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

 

Oslavy velkého nezdřevského výročí (30. června - 600 let) se blíţí 

vskutku nezadrţitelně, jejich program je naplánován a jiţ se jen dola-

ďuje. Jenţe přípravy, to není jen plán, to je taky kus, spíš kusanec prá-

ce, který musí Nezdřevští zmáknout. 

První velká brigáda byla vyhlášena na sobotu 28. dubna. Předpověď 

počasí tentokrát vyšla, takţe vedlejším produktem byla i krásně opálená 

těla brigádníků. A bylo jich přes čtyřicet. Ploty u parku a u kapličky 

získaly zásluhou šikovných dětí a ţen nové nátěry, nově vymalovaná je 

čekárna na autobusové zastávce, opravila se dešťová kanalizace, silnice 

je připravena k opravě výtluků, uchystány jsou základy pod pergolu a 

pod sociální buňku na hřišti. Členové mysliveckého sdruţení Háj opra-

vili svoji klubovnu a vůbec se udělalo spoustu práce nezbytné k tomu, 

aby obec byla na konci června, jak se říká, jako ze škatulky. 

Starosta Nezdřeva pan Petr Chlanda děkuje všem brigádníkům a přál si 

uvést je jmenovitě. Tak tady jsou: Jan a Tomáš Adamcovi, Ondra Bár-

tík, Jiří Bláha, Jaroslav Brabec st. i ml., kompletní rodina Brabců - Pa-

vel, Martina, Pavlína a Gábina, Alena, Eliška a Vojta Červených, Lu-

boš Červený, Filip Chaloupka, Petr Chaloupka, Karel Chaloupka, Míla 

a Jakub Chaloupkovi, Karel Chára, Marie a Marcela Chlandovy, Petra, 

Petr a Pavlína Chlandovi, Kateřina Chlandová, brigádníky celý den 

fotografoval Viktor Jandera, Josef Jiřinec, Karel a Dana Jiřincovi, Ka-

rolina Kaiserová, Pavel Kašpar, Milena Kopečků, Daniel Muţdeka, 

Milan Palečko, Marek Slanec, Jiří Šneberger, Olina a Pavel Šoralovi, 

František Trefný, Jan, Josef a Petra Trefných, Jiří Urban, Kamil Urban, 

František a Michal Větrovcovi, Josef Větrovec. Díky patří i Jiřímu 

Rezlerovi, který vypomohl stavební technikou, a panu Sýbkovi, který 

zase zajistil dopravu materiálu. 

Brigáda byla vydařená nejen 

co do počtu účastníků, ale 

zejména pokud jde o odve-

denou práci. Do oslav je 

sice ještě co dělat, ovšem 

dubnový ostrý start na-

značuje, ţe v Nezdřevě        

vše zvládnou podle své-

ho záměru.                          

 
J. Čepelák 

 

  

  

 

 

 

 

 
Ve dnech 4.-6. května nám připomněla válečnou at-
mosféru výstava DVĚ TVÁŘE VÁLKY, čerpající z  
archivních dokumentů. Na náměstí se objevila řada 
válečných vyhlášek, upozornění a plakátů. Výstava 
byla koncipována tak, aby byl zřejmý dopad váleč-
ných  příkazů na místní obyvatele. A tak jsme se moh-
li např. dozvědět, ţe vyhláškou stanovenou povinnost 
odevzdat zbraně nedodrţel kasejovický pan lékárník a 
na to konto byl vzat do vazby, odkud se s podlome-
ným zdravím a duševně zdrcen trvalou hrozbou popra-
vy vrátil aţ po třech měsících; pro ilegální činnost a 
podporu pozůstalých po zatčených dělnících na šachtě 
v Kocelovicích byl zatčen František Smíšek, který uţ 
se z Pankráce nevrátil… Smutné události, avšak je 
důleţité  na ně nezapomenout. 
Chtěla bych vyslovit poděkování majitelům vrat a 
výloh, kteří nám umoţnili výstavu zrelizovat. Velký 
dík patří paní Daně Jakubčíkové, která si s námi zahrá-
la na „lepiče plakátů“.      

           Dana Matějovská a Štěpánka Černá 
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Rada města Kasejovice projednala: 

termín schůze zastupitelstva - středu 16.5.2012 

návrh zadání územního plánu města Kasejovice 

pozemkové úpravy Chloumek, Řesanice 

vyhláška o místních poplatcích - uţívání veřejného pro-

stranství 

stanovení ceny za pronájem a prodej pozemků v majetku 

města 

pasport místních komunikací Kasejovic včetně spádových 

obcí 

Informace Městského úřadu Kasejovice Usnesení ze zasedání Rady města  
Kasejovice ze dne 18. dubna 2012  

Člověk v tísni pomáhá lidem  

v těţkých ţivotních situacích 
 

Jiţ téměř rok a půl mohou občané na Blovicku 

a Nepomucku vyuţít pomoci pracovníků spo-

lečnosti Člověk v tísni. „Nejčastěji se setká-

vám s lidmi, kteří mají problémy s dluhy, exekucí, nedosta-

tečnými příjmy a potřebují poradit s vyřízením sociálních 

dávek. Řada klientů také nerozumí úřední korespondenci,“ 

vyjmenovává oblasti pomoci Klára Šiftařová, regionální so-

ciální pracovnice společnosti Člověk v tísni. 

„Vedle přímé pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci 

jsme se zaměřili i na preventivní práci v oblasti dluhové pro-

blematiky. Pořádáme semináře na Střední odborné škole 

Oselce, seminář proběhl i v Domově klidného stáří Ţinko-

vy,“ doplňuje Šiftařová. Za dobu svého působení zaměstnan-

ci společnosti pracovali s více neţ dvěma sty občanů našeho 

regionu.  

Sluţby organizace poskytuje po telefonické domluvě v do-

mácnosti klienta, nebo v kontaktní místnosti. Pracovníci také 

nabízejí asistenci při jednání na úřadech a dalších institucích. 

Všechny poskytované sluţby jsou zdarma. „Při naší práci 

musíme dbát na ochranu osobních údajů a sluţby poskytuje-

me maximálně diskrétně,“ uzavírá Klára Šiftařová. 

Pracovníky společnosti Člověk v tísni je moţné zastihnout 

v pondělí od 14.30 do 15.30 hodin v kanceláři na adrese Hra-

dišťská 148, Blovice a ve středu od 14.30 do 15.30 hodin na 

adrese nám. Augustina Němejce 72, Nepomuk. Nově jsou 

konzultační hodiny také kaţdý první čtvrtek v měsíci ve Spá-

leném Poříčí. Před návštěvou mimo uvedené hodiny je nutné 

se nejprve objednat na tel.: 777 787 950 

Změna svozu směsného komunálního odpadu 
Od května 2012 přecházíme ze zimního svozu na 

letní. V Kasejovicích  jsou nejbliţší termíny svozu 

SKO tyto: 26.4., 10.5., 24.5……Případné dotazy 

zodpovíme na tel.: 602 206 492. 

Týdeník 5+2 dny je pro zájemce připraven ve vesti-

bulu radnice a to zdarma. 

 

 

 

 

         V druhé polovině roku 2011 zahájilo město Kasejovice 

dlouhodobě plánovanou stavbu nových fotbalových kabin na 

hřišti TJ Sokol Kasejovice. Vlastnímu zahájení stavby, jeţ si 

vyţádá finanční prostředky ve výši 4,5 milionů korun, před-

cházela vyjednávání představitelů města s vedením TJ Sokol 

Kasejovice a vyhotovení projektu. V měsíci září bylo předáno 

staveniště a v  říjnu byly na této stavební akci zahájeny práce 

v podobě vyhotovení základů a desky stavby. Hrubá stavba, 

která spočívala ve vybudování obvodového a nosného zdiva, 

zastřešení zadní části, zalití stropů betonem a jejich izolaci, 

byla dokončena v měsíci listopadu. Ještě v prosinci došlo na 

osázení hrubé stavby okny a dveřmi. Poté byly práce na stav-

bě dočasně přerušeny a pokračovaly aţ prvních měsících roku 

2012.  

         V lednu a únoru bylo zahájeno zastřešování tribuny a 

její podbití. V dalších měsících proběhly rozvody vody, odpa-

dů a elektřiny a omítání stavby. Práce na stavbě pokračovaly i 

v dubnu, kdy bylo provedeno štukování vnitřků, zalití vnitřní-

mi betony a tepelná izolace stropů. V horní části tribuny byl 

dokončen dřevěný obklad a byly provedeny přípravy kotvení 

zábradlí. Na stavbě byly vybudovány odvody dešťové vody, 

rekonstruován přívodový kabel elektrické energie, byla pře-

pojena voda a kanalizace. Na stavbě byly připraveny vyrov-

návací omítky pod fasádu a podklady pro chodníky.  

         V sobotu 28. dubna se na fotbalovém hřišti TJ Sokol 

Kasejovice odehrály poslední zápasy. Poté byla zahájena de-

molice stávajících kabin. Během měsíce května by měla být 

na stavbě nataţena nová fasáda, provedeny vnitřní obklady a 

dlaţba a poloţeny základy pro spodní tribunu. Vzhledem 

k tomu, ţe aţ do konce fotbalové sezóny budou v objektu 

hřiště TJ Sokol Kasejovice probíhat stavební práce, bude hrá-

čům zajištěno zázemí v náhradních prostorách.  Z toho důvo-

du ţádáme všechny sportovní i nesportovní příznivce o re-

spektování a pochopení pokynů pořadatelů.  

                         Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

 

V Kotouni je volný byt 
Obecní úřad Oselce nabízí byt 2+1. Vlastní plynové topení, 

vlastní měření vody a nová plastová okna, nájemné 3 367,-

Kč. Podmínkou nájemní smlouvy je uhrazení tří nájmů pře-

dem. Byt je moţno si i odkoupit. 

Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Oselce na telefonu 371 

595 254 nebo na e-mail : ou@oselce.cz 
 

 V Oselcích jsou na prodej zasíťované  

stavební parcely 
Čtyři stavební parcely zasíťované kanalizací na ČOV, dešťo-

vou kanalizací a obecním vodovodem jsou připravené k pro-

deji. Velikost parcel je přibliţně 1000 m2 za 100,- Kč/m2. 

Dále je moţnost se připojit na plyn a elektřinu. Jde o parcely 

na klidném místě nad novými bytovkami. 

foto -dm- 

mailto:ou@oselce.cz
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

rozpočtové opatření 2/2012 

inventarizační zprávu za rok 2011 a směrnici k aplikaci 

reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji 

vyhlášku č. 1/2012 Poţární řád obce a preventistou poţár-

ní ochrany Obce Mladý Smolivec Jana Spoura 

uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace 

s Regionální radou ROP NUTS II Jihozápad na projekt 

registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/17.02519 Cyk-

lostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Doţice, 

poskytnutá dotace bude max. do výše 12.093.515,84 Kč, 

dvě etapy cyklostezky, délka cyklostezky 2950 m 

ustanovení hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky 

„Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Doţi-

ce“ ve sloţení Eva Kubová, Jan Spour, Miroslav Slavíček, 

Ing. Petr Hulinský, Ing. Otakar Friedrich 

pronájem pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/26 o výmě-

ře 61 m2 za cenu 5,- Kč/m2/rok panu Vladimíru Nachtma-

novi z Budislavic 

prodej pozemku p.č. 616/32 KN v k.ú. Budislavice o vý-

měře 89 m2 za cenu 30 Kč/m2 a 4700 Kč náklady spojené 

s prodejem, tzn. celkem za pozemek 7.370,- Kč panu Ing. 

Petru Frolíkovi z Prahy 

schvaluje vydání předběţného souhlasného stanoviska se 

záměrem vyhlášení CHKO Brdy v případě uzavření VÚ 

Brdy 

uzavření Smlouvy o poskytování sluţeb k zabezpečení 

provozu „Profil zadavatele“ s firmou B2B CENTRUM 

a.s., Praha při vyuţívání aplikace SOFTENDER za cenu 

200 Kč/měsíčně bez DPH 

Bere na vědomí: 

jmenování hodnotící komise veřejné zakázky malého roz-

sahu „Klub Doţice“ ve sloţení Eva Kubová, Jan Spour, 

Miroslav Slavíček, Ing. Otakar Friedrich, Marie Kříţová 

informaci o opravě osvětlení KD Starý Smolivec 

Neschvaluje: 

ţádost na pronájem KD ve Starém Smolivci pana Rado-

slava Christiana Klána z Prahy 

ţádost na schválení úprava a zpevnění stávající cesty 

z Doţic do Radošic pro dopravu větrné elektrárny pana 

Zdeňka Červenky z Doţic 

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec ze dne 12. dubna 2012 

 

 
 

I přesto, ţe letos o Velikonocích nepřálo dětem počasí, vyda-

ly se podle tradice od Zeleného pátku do Bílé soboty vsí a 

svými dřevěnými křístačkami a rachtačkami ohlašovaly čas 

místo zvonů, které nezvonily (odletěly do Říma).   

Jako odměnu za svojí "práci" dostaly u kaţdého stavení čers-

tvá domácí vajíčka, sladkostí, nebo třeba nějakou tu korunu. 

Nashromáţděnou koledu si děti pak mezi sebou rozdělily, 

rozutekly se domů a uţ teď se těší na další Velikonoce. 

    Monika Křížová  
 
 

 
 

Velikonoční neděli si 

v doţickém sále uţilo 

na 26 přihlášených 

hráčů a hráček stolní-

ho tenisu. Hlavní or-

ganizátorka, paní Hoš-

ková, připravila tři 

hráčské stoly, na kte-

rých se střídaly dvojice v muţské i ţenské kategorii.  

Někdo pojal hru s váţnou tváří, většina zúčastněných se však 

příjemně bavila nejen hrou, ale i fanděním a zdravým 

"špičkováním" svých favoritů. Po dvouhrách přišlo vyvrcho-

lení nedělního odpoledne - smíšené čtyřhry, ve kterých obsa-

zení spoluhráčů určil los. Po vyhodnocení výsledků postupo-

vých pavouků přinášíme výsledky jednotlivých kategorií. 

Mezi muţi zvítězil Pavel Solar, v ţenské kategorii zvítězila 

Alenka Kovaříková. V kategorii smíšených čtyřher si první 

místo vybojovali Roman Hošek a Alexandra Jindrová. 

             Luděk Blovský  

 

foto -lb- 

foto -lb- 

foto -mk- 

 

 

 

             
 

 

 
 

 

Těšit se můžete na  tradičně velký výběr v soutě-

žích pro naše nejmenší i starší děti  * odměny za 

soutěže * malé občerstvení zdarma 

a na závěr CARAOCE SHOW v letním kině  

DD 
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(dokončení z minulého čísla) 

Jak se na svých cestách dorozumíváte? Kolika mluvíte jazyky? 
Anglicky a německy se domluvím. Ve většině zemí se dorozumívám anglicky, protoţe jsou 
státy – třeba Francie – kde němčinu rádi nemají. V Portugalsku a Španělku - tam bolely ruce 
(smích). Tam jsme se setkávali s generací našich vrstevníků, kteří anglicky nevládli – ačkoli 
mladší lidi uţ asi anglicky hovoří – ale taky jsme se domluvili… Tam je víno levnější neţ vo-
da, takţe kdyţ jsme zastavili některého řidiče, aby nám ukázal cestu, tak ten měl tak 3 promile 
a to domluvu zjednodušilo. Kdyţ jsme se ptali na statcích, většinou to začalo tím, ţe jsme do-
stali víno, pak nám teprve ručně začali obyvatelé něco vysvětlovat, ale většinou jsme se nako-
nec dostali tam, kam jsme chtěli. 
Vždycky jedete, nebo někdy taky vedete kolo?   
No, trochu zpychnu, ale my jsme z kola nikdy neslezli. Protoţe kdyţ uţ jsme byli unavení, tak 
nikdo nechtěl slézt první a rozmýšleli jsme si to tak dlouho, aţ jsme byli na kopci (smích). 

Zajímají vás víc kulturně historické památky nebo spíše příroda? 
Kdyţ jedete po Evropě, tak tam musíte dát všechno dohromady, jak památky, tak kulturu i pří-
rodu. Já kdyţ cestuji, tak chci, aby to nebylo jen polykání kilometrů, ale aby mi to také něco 
přineslo. V Americe je nádherná příroda, ale historie chybí… 

Když jste cestovali po USA, které státy jste procestovali? 
Vyjíţděli jsme z Los Angeles – to znamená Kalifornii, pak Arizonu, Nové Mexiko, Texas, 
Oklahomu, Missouri, Kansas, Illinois a skončili jsme u Michiganského jezera v Chicagu. 

Vy jste se v USA setkal s našimi krajany a uvádíte, že jste se setkal s nesmírně přívětivým přijetím a pomocí. Kdy vám na 

vašich cestách někdo nejvíce pomohl (nejen z krajanů)? 
Jeden kolega, kterého jsem díky cyklistice znal, na nás počkal v Los Angeles a zajistil nám ubytování, coţ nám moc pomohlo, 
protoţe Los Angeles je obrovské, má asi 15 mil. obyvatel, přejet ho trvá dva dny, a navíc ta americká angličtina je přece jen 
odlišná od té britské. Pak jsme jeli pouští a polopouští, tak tam toho moc nepotřebujete, nic se nám tam špatného nepřihodilo. 
Ale pak na východě v Oklahomě, kde jsou obrovské farmy na chov koní a podobně, tam uţ jsme měli pocit, ţe z obydlí dýchá 
český duch a v některých případech jsme se nemýlili. Ale ke konci uţ to bylo hrozné, protoţe jsme si začínali myslet, ţe se do 
Chicaga nedostaneme, protoţe naši krajané hned volali svým známým a všichni s námi chtěli mluvit a slyšet, jaké je to v ČR, 
coţ bylo sice milé, ale přece jen nás to zdrţovalo. Ale také nás obdivovali, ţe jedem na těch kolech… A v Chicagu to bylo 
úţasné, tam jsem potkal spoluţáka ze ZŠ - po asi 52 letech! 
Jakou nejoriginálnější osobnost jste na svých cestách potkal? 
Kaţdý jedinec je tak trochu originál, ale mě v paměti zůstal jeden kněz z Pyrenejí... My jsme nemohli najít nocleh a pršelo a 
najednou jsme uviděli malý kostelík a zrovna začalo vyzvánět. Tak jsme tam šli – vesnička malá, liduprázdná – a v tom přišel 
z fary pan farář a ptal se nás, co bychom potřebovali. My jsme mu vysvětlili, ţe jsme na Svatojakubské cestě, a ţe bychom 
potřebovali ubytování. On řekl dobře, ale já teď musím slouţit mši, tak tady počkejte, aţ se vrátím, tak vás ubytuji… My oba 
vychovaní na venkově, oba jsme jako kluci ministrovali, tak jsme si řekli, ţe na tu mši půjdeme taky a tím jsme pana faráře 
nesmírně potěšili. On, asi na naši počest slouţil tu mši v latině a my jsme mu latinsky odpovídali, pak nám dali kancionál, tak 
jsme i zpívali – všichni si mysleli, ţe francouzsky, ale my jsme jen tak trochu artikulovali… A pak mi ještě dali číst úryvek 
z Bible. Pak nás pan farář pozval na faru - my uţ jsme s Hejtmánkem měli asi týden chuť na brambory na loupačku s mlékem. 
Pan farář začal snášet sýry a víno a prosciuto a na konec přinesl horké brambory – z těch se kouřilo – a my se na ně vrhli.  A 
pan farář pořád říkal: „Nejezte to, tady si vezměte něco lepšího.“ A další hosté, ti byli naopak rádi, ţe my jíme brambory, pro-
toţe na ně víc zbylo z toho ostatního. A Hejtmánek – on ţije sám, tak je taková kuchyňka – tak říká, hele pojď, umyjeme mu 
nádobí… A on tam panu faráři nešel odpad, tak jsme mu ještě spravovali odpad. No prostě setkání s páterem Pierrem bylo 
jedno z těch, na která se nezapomíná... 

Kterou zemí cestujete nejradši? 
Tak Ameriku jsem rád poznal, ale ještě radši jsem se vrátil do Evropy… Tak nějak povahou a celkově je mi nejbliţší Francie a 
všechny ty hory mám rád… 

Bez čeho byste nikdy nevyrazil na cestu? 
Nevyrazil bych nikdy nepřipravený. Nemyslím fyzicky, ale jet bez myšlenky bych nemohl. Musíte mít cíl, kaţdá cesta musí 
mít cíl. 
Považujete cyklistiku za sport nebo spíš za určitou formu relaxace? 
Tak sportování to je spíš adrenalin a mě to dělalo dobře, protoţe jsem měl celkem úspěchy. A v tom vyšším věku, kdyţ vám je 
60, 65 a necháte za sebou čtyřicátníka – tak to potěší (smích). Ale největším přínosem je cykloturistika. A musím říct, ţe pod-
mínky k jejímu provozování se tady u nás zlepšují… Samozřejmě ještě nejsme na úrovni těch států, kde se to buduje desítky 
let, ale hodně se tu zlepšilo. Jediný problém jsou zde řidiči. Je to asi odraz doby, ţe ti řidiči jsou tak agresivní. Jak se vţdycky 
rádi vracíme domů, cítíme se zde na silnicích nejvíc ohroţení. 

Jaké máte plány do budoucna? 
Teď jsem měl chvilku přestávku – zdravotní – a musím si uvědomit, ţe uţ přece jen mám určitý věk… Ale kdybych si mohl 
vybrat, podíval bych se do Asie. Uţ by to tedy nebyla takhle dlouhá expedice - jak říkám, všechno se musí přizpůsobit věku a 
měl bych se dívat s pokorou na to, co jsem realizoval. Rád bych se podíval do Vietnamu a Indie můţe být taky zajímavá… Ale 
je tu i otázka financí. Já jsem do 68  pracoval, takţe jsem si na ty cesty vydělal… A musím říct, já vţdy kdyţ jedu po ČR, tak 
si uvědomím, jak velký dluh mám ještě k Čechám a jak se nám to tady zlepšuje – vzhled těch vesniček atd… Jsem tady 
v Čechách prostě rád. 

                    Zvídavé otázky panu Šestákovi kladla Štěpánka L. Černá na besedě, kterou pořádal ČČK  28.11.2011 
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 V domě s pečovatelskou sluţbou, kde má 

svůj domov jedenáct seniorů z Kasejovic a blízkého 

okolí, se před Velikonocemi doslova netrhly dveře. 

Babičkám a dědečkům přišli nejprve zarecitovat, 

zazpívat a zapískat na píšťalky děti z druhé a čtvrté 

třídy základní školy. A pro radost jim darovali vlast-

noručně vyrobené dárky.   

 Poté přišli malí školkáčci spolu se svými 

učitelkami  s nadílkou. Přítomné potěšili básničkami 

a písničkami a rozdali jim velikonoční zajíčky. Kro-

mě toho také připomněli jeden oblíbený velikonoční 

zvyk a pěkně babičky vyšlupali. Děti tak svými 

šťastnými tvářičkami, úsměvy a švitořením předaly 

mnoho radosti a dojetí.  

 Také členky Českého červeného kříţe přišly 

jako kaţdý rok potěšit a pobavit seniory v DPS. 

Pásmo básní a písní se v tomto případě nekonalo, 

ale přišlo na řadu veselé vyprávění, společné pose-

zení a samozřejmě nadílka. Ta se letos opravdu po-

vedla, babičky a dědečkové byli podarováni veliko-

nočními perníčky a také háčkovanými slepičkami.  

Kromě všech těch krásných dárků ale dostali senioři 

ještě něco lepšího - vědomí, ţe na ně ostatní myslí, 

ţe někomu na nich záleţí... A to je potěší kaţdého.        

                 -dm- 

Stavění máje 
Jiţ tradičně 30. dubna v Oselcích místní hasiči staví májku. Tento 

rok připadlo toto očekávané datum na pondělí a s pracemi se začalo jiţ 

v 15 hodin. Jedna skupina hasičů jela do lesa pro smrk na májku a dru-

há postavila velký stan a připravila posezení. Občerstvení zajišťo-

val pan Formánek z Nepomuka. A tak opět nechyběly dobré klobásy, 

studené pivo a na zahřátí malinko alkoholu. První skupina přivezla z 

lesa dlouhou, rovnou májku a pak podle tradičního způsobu naplátova-

li špičku, děvčata přivázala pentle na věnec a postavení máje tak pro-

běhlo v klidu a v pohodě. Samotné hlídání máje se díky důslednosti 

místních hasičů protáhlo do pozdních ranních hodin. Děkujeme všem, 

kteří se na této tradici podíleli. 

Velikonoční nádivka 

8. dubna proběhl v oseleckém ŠENKU osmý ročník soutěţe o nejlepší 

velikonoční nádivku. Porotci Hana Panušková a Anna Boubelová za-

evidovaly jedenáct soutěţících muţů. Kaţdý z nich přinesl svůj výro-

bek a tajně mu bylo přiděleno číslo. Nádivky byly rozkrájeny na malé 

kousky a umístěny na tácek. Všichni přítomní se ujali role ochutnáva-

čů, smlsli si na nádivce a následně přidělili body. Role degustátorů se 

letos ujalo celkem 22 dobrovolníků. Po vyhodnocení byly vyhlášeny 

výsledky soutěţe. Výhercem se stal Roman Koblasa, druhý byl hlavní 

organizátor Zdeněk Lederbuch, třetí Milan Chlad z Chlum. Další v 

pořadí byl pan Kadič, Hlaváč, Lála, Boubel, Panuška, Hulač, Kosiner a 

Adámek. Výherce získal putovní pohár, na kterém jsou podepsáni 

všichni jeho vítězní předchůdci. A vzhledem k nepsané povinnosti 

vítěze zaplatit přípitek všem přítomným, byli nakonec spokojení i ti 

poraţení. Kromě toho byl kaţdý ze soutěţících odměněn hodnotnou 

cenou. Není to levná záleţitost, ale vyhrává se jednou za rok. Po celé 

odpoledne i večer vyhrával na harmoniku pan Velíšek. Bylo to krásné 

odpoledne.     -mc- 

foto -mc- 

foto -mc- 

foto -dm- 

foto -dm- 

foto -dm- 
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Kulturně společenské centrum je, jak asi kaţdý ví, v budově 

bývalé obecné školy na náměstí. Kromě knihovny, která sem 

byla přestěhována, má zde své místo Klub otevřených dveří 

pro děti a mládeţ, scházejí se zde senioři na své posezení a 

popovídání a mají zde prostor i maminky s dětmi.  V prvním 

patře je krásný společenský sál. A v něm? Pro ty, kdo nemají 

čas nebo chuť se zúčastňovat akcí tam pořádaných, přináším 

přehled zajímavých přednášek, besed a koncertů, které se zde 

v minulém roce konaly.  

Mezi nejoblíbenější společenské události v Kasejovicích be-

zesporu patří divadla - v minulém roce zde hráli strakoničtí 

ochotníci komedie Na správné adrese a AMANT. Blatenští 

ochotníci sehráli klasiku Naši furianti.  

Příjemným zpestřením podzimního a zimního času se staly 

cestopisné přednášky. Měli jsme tak moţnost virtuálně si 

"zacestovat" po nebezpečné Kolumbii, toulat se po Číně, s 

fotografem a cestovatelem Jaromírem Hladkým plout na ob-

rovském trajektu na  trase - Florida, Bahamy, Mexiko, vydat 

se do dalekého Peru mezi Indiány. Přednášky cestopisné byly 

doplněny vzdělávacími přednáškami trochu jiného raţení. 

Místní zahrádkáři uspořádali pro veřejnost přednášku odbor-

níka Jaroslava Pilze, s Mgr. Vladimírem Červenkou jsme se 

vydali na toulky minulostí Kasejovic, pan Ing. Karel Drhov-

ský poutavě vyprávěl o víně, jeho pěstování, výrobě atd. Tato 

přednáška byla spojená s degustací mladých vín, která podá-

val pan Jiří Šulc z Bezděkova. Tolik přednášky.  

Také zde proběhlo několik výstav - výstava fotografií Pavla 

Hanzlíka, Pavla Pecháčka, Vlada Šírka, výstava kreseb a ob-

razů akademického malíře Josefa Fencla, dále pak výstava 

GREENPEACE pod názvem Zachraňme pralesy. Kromě toho 

je v přízemí budovy umístěna stálá výstava historických po-

hlednic Kasejovic a okolí. Jiţ druhý rok zde vystavoval kak-

tusy pan Pavel Růt, tato výstava zaujala mnohé milovníky 

trnité krásy nejen z Kasejovic a okolí.  

A jelikoţ hudba také neodmyslitelně patří ke správnému kul-

turnímu vyţití, proběhlo zde několik koncertů - na závěreč-

ném a vánočním koncertě vystoupily děti ze Základní umě-

lecké školy Nepomuk, v létě koncertovala v synagoze harfe-

nistky Jana Boučková v rámci turné HUDBA V SYNAGO-

GÁCH, adventní čas nám zpestřily krásným vystoupením 

sestry Strolené a pan Pavel Samiec. 

Také jsme jeli na výlet - jednou na Špičák, na výstavu Země 

ţivitelka a do blízkých Ţinkov. Další plánovaný výlet do 

Velhartic byl pro malý zájem zrušen. 

Nezařaditelnou, avšak hezkou akcí byl lampionový průvod, 

na jehoţ přípravě a organizaci se podílelo kulturně společen-

ské centrum spolu s ţenami z Českého červeného kříţe. Ty 

napekly výborné svatomartinské koláčky, které byly spolu s 

vystoupením harmonikářů příjemným zakončením průvodu 

pro poněkud zmrzlé účastníky. Ke zdaru akce také přispěli 

místní hasiči, ať jiţ zapůjčením prostor hasičárny, či odpále-

ním ohňostroje. 

V rámci vzdělávání zde začaly dva kurzy - Francouzština pro 

začátečníky, která stále probíhá, jen s tou změnou, ţe jiţ jde o 

Francouzštinu pro mírně pokročilé, zhruba půl roku probíhal 

kurs Úprava digitálních fotografií. 

V knihovně měly děti  moţnost si zasoutěţit a prokázat tak 

své pohádkové znalosti formou veselých kvízů. 

Pro seniory jiţ třetím rokem probíhají kurzy Virtuální univer-

zity třetího věku, v roce 2011 na téma Etika a Myslivost. 

                                       Dana Matějovská 

 

 

 

 
 

V knihovně proběhla soutěţ pro dětské spisovatelské talenty. 

Mladší děti skládaly básničky, ty starší psaly povídky. V  

mladší kategorii  získala 1. místo Adélka Kopřivová z 2. třídy 

s tématickou básní „Kníţka“. Druhé místo obsadila Anička 

Fialová s básničkou „Rým“.  Třetí místa byla nakonec uděle-

na dvě - Zdeňkovi Jiřincovi za básničku „Co jsem všechno 

viděl“ a Miren Vilhelmové ze 4. třídy za „Brambory a 

knedlíčky“. Myslím, ţe by Neználek měl z dětí radost! 

Jako nejlepší povídka byla porotou vyhodnocena „Teorie 8. 

pádu“ Karla Matějovského z 5. třídy, druhé místo obsadila 

Lucie Poláková ze 6. třídy s fantasy povídkou „Malá hadí 

Maun“, třetí místo uděleno nebylo.   -dm- 

      

KNÍŢKA 
 

Spadla kníţka na podlahu,  

rozbila si přitom hlavu,  

rozbila si list,  

nedá se z ní číst. 

A tak pláču nad tou knihou,  

ţe mám mysl zase divou. 

            Adélka Kopřivová           

                      RÝM                                  

       Pes a les, kočka a myčka,  

          to se všechno rýmuje.  

      To básník, ten rýmy miluje. 

         To rým, to je velká věc,  

     vţdyť ho zná i obyčejný švec. 

                 Anička Fialová 

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva  
obce Oselce ze dne 27. dubna 2012 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

zaměstnání nového pracovníka v obci 

vyúčtování akce lesní cesty  na SZIF 

informace o dotacích na rok 2012 

Hry bez hranic 23.6.2012 

ţádost o vybudování parkoviště u nových bytovek 

informace o opravě zámecké zdi 

Schvaluje: 

prodej části pozemků u k.ú. Kotouň p.č. 316/32 

odkup části pozemku v k.ú. Kotouň p.č. 316/13 

prodej části pozemků v k.ú. Oselce p.č. 6/2, 6/10 a 1020 

věcného břemene v k.ů. Oselce p.č. 17/4 

zápis do obecní kroniky za rok 2012 

změny v rozpočtu k 31.3.2012 

výběrové řízení na kanalizaci a vodovod v Oselcích 

revizní komisi na knihovní fond v Oselcích 

umístění reklamy firmy HOBY Horaţďovice 

prodej zasíťovaných stavebních pozemků za 100 Kč/m2 

Ukládá: 

starostovi oddluţit parcelu v k.ú. Oselce p.č.1020 
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Přípravný výbor KŠ Kasejovice, o.s. zve širokou veřejnost na 
 

     VALNOU HROMADU OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ  KOMUNITNÍ ŠKOLA KASEJOVICE, o.s.                                                  
 

       která se koná v úterý 22. 5.  2012 od 17,30 hod.  v budově Kulturního centra Kasejovice 
 

KŠ Kasejovice, o.s. je dobrovolné neziskové nezávislé nevládní sdruţení sdruţující členy na základě společného zájmu 

s cílem: Rozšířit nabídku volnočasových aktivit obyvatel Kasejovic a okolí. Zvýšit úroveň znalostí a dovedností občanů komu-

nity, coţ povede mimo jiné k lepšímu uplatnění na trhu práce. Posílit účast veřejnosti na veřejném ţivotě v obci. A případně 

podpořit vznik nových komunitních škol v regionu.  

KŠ Kasejovice, o.s. je otevřena všem zájemcům starším 15 let a právnickým osobám. 

Máte-li zájem stát se členem KŠ Kasejovice, o.s., nebo Vás „jen“ zaujalo toto sdruţení, více informací získáte  

na http://www.kasejovice.cz/cs/mestsky-urad/komunitni-skola-kasejovice-os/R126-A0/ nebo na tel. č. 739 036 763. 

Za přípravný výbor KŠ Kasejovice, o.s. Lenka Černá 

 

× Kč/lekce Název kurzu 

  Základy práce s počítačem 

  Základy digitální fotografie 

  Fotografický kurz 

  Anglický jazyk – začátečníci 

  Anglický jazyk – pokročilí 

  Německý jazyk – začátečníci 

  Německý jazyk – pokročilí 

  Francouzský jazyk – začátečníci 

  Italský jazyk - začátečníci 

  Keramika 

  Rukodělné kurzy – paličkování, korálkování 

  Kurz první pomoci pro děti 

  Poruchy učení – uvedení do problému, doučování pro děti s poruchou učení 

  Jóga 

  Zumba 

  Zumba gold – cvičení pro dříve narozené a hůře pohyblivé 

  Lady latin dance – latinskoamerické tance upravené pro sólové tanečnice 

  Taneční kroužek pro děti 

  Seminář výroba adventních věnců  

  Seminář výroba posvícenských ozdob 

  Jiný kurz: 

 

 

Vážení spoluobčané, v Kasejovicích vzniklo nové občanské sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.  
s cílem organizovat vzdělávací a volnočasové aktivity, které by doplnily stávající nabídku zájmových činností  

dle potřeb a zájmu občanů. Proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následující ankety, kterou využijeme  
k sestavení optimální nabídky kurzů. Vyplněný anketní lístek odevzdávejte do schránky na Městském úřadě  

Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 do 20. června 2012. Děkujeme za Vaši pomoc a těšíme se na setkání s Vámi.  
                                                            Bližší informace na tel. čísle 739 036 763, Lenka Černá   
 

V následující tabulce vyberte z nabízených kurzů a seminářů ten, o který byste 
měli zájem a uveďte částku, kterou jste ochotni za kurz uhradit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Termín konání kurzu 
O  Všední den        O  Od 16 hod.           O  Od 17 hod.         O  Od 18 hod.         O  Jiný čas….. 
O  Sobota              O  Od 10 hod.           O  Od 14 hod.         O  Jiný čas….. 
O  Neděle               O  Od 11 hod.           O  Od 15 hod.         O  Jiný čas…… 
 

O  Máte zájem o hlídání dětí v době konání kurzu? 
 

Můžete sami nabídnout vedení kurzu? Pokud ano, napište název …………………………... 
 

Jméno a příjmení*………………………………………..  Adresa*……………………………………. Tel. kontakt*……………………………………... 
*Nepovinné 

 

http://www.kasejovice.cz/cs/mestsky-urad/komunitni-skola-kasejovice-os/R126-A0/
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Ema Kališová, Kasejovice 

Karel Škudrna, Kasejovice 

Vojtěch Šolle, Kasejovice 

Václav Jára, Kotouň 

Václav Broţík, Radošice 

     

 

 

Výpůjční doba: Po  8 - 13, 15.30 - 17 hod.,  

Út 12 - 14.30 hod. 

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

 
 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

  Jude Deveraux: Tři přání 
 

  Elizabeth Chadwicková: Šarlatový lev 
  Beatrice Small: Divoká růţe 
  Miloslav Švandrlík: Šlo mi o krk, pánové 
  Vlasta Javořická: Šťastná hvězda 
  Anna Strunecká: Doba jedová 
  Adolf Burger: Ďáblova dílna - Největší padělatelská      
        operace všech dob 
  Miloslav Honzík: Legionáři 
  Lenka Lanczová: Sólo pro Kristýnu 
  Hergé: Tintin a los Pícaros 
  Jiří Kahoun: Příběhy včelých medvídků 
 

Knihovna nově odebírá časopis dTest, který provádí srov-
návací testy výrobků. Kromě samotného časopisu je čtená-
řům umoţněn i přístup do celkové databáze časopisu dTest.  
  
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

Dne 9.5.2012 uplynulo smutných 20 let, 

kdy nás náhle navždy opustil milovaný 

manžel, nejlepší tatínek a obětavý dědeček  
 

pan JOSEF  KLÁSEK  

z Nové Vsi u Oselec. 
S láskou a úctou stále vzpomínají  

manželka, syn a dcery s rodinami. 

Děkujeme všem, kdo jste ho znali a měli 

rádi, za tichou vzpomínku. 

 

Dne 3.4.2012 zemřel po dlouhé  

těžké nemoci  
 

pan Václav Jára, Kotouň 45. 
 

Děkujeme všem, kteří se přišli  

se zesnulým rozloučit na poslední cestě, 

za květinové dary a za osobní a písemné 

projevy soustrasti.       
     Zarmoucená rodina 

 

SDH Bezděkov pořádá  
v sobotu 2. června ve 20 hod.  

TANEČNÍ ZÁBAVU 
K tanci a poslechu hraje skupina Asfalt. 

 

v sobotu 14. července 

VEPŘOVÉ HODY 
Hraje Doubravanka. 

 

 
 
 
 

91 let  Anna Mašková Přebudov 

90 let  Naděžda Šourková Kladrubce 

86 let  František Novotný Kasejovice 

85 let  Anna Džisová Nezdřev 

83 let Jan Krliš  Nezdřev 

82 let Bohuslav Dobiáš Budislavice 

81 let Jarmila Faměrová Mladý Smolivec 

  Jaroslav Vodička Kasejovice 

  Zdena Krlišová Nezdřev 

80 let Barbora Hlinková Radošice 

  Adolf Raška Oselce 

79 let Zdeňka Dardová Kasejovice 

  Josef Urianek Nezdřev 

78 let Marie Nachtmanová Budislavice 

  Josef Talůžek  Kladrubce 

  Vladimír Matz Kasejovice 

  Anna Čoudková  Oselce 

77 let Olga Slancová Kasejovice 

  Vlasta Škudrnová Řesanice 

  Václav Silovský Kasejovice 

76 let  Věra Fruhaufová Mladý Smolivec 

  Václav Sluka Budislavice 

75 let  Věra Arvajová Kasejovice 

  Václav Kravařík  Polánka 

  Marie Dardová Kasejovice 

74 let  František Panýrek Starý Smolivec 

  Oldřich Skládal  Kotouň 

  Miloslav Vachuška Hradiště 

73 let  Jaroslav Brabec Nezdřev 

  Květoslava Dlouhá  Kasejovice 

  Václav Holub Bezděkov 

72 let Václav Krejčí Chloumek 

  Viktor Vlasák  Dožice 

71 let Anna Járová  Kotouň 

70 let  Anna Rážová Oselce 

  Jiří Kugl Starý Smolivec 

65 let  Marie Honzíková  Kasejovice 

  Stanislav Hájek  Řesanice 

  Anděla Vaněčková Kasejovice 

  Jaroslav Krejčí  Nová Ves 

  Eliška Krejčová  Nová Ves 

  Vladimír Batěk Mladý Smolivec 

  Drahoslava Kabatníková Starý Smolivec 

  Eva Kubíková  Dožice 

60 let Barbora Merhoutová Kasejovice 

  Stanislava Houbová Nezdřev 

  Hana Šustrová Mladý Smolivec 
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Měsíc duben byl v naší školce ve znamení objevování „ světa 

kolem nás.“ Seznamovali jsme se s probouzející se přírodou, 

ţivotem zvířat a s tím kdo a co dělá. Na závěr tématického 

bloku jsme navštívili farmu u Šollů, kde jsme si mohli na 

vlastní oči prohlédnout malá selátka, krásné, rohaté kůzlátko 

a narozené hříbátko – kluka Luciuse. Pan V. Šolle a p. P. Šol-

lová se nám ochotně věnovali a vyprávěli nám, co všechno 

musí dobrý hospodář umět a dělat, aby se u něj zvířátka měla 

dobře. Děkujeme. Všechny nové přírůstky jsme si pohladili.  
Zajímavá byla pro nás beseda s policií ČR Nepomuk. Navští-

vili nás prap. Martin Fiala a pp. prap. Roman Paukert. Dově-

děli jsme se, jak se správně chovat na ulici pěšky, na kole, co 

malý cyklista musí mít na sobě. Jak důleţitá je práce policie a 

co všechno musí vykonávat během sluţby. Závěrem návštěvy 

jsme si všichni prohlédli policejní auto a výstroj s výzbrojí. 

Vše jsme si samozřejmě vyzkoušeli a zahráli si na policisty. 

Byli jsme nadšeni. Děkujeme všem za poutavou besedu. 

                                            Ledvinová Ivana 

  Nezdřev – 600 let 
 

 30.6.2012 
 

Program akce: 
10:00  Zahájení  u kapličky na návsi  

10:15  Mše svatá doprovázená  pěveckým  sborem „Velkobor“ 
11:00  Odhalení pamětní desky 

11:15 – 14:00 Volný program s možností návštěvy výstav: 
Obecní úřad – kronika, pamětní knihy, prezentace dobových 

     fotografií, prohlídka nově vybudované čistírny odpadních vod 
Požární zbrojnice – požární technika, výstroj a výzbroj 
Sál Nezdřevské hospody – ruční práce místních občanů  

     (fotografie, obrazy, keramika, dřevěné výrobky, kovářské   
     výrobky,  šperky, perníčky, vánoční ozdoby, ochutnávka tra- 
     dičního pečiva) 

Klubovna MS „Háj Nezdřev“ – trofeje, myslivecké knihy,      
     fotografie 

14:00 – 17:00  „Švejkyjáda“ 
Vystoupení břišních tanečnic    
Ukázka výcviku psů 

18:00 Taneční zábava v doprovodu kapely MELODION 
11:00 -19:00 dětské atrakce na hřišti, skákací hrad, obří skluzavka. 

Občerstvení zajištěno po celý den. 

Jste srdečně zváni. 

 

pořádá 16. června od 13.00 hod. 

na hřišti 
 

 

Srdečně zveme všechny  

příznivce hasičů. 

Dne 9.6. 2012 se uskuteční v našich obcích sběr velkoobje-

mového odpadu. Velkoobjemový kontejner fi. RUMPOLD 

bude přistaven takto: 

Hradiště na návsi u kaple 9 -10 hod. 

Zahorčičky u váhy 10.10 - 10.30 hod. 

Bezděkov u staré hasičské zbrojnice  10.40 - 11.30 hod. 

foto -il- 

foto -il- 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 

100, 371 585 149, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  
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● Prodám elektrická akumulační kamna - AD - 

8 kw ve velmi dobrém stavu a šamotové ko-

mínové roury - 40 ks, vnitřní průměr - 130 

mm, délka 330 mm. Tel. 724 181 001. 

Prodám rodinný dům v Kasejovicích o veli-

kosti 5 + kk. Obytná plocha 300 m2, poze-

mek ve formě parku a zahrady o velikosti 

2000 m2. Zájemce si můţe domluvit prohlíd-

ku linku na tel. 724502609.  

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu 

Kasejovic (naproti parku). Dům je přízemní 

1+ 4, celý podsklepený. Je napojen na plyn a 

městský vodovod. Obytná plocha je celkem 

112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. 

Velká garáţ, dílna a sklepy, kolna. Zahrada 

223 m2. Cena k jednání 1 490 000 Kč. Tel. 

603 418 514. 

Daruji za odvoz dřevěná zasklená okna,        

3 dvojdílná a 4 třídílná. Tel. 371595423, 

723645215. 

Prodám dřevěné brikety z tvrdého dřeva 

(dub, buk, americký ořech). Cena 120 Kč/30 

kg. Kasejovice 114, tel. 736 652 574. 
 

LAND ART.CZECH s.r.o. Plzeň 
Zahradní a krajinářská architektura 

Projekty / realizace / údrţba 
 

zahrady u rodinných domů 

zahradní stavby, cesty, zídky, terasy 

veřejná a firemní zeleň 

úpravy parků, návsí, hřbitovů 

dendrologické posudky 
tel.602 452 922  

www.landartczech.cz 

landart.czech@seznam.cz 
 

Jsme členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu zakládání a údrţby 

Kulturně společenské centrum Kasejovice 

 ve spolupráci s Plzeňskou školou tance a etikety pořádá 

 
 

 
 

Zahájení 5. října od 19 hod. 
 

◙ výuka v pátek 19-21 hod. 

◙ 10 lekcí po 2 hod.  

◙ cena kurzu 1000 Kč - 1500 Kč (podle počtu přihlášených) 

◙ ukázky na www.tanec-plzen.cz  
 

◙ Přihlášky a informace v Obecní knihovně, nebo na Městském úřadě.      
                  Informace na tel. 602 429 346. 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 

při Muzeu Josefa Siblíka v Blatné 

pořádá autobusový zájezd 

Za památkami Volyňska 
(Čestice, Volyně, Malenice n. V., Lčovice, Dobrš, Hoštice) 

neděle 27. 5. 2012 

cena zájezdu: 250,- Kč (v ceně i oběd a vstupné) 

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Vladimíra Červenky (Muzeum 

Josefa Siblíka v Blatné), tel.: 723 985 237,  

e-mail: kasej81@atlas.cz,  

nebo v Obecní knihovně v Kasejovicích u Dany Matějovské,  

další podrobnosti na www.heraldika-patriot.cz 

opravy a montáže 

revize 

přihlášky a změny k odběru u ČEZ 

 

Tel. 721 090 023 

 

 

SERVIS - ELEKTRO 

 

„POJĎTE SI S NÁMI HRÁT“ 
 
 

Dne 26.5.2012 pořádají  oselecké ženy  

 POHÁDKOVÝ LES pro děti. 
 

Přijďte strávit příjemné odpoledne s pohádkovými  

  postavičkami do zámeckého parku. Čeká na vás překvapení  

na každém kroku. 
 

Na závěr si opečeme buřtíky  

  (buřty a ingredience k tomu s sebou). 

Start:  

kolem 14.hod u brány zámeckého parku  
Bližší informace na tel.: 775 204 546  

 

http://www.landartczech.cz/
mailto:landart.czech@seznam.cz
mailto:kasej81@atlas.cz
http://www.heraldika

