestě projedete a jakou slevu budete uplatňovat. V rámci jedné vnější zóny budete 
cestovat za 12 Kč (základní jízdné), ve dvou zónách za 22 Kč… Maximálně však můžete za jednu cestu po 
Plzeňském kraji zaplatit 72 Kč a to v případě, že by vedla přes více než 7 zón (včetně Plzně). Pokud chcete cestovat 
cely ́den bez omezení, je tu pro vás jízdenka Turista Plzeňskem.

Příklad: Přestupní nezlevněná jízdenka z Železné Rudy nebo Sušice do Plzně bude stát od 1. července 72 Kč. Z 
Rokycan, Třemošné, Dobřan nebo Nýřan do Plzně bude jízdenka stát 26 Kč, z Plas, Blovic nebo Přeštic do Plzně 36 Kč, 
ze Zbiroha nebo Stříbra do Plzně 46 Kč, z Klatov či Žihle do Plzně 56 Kč, z Domažlic nebo Tachova do Plzně za 66 Kč.

Jízdenka Turista Plzeňskem
Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem, která umožňuje přepravu po území celého Plzeňského kraje ve všech 
spojích IDPK, tj. na většině autobusovyćh linek, ve všech osobních a spěšných vlacích, ve všech vlacích R, Ex a IC (ve 
2. vozové třídě).
Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od zakoupení. Lze ji zakoupit ve všech autobusech v barvách Plzeňského kraje, ve 
vlacích od průvodčích, na prodejních místech dopravců a v mobilní aplikaci Virtuální karta. Jízdenku lze také nahrát na 
Plzeňskou kartu. 

Doprava s kolem
Chcete se vydat na výlet na kole někam dál od domova? Využijte nabídku přepravy kol na spojích IDPK. V letní sezóně 
2020 je rozšířena nabídka cyklobusů na několika nových linkách. Kola můžete přepravovat též ve vlacích. Cena za 
přepravu kola je 20 Kč na 240 minut a 40 Kč na 24 hodin.

Ceny jízdného 

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

                          

Aktivity v projektu MAP II 
aneb nezaháleli jsme ani v době koronavirové

Projekt „Čtení – nejlepší učení“ se líbil a slibuje pokračování
Rozvíjení čtenářské gramotnosti je úkolem každého učitele. Díky čtenářským schopnostem si žáci osvojují důležité klíčové dovednosti pro 

školní i osobní život. Proto jsme učitelům v rámci projektu MAP II nabídli v uplynulém školním roce 2019/2020 projekt „Čtení – nejlepší učení“, 
jež se cíleně zaměřil na zkvalitnění čtenářské gramotnosti u žáků a zajištění atraktivních a v současné době čtených dětských knih do školních 
knihoven. Do projektu se přihlásily ZŠ Nepomuk, ZŠ a MŠ Žinkovy, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí a ZŠ Kasejovice. 

Na přelomu října 2019 získala každá zapojená škola 60 kusů nových knih, s nimiž v průběhu školního roku pracovali především žáci 2. a 
6.ročníků. Knihy se staly součástí školních knihoven, kde si je nyní mohou půjčit i ostatní žáci a jejich učitelé.

Jak jsme podpořili pedagogy v dovednosti rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost? Nabídli jsme jim možnost navštívit několik seminářů 
zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nosnými tématy byly možnosti využití filmových ukázek ve výuce, kooperativní metody ve výuce 
nejen českého jazyka a literatury a ochutnávka metod kritického myšlení. Za velkého zájmu ze strany pedagogů se zúčastnění seznámili s postupy, 
jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkoušeli tzv. na vlastní kůži.  

Při závěrečném zhodnocení projektu se zástupci zapojených škol shodli, že u žáků vnímali radost ze čtení. Prožitek a uspokojení ze čtení knih 
ocenili i jejich rodiče. Děkujeme všem zapojeným školám a zvláště pak paní učitelkám za skvělou prezentaci při závěrečném hodnocení projektu. 
Co víc si přát? Snad jen, aby se do projektu v příštím roce zapojilo více učitelů, kteří by spolu s žáky mohli objevovat krásy současné literatury pro 
děti a přitom podporovat a rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. 

Jak rozvíjet potenciál každého žáka v MŠ?
Sdílet svoje zkušenosti a příklady dobré praxe se rozhodly ředitelky a učitelky mateřských škol v území ORP Nepomuk, které se v hojném 

počtu 22 osob sešly v červnu v Mateřské škole Čížkov, aby diskutovaly nad tématy pedagogického hodnocení a diagnostiky v MŠ. Jak vyplynulo 
ze setkání, pro pedagogy v MŠ je tento ukazatel v dlouhodobé perspektivě předškolního vzdělávání důležitý, a proto na toto úspěšné setkání 
navážeme i v následujícím školním roce. Na podzim jsme pro předškolní pedagogy připravili seminář na téma „Individualizace práce v MŠ“ pod 
odborným vedením Mgr. Evy Rybárové ze ZČU Plzeň, která se problematice předškolního vzdělávání věnuje nejen na univerzitní půdě. Nadále 
budeme pokračovat v podpoře spolupráce a aktivit jednotlivých předškolních zařízení v území, protože jsme se přesvědčili, že sdílení dobré praxe 
je jedna z možností, jak přispět k rozvoji vzdělávání nejen v MŠ.

Podporujeme digitální gramotnost a využívání informačních technologií ve školách
V měsících únoru a červnu 2020 se podařilo uskutečnit i dva tematicky zaměřené workshopy, jejichž cílem bylo podpořit rozvoj pedagogů MŠ, ZŠ 

a ZUŠ v dovednostech práce s informačními a komunikačními technologiemi.  Zájemci z řad učitelů se naučili pohybovat v prostředí aplikace Google 
Forms a vytvářet pomocí ní skvěle naformátované online testy, kvízy a dotazníky. Získané dovednosti pak mohli využít k vedení distanční výuky ve 
školách v období koronaviru. Nikdo v té době nepředpokládal, že se setká s výzvou vzdělávat žáky na dálku on-line. Na dalším semináři se 
pedagogové seznámili s nástrojem Canva, určený pro grafický design, díky kterému nyní umí vytvářet vlastní grafické návrhy na profesionální úrovni. 

Poprvé se sešla podpůrná skupina pro asistenty a pedagogy v oblasti rovných příležitostí
Spolu s pedagogy jsou ve školách také asistenti pedagoga nebo žáka dnes již běžným jevem. Jaké mají problémy, s čím se denně potkávají a co 

vše musí společně řešit? S nabídkou sdílení problémů a obtížných situací se snaží pomoci nově vznikající platforma podpůrné asistentské skupiny, 
která je primárně určena pro zájemce z řad učitelů a školních asistentů. Po prvním setkání musíme konstatovat, že tato forma sdílení je potřebná, 
pedagogové i asistenti jsou spokojeni s navrhovanou možností pravidelně se scházet a podpořit jeden druhého v oblasti rovných příležitostí. 
Odbornou konzultací či radou pomůže zkušená psycholožka Mgr. Eva Mikešová. Od září 2020 se tato uzavřená skupina bude pravidelně scházet. 
Pokud pracujete ve škole na těchto pozicích a máte zájem a chuť se setkávat, přidejte se k nám!

Na závěr bychom chtěli poděkovat Volnočasovému centru Fénix Nepomuk za poskytnuté prostory pro konání seminářů.

 Za tým MAP II zapsaly Mgr. Pavlína Jandošová a Mgr. Jana Berkovcová
www.masnepomucko.cz, Facebook: Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk



Červenec 2020                                                         str. 4                                           Číslo 7; ročník XXV. Červenec 2020                                                         str. 5                                          Číslo 7; ročník XXV.

Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020: Akční předplatné i jedna jízdenka po kraji.

Od 1. 7. 2020 vstoupí v platnost tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který s sebou přinese několik změn. 
Cestující se ale nemusí ničeho obávat. Přinášíme souhrnný přehled a vysvětlení toho nejdůležitějšího. 

Přestupní jízdenka IDPK
Zásadní novinku a zjednodušení cestování integrovanou dopravou přinese nově přestupní jízdenka IDPK. Jedná se o 
jednotlivé přestupní jízdné, které umožní cestujícímu si zakoupit jednu jízdenku na celou trasu své cesty bez ohledu na 
to, kolikrát bude přestupovat (v rámci její časové a zónové platnosti). Jízdenka platí jak na autobus, tak na vlak. Takto 
můžete jet např. z Žihle do Železné Rudy vlakem, autobusem a také využít i plzeňskou MHD s jednou jedinou jízdenkou. 
Cena se bude odvíjet od počtu a druhu zakoupených zón a poskytované slevy. Cestující přitom nemusí znát zóny, které 
potřebuje pro svou cestu, při koupi lístku nahlásí výstupní zastávku, požadovanou slevu, a odbavovací zařízení mu na 
základě zadaného požadavku vydá jízdenku. Při předložení předem zakoupené jízdenky odbavovací zařízení také 
vyhodnotí, zda má cestující jízdenku platnou pro celou požadovanou cestu a případně vydá cestujícímu doplatkovou 
jízdenku.
U přestupní jízdenky je nutné hlídat její časovou platnost. V případě mimořádných situací, jako jsou výluky či překážky na 
trati, přestává časová platnost platit. Potvrzení o mimořádné události kvůli případné kontrole na požádání vystaví řidič. 

Nepřestupní jízdenka IDPK
Nepřestupní jízdenka IDPK platí pro přepravu spojem, pro ktery ́byla zakoupena. Tato jízdenka není zónová, tzn. že 
pokud se cestující přepravuje přes hranici mezi zónami, nemá to na cenu jízdenky vliv. Jízdenka nemá QR kód a vydává 
se automaticky pokud jsou splněny podmínky: na jednom spoji a trasa do 10 km včetně. Cena nepřestupní jízdenky je 12 
Kč/6 Kč (50 %)/3 Kč (25 %). Jízdenka není nabízena pro přepravu v rámci města Plzně (tj. nelze ji zakoupit v případě, že 
nástupní i vyśtupní zastávka se nachází na území města Plzně). 
Poznámka: S jízdenkou lze dojet do Plzně (např. při přepravě z Třemošné do Plzně), ale nelze ji pak dále využít ve 
spojích MHD provozovanyćh PMDP.

Kolik zaplatím od 1. 7. 2020 za jízdenku?
Cena závisí na tom, kolik zón při své cestě projedete a jakou slevu budete uplatňovat. V rámci jedné vnější zóny budete 
cestovat za 12 Kč (základní jízdné), ve dvou zónách za 22 Kč… Maximálně však můžete za jednu cestu po 
Plzeňském kraji zaplatit 72 Kč a to v případě, že by vedla přes více než 7 zón (včetně Plzně). Pokud chcete cestovat 
cely ́den bez omezení, je tu pro vás jízdenka Turista Plzeňskem.

Příklad: Přestupní nezlevněná jízdenka z Železné Rudy nebo Sušice do Plzně bude stát od 1. července 72 Kč. Z 
Rokycan, Třemošné, Dobřan nebo Nýřan do Plzně bude jízdenka stát 26 Kč, z Plas, Blovic nebo Přeštic do Plzně 36 Kč, 
ze Zbiroha nebo Stříbra do Plzně 46 Kč, z Klatov či Žihle do Plzně 56 Kč, z Domažlic nebo Tachova do Plzně za 66 Kč.

Jízdenka Turista Plzeňskem
Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem, která umožňuje přepravu po území celého Plzeňského kraje ve všech 
spojích IDPK, tj. na většině autobusovyćh linek, ve všech osobních a spěšných vlacích, ve všech vlacích R, Ex a IC (ve 
2. vozové třídě).
Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od zakoupení. Lze ji zakoupit ve všech autobusech v barvách Plzeňského kraje, ve 
vlacích od průvodčích, na prodejních místech dopravců a v mobilní aplikaci Virtuální karta. Jízdenku lze také nahrát na 
Plzeňskou kartu. 

Doprava s kolem
Chcete se vydat na výlet na kole někam dál od domova? Využijte nabídku přepravy kol na spojích IDPK. V letní sezóně 
2020 je rozšířena nabídka cyklobusů na několika nových linkách. Kola můžete přepravovat též ve vlacích. Cena za 
přepravu kola je 20 Kč na 240 minut a 40 Kč na 24 hodin.

Ceny jízdného 

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II., 
č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672
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Rozvíjení čtenářské gramotnosti je úkolem každého učitele. Díky čtenářským schopnostem si žáci osvojují důležité klíčové dovednosti pro 

školní i osobní život. Proto jsme učitelům v rámci projektu MAP II nabídli v uplynulém školním roce 2019/2020 projekt „Čtení – nejlepší učení“, 
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Jak jsme podpořili pedagogy v dovednosti rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost? Nabídli jsme jim možnost navštívit několik seminářů 
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Podporujeme digitální gramotnost a využívání informačních technologií ve školách
V měsících únoru a červnu 2020 se podařilo uskutečnit i dva tematicky zaměřené workshopy, jejichž cílem bylo podpořit rozvoj pedagogů MŠ, ZŠ 

a ZUŠ v dovednostech práce s informačními a komunikačními technologiemi.  Zájemci z řad učitelů se naučili pohybovat v prostředí aplikace Google 
Forms a vytvářet pomocí ní skvěle naformátované online testy, kvízy a dotazníky. Získané dovednosti pak mohli využít k vedení distanční výuky ve 
školách v období koronaviru. Nikdo v té době nepředpokládal, že se setká s výzvou vzdělávat žáky na dálku on-line. Na dalším semináři se 
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Spolu s pedagogy jsou ve školách také asistenti pedagoga nebo žáka dnes již běžným jevem. Jaké mají problémy, s čím se denně potkávají a co 

vše musí společně řešit? S nabídkou sdílení problémů a obtížných situací se snaží pomoci nově vznikající platforma podpůrné asistentské skupiny, 
která je primárně určena pro zájemce z řad učitelů a školních asistentů. Po prvním setkání musíme konstatovat, že tato forma sdílení je potřebná, 
pedagogové i asistenti jsou spokojeni s navrhovanou možností pravidelně se scházet a podpořit jeden druhého v oblasti rovných příležitostí. 
Odbornou konzultací či radou pomůže zkušená psycholožka Mgr. Eva Mikešová. Od září 2020 se tato uzavřená skupina bude pravidelně scházet. 
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Na závěr bychom chtěli poděkovat Volnočasovému centru Fénix Nepomuk za poskytnuté prostory pro konání seminářů.

 Za tým MAP II zapsaly Mgr. Pavlína Jandošová a Mgr. Jana Berkovcová
www.masnepomucko.cz, Facebook: Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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Jaro, léto, podzim, zima, v naší 
školce bylo prima… Ahoj školko, ahoj 
kamarádi, jak školní rok začal, tak končí. 
Rok utekl jako voda a máme tu poslední 
dny se sovičkou, s oblíbenými hračkami 
a prima kamarády. Čekají nás prázdniny 
se spoustou zážitků s rodiči, koupání a 
sluníčko. Někteří z nás budou od září 
velkými školáky, na ostatní bude čekat 
Moudrá sovička se svými nápady, 
objevováním a tvořením.

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ ŠKOLKY
DEN DĚTÍ SE ZVÍŘÁTKY 

V letošním roce trošku jiný, ale plný 
úkolů a soutěží. Nikdo z nás se nenudil a 
my, co jsme chodili do školky, jsme si náš 
svátek užívali. Za splněné úkoly byly 
sladké odměny, nanukový dort a 
kouzelný zvířátkový náramek.

PASOVÁNÍ NA VELKÉHO 
ŠKOLÁKA 

Opět jiné... na zahradě školky se sešli 
všichni, kteří půjdou od září do první 
třídy se svými rodiči a paní učitelkami, 
naše poslední setkání. Slavnostně 
oblečeni a plni očekávání byli pasováni 
stříbrným mečem na prvňáčka a 
šerpováni.  

Na památku na mateřskou školu  
dostaly děti knihu s věnováním, za plnění 
projektu ČOS Svět nekončí za vrátky, 
cvičíme se zvířátky - medaili se Sokolem, 
projekt s Malou myslivostí - odznak Malý 
adept myslivosti. Přání pro všechny 
budoucí školáky: hodně štěstí a spoustu 
dobrých kamarádů, ať se Vám v 1. třídě líbí.

BOJOVKA SE ZVÍŘÁTKY - 
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

Probíhala na zahradě mateřské školy jen 
s paní učitelkami a zvířátky. Společně 
jsme plnili úkoly od Moudré sovy se 
zvířátky, které si sovička pozvala na 
pomoc. S veverkou Věruškou jsme 
hledali plody oříšků, s beruškou 
Danuškou jsme určovali, co do přírody 
určitě nepatří, opička Hanička nás učila 
překonávat překážky, ježeček Mareček 
si s námi zaházel šiškou, s kobylkou 
Emilkou jsme skákali o závod a poslední 
úkolem byla poznávačka stop lesních 
zvířátek se Sokolem.

Všechny úkoly jsme splnili na 
výbornou, od sovičky jsme dostali 
sladkou odměnu a nanuka. Mňam.

Sokol všechny vidí z výšky, stopy 
zvěře, houby, šišky.  

PODĚKOVÁNÍ
—  ZŠ Kasejovice za spolupráci během 

školního roku 2019/2020 - akce pro 
děti MŠ

— rodičům za spolupráci na akcích ve 
ško ln ím roce  2019 /2020 ,  za 
sponzorské dary ve všech formách

— HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ČEPRO a.s. BĚLČICE  za dodání 
dezinfekce zdarma

— MÚ Kasejovice za spolupráci během 
školního roku 2019/2020

  Děkujeme Vám

POVEDLO SE NÁM
Osazení výdejového pultu ochran-

ným štítem ve školní jídelně MŠ pro děti 
ZŠ Kasejovice.

                                                                                                        
PROVOZ MŠ KASEJOVICE 

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 
 středa 1. 7. 2020   -   17. 7. 2020
MŠ bude uzavřena od 20. 7. 2020 do 31. 
8. 2020. Školní rok bude zahájen v úterý 
1. 9. 2020. 
Děti a zaměstnanci MŠ Kasejovice přejí 
všem krásné léto a dovolenou.
               Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ

V pátek 26. června se v sále kasejovického společensko-kulturního centra sešli žáci, kteří splnili devět let povinné školní 
docházky, aby zde z rukou starostky a třídní učitelky převzali své poslední vysvědčení ze základní školy. Kromě nich se slavnostní 
události zúčastnila i Sally Blanková z 5. třídy, která bude ve studiu pokračovat na víceletém gymnáziu v Blovicích. 

Slavnostnímu předávání vysvědčení, pamětního listu a drobných dárků předcházely proslovy ředitelky Základní školy 
Kasejovice Štěpánky Löffelmannové, starostky Kasejovic Marie Čápové a třídní učitelky vycházejících deváťáků Evy 
Němejcové. Všichni přítomní popřáli vycházejícím žákům dobrý vstup do další životní etapy, která jim odstartuje po letních 
prázdninách zahájením studia na středních školách. 

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně štěstí a úspěchů nejen v jejich dalším studiu, ale také v osobním životě. 
                 -rkn-

V polovině března letošního roku se zcela nečekaně a neplánovaně žákům a jejich učitelům zavřely z důvodu koronavirové 
pandemie dveře všech škol. Jak žáci, tak učitelé se museli rychle přizpůsobit vzniklé situaci a začít vzdělávat na dálku. Úkol to 
nebyl lehký ani pro jednu stranu. První žáky mohla kasejovická základní škola znovu přivítat až v týdnu od 11. května. Jednalo se o 
žáky devátého ročníku, kteří se zde připravovali na přijímací zkoušky na střední školy, které skládali 8. června. Úderem 25. května 
mohla být zahájena výuka na prvním stupni, na který se vrátila téměř polovina žáků a všichni jejich učitelé.  Jako poslední přivítala 
škola žáky druhého stupně, kteří se mohli účastnit školních konzultací. Školní rok pak celá škola ukončila v pátek 26. června. 
Zaměstnanci školy by chtěli touto cestou poděkovat všem žákům, jejich rodičům a prarodičům za spolupráci po celou dobu 
koronavirové epidemie a poděkovat jim za práci a pomoc při plnění všech úkolů, které byly pro žáky připraveny. 

      Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Vycházející žáci si slavnostně převzali vysvědčení

Poděkování za spolupráci v době uzavření školy
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Poděkování za spolupráci v době uzavření školy
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Inzerce
— Koupím dřevěné dveře prosklené bez zárubní, 70 pravé. 

Tel. 607 067 768.
— Prodám čtyřplotýnkový elektrický sporák MORA 3102 

s pečící troubou. Dále prodám automatickou pračku 
Gorenje PS 40-50 na 5 kg prádla. Tel. 605 551 061.

— Prodám zánovní vchodové dveře dřevěné z masivu, 90 
cm pravé. Tel. 723 137 037.

— Nabízím zdarma k odvezení stavební suť i cihly, plecho-
vé profily, dále desky z restauračního mrazáku. Motel 
Agro, Zuzana Lejsková, tel. 605 411 508.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
&  Natasha Lesterová: Pařížská švadlena
&  Michael Connelly: Dva druhy pravdy
&  Lars Kepler: Svědkyně ohně
&  Janne Corryová: Manželova žena
&  Radka Třeštíková: Foukneš do pěny
&  Mary Higgins Clark: V podezření
&  František Niedl: Pach krve
&  Zuzana Pospíšilová: Kouzelné sedlo
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

ANGLIČTINA - online výuka (Skype apod.), 
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Skvělá pizza z domácího těsta.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek - pátek 11 - 19.30

Sobota 11 - 20.30
Neděle 11 - 19.30

Objednávka 
na tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Prodej  slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana 

a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, 
169 - 229 Kč/ks.                                                  

Prodej: 4. 8. 2020 Kasejovice u fotbal. hřiště - 14. 40 hod.  
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Info: Po - Pá 9 -16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz

Srdečně zveme na koncert v rámci cyklu 

HUDBA V SYNAGOGÁCH 
PLZEŇSKÉHO KRAJE

v bývalé židovské synagoze v Kasejovicích 
v neděli 2. 8. 2020 v 17 hodin

Účinkuje: Pražské Mozartovo Trio 
a host Miroslav Vilímec - housle  

ANČA BAND POPÁTÉ

Sobota 18. července 2020 

v Polánce od 20 hod.

Srdečně zve SDH Polánka.
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