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

Noc kostelů v Bezděkově

Do celorepublikové akce Noc kostelů 
byl náš bezděkovský kostel sv. Ondřeje 
letos zapojen již popáté a tentokrát na 
téma „Zvony”. V pátek 28. května 2021 
před večerem otevřený kostel uvítal okolo 
třiceti návštěvníků všech věkových 
kategorií, místních i přespolních. Některé 
zlákala připravená výstava o zvonech, 
některé zase možnost prohlédnout si 
všechna zákoutí kostela, kam se běžně 
nepodívají, nebo tu byli poprvé a zajímavé 
tak bylo úplně všechno. Vystoupali po 
strmých dřevěných schodech na kruchtu i 
do zvonice. 

Z dostupných dokumentů o zvonici 
víme, že pravděpodobně byla při kostele 
postavena počátkem 16. století (nejpozdě-
ji roku 1514), nejspíše dřevěná. Roku 
1688 byla opravována a opatřena novou 
šindelovou střechou. Podle vyobrazení 

kostela na mapě lnářského panství z roku 
1698 šlo o stavbu nízkou, jednopatrovou, 
s hrotitou střechou, nahrazenou později 
bání, která je zachycena na vyobrazení 
kostela na mapě dominikálních pozemků 
bezděkovského dvora z 18. století. Roku 
1707 dostala kamennou podezdívku a 
roku 1734 byla postavena nová dřevěná 
zvonice. Současná zděná v neogotickém 
stylu pochází z roku 1881. Opravena byla 
spolu s kostelem v roce 1995.

A co návštěvníky zvonice čekalo 
uvnitř? Krásný velký přes 500 let starý 
zvon Mikuláš (1514). Ve zvonici visely 
původně zvony dva. Do dnešních dnů se 
však zachoval pouze větší a starší z nich. 
Na jeho plášti se nachází reliéf s vyobraze-
ním sv. Mikuláše a nápis pravící: ANNO 
D O M I N I  M C C C C C X I I I I  I S TA 
C A M P A N A  F U S A  E S T  P E R 

MAGISTRUM BARTHOLOMEUM 
NOVAE CIVITATIS. Léta Páně 1514 byl 
ulit tento zvon mistrem Bartolomějem na 
Novém Městě. Jeho průměr je 761 mm, 
výška 704 mm, hmotnost a ladění 
neurčeno. Zvon je dílem významného 
reprezentanta zvonařství 16. století, mistra 
Bartoše z Nového Města Pražského. 
Okolnosti nasvědčují, že byl pořízen za 
života Vintíře Řesanského z Kadova, který 
zemřel 23. dubna 1521 a je pochován 
v kostele v Řesanicích   jehož potomci 
seděli na Bezděkově do sklonku 16. 
století. Dnes starý zvon Mikuláš svolává 
věřící na mši svatou. Zvon přečkal i obě 
rekvizice díky své historické ceně. 
Z druhého zvonu se dochovala ve zvonici 
pouze stolice se srdcem. Podle záznamů 
nesla zvon s nápisem: LANDETUR 
SANCTISSIMA TRINITAS PATER 
FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS ANNO 
1747POCHVÁLENA NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE OTEC, SYN A DUCH SVATÝ 
ROK 1747. Tento menší a mladší zvon byl 
za 1. světové války císařskými sňat 
a posloužil spolu s ostatními jako surovina 
pro výrobu kanónů. Po válce byl ze sbírky 
osadníků zakoupen jiný zvon, ale za 
2. světové války ho potkal stejný osud jako 
jeho předchůdce. Záznam praví:  „Dne 
18. března 1942 odmontoval a sundal pan 
Ladman, tesařský mistr z Blatné, zvon 
zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi; 
odvezen panem Braunem, rolníkem zde. 
Zvon byl zakoupen v roce 1936 z milodarů 
a byl  věnován 18.  výročí  vzniku 
Republiky Československé. Vysvěcen byl 
panem farářem Slavíčkem z Kadova dne 
1. července 1936. Vážil 190 kilogramů a 
vyroben byl Karlem Pernerem v Českých 
Budějovicích. Starého Mikuláše se obě 
války nedotkly díky jeho historické ceně.“

A nesmím zapomenout ještě na jeden 
zvon, vlastně malý zvonek, který je 
zavěšen v sanktusové věžičce na kostele. 
Podle záznamů majitel větší části bezdě-
kovského statku Jiří Vojtěch Janovský 
z Janovic si v kostele zřídil rodinnou 
hrobku a pro kostel pořídil sanktusový 
zvonek s erbem svým a své manželky 
Markéty Ludmily Kocové z Dobrše. Což 
dokládá nápis: MARKETA Z DOBRŠE A 
NA BEZDĚKOVĚ – VOJTZZECH 
Z JANOVIC – GIRZY JANOVSKY A NA 
BEZDĚKOVĚ – PODĚKOVANIE – 
L.P.1660. Zvonek váží 15 kilogramů a 
spolu se dvěma erby zdejší bývalé 
vrchnosti se na něm nachází nápis: 

                    (dokončení na straně 3) 
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— změny v rozpočtu města Kasejovice 
— vyhlášení záměru pronájmu s následnou 

koupí pozemku parc. č. 1335/9  o 
2výměře 8 m  v k.ú. Újezd u Kasejovic

— žádost 23. skautského oddílu Junák – 
český skaut, středisko Stopa Plzeň z.s., 
o povolení pořádání letního skautského 
tábora v Přebudově na „Maškojc louce“ 
v termínu 3.7. – 31.7.2021

Doporučuje:
— projednat s odborným elektrikářem 

způsob likvidace, případně dalšího 
využití starých akumulačních kamen 
z budovy městského úřadu v souvis-
losti se změnou systému vytápění

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit zvýšení cen za prodej pozem-
ků v intravilánu města Kasejovice

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit zvýšení cen za pronájem 
bytových prostor o 20 % (kromě bytu 
praktického lékaře), ceny pronájmu 
nebytových prostor doporučuje 
nezvyšovat

Bere na vědomí:
— informace o stavebních pracích v obci

Usnesení z jednání Rady 

města Kasejovice 

ze dne 28. 4. 2021

Začátkem měsíce dubna byla zahájena 
rekonstrukce polní cesty v Boučku, která 
představuje jedinou přístupovou trasu jak 
do samotné osady, tak k přilehlým země-
dělským pozemkům. Rekonstrukce spočí-
vala v nové konstrukci krytu komunikace 
s asfaltovým povrchem. Stávající kryt 
vozovky byl dlouhá léta tvořen mlatovou 
cestou, částečně z nestmelené vrstvy ze 
štěrkodrti a částečně ze štětové konstruk-
ce. Tento kryt byl již dávno za horizontem 
své životnosti a vykazoval značné množ-
ství poruch v podobě výtluků, vyjetých 
kolejí, hrbolů, poklesů, zanesení humuso-
vitými prvky či narušení vlivem růstu 
vegetace. Za deštivého počasí byla cesta 
blátivá a s kalužemi. 

Nový asfaltový povrch zajistí komu-
nikaci do osady Bouček vyšší životnost a 
větší bezpečnost a pohodlí jízdy uživate-

lům dotčené cesty. Díky novému kvalit-
nímu krytu se rovněž sníží hlučnost a 
prašnost cesty. 

Stavební objekt je tvořen jedním 
úsekem délky 243,76 m. Komunikace je 
proměnné šířky s průměrnou šířkou 3,2 
metry. Součástí projektu je i nová liniová 
výsadba podél komunikace, která bude 
spočívat v souvislé výsadbě 72 keřů 
skalníku.  

Rekonstrukce této komunikace byla 
ukončena 29. dubna a vyžádala si finanč-
ní prostředky v celkové výši 1 258 371 
Kč, přičemž dotace pokryla 90 % veške-
rých nákladů. Stavební akce byla spolu-
financována Evropskou unií přes Místní 
akční skupinu a Státní zemědělský inter-
venční fond.

         Marie Čápová, 
               starostka města Kasejovice 

Přístupová cesta k Boučku prošla rekonstrukcí

Noc kostelů v Bezděkově - dokončení
Střední škola a Základní škola, Oselce
Č.p. 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168, 

e-mail: info@stredniskolaoselce.cz

Přijme kuchař/ku
Dvousměnný provoz – ranní a odpolední 
směny na pracovišti Oselce

Úvazek: 1,000, tj. 40 hodin týdně

Nástup: od 16. 8. 2021

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.

Bližší informace: Markéta Kašparová, 
personalistka na tel. 371 595 168

  V sobotu 17. července 2021  
- sportovní akce, které budou včas 

oznámeny dle konkrétních 
„koronavirových“ opatření. 
Pouťové atrakce na Plácku.

 
V neděli 18. července 2021 

od 8 hod. Pouť u kaple sv. Markéty, 
k poslechu i k tanci hraje od 9 hod. 

pod kaplí sv. Markéty kapela 
UNGROVANKA. 

Mše svatá v kapli sv. Markéty. 

Pozvánka:     
Ve dnech 17. 7. - 18. 7. 2021 
proběhne v Oselcích tradiční 
oselecká pouť s následujícím 

programem: 
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ČERVEN - školní rok pomalu končí a my 
si užíváme poslední společné hry a 
zlobeníčka. Někteří z nás jdou po 
prázdninách do první třídy a místo nich 
přijdou noví kamarádi. Než se spolu 
rozloučíme, čeká nás spousta společných 
zážitků. Divadlo Dráček s pohádkou O 
vodníkovi ,  k terý  se  chtě l  ženi t , 
stopovačka se zvířátky a sokolem Pepou, 
ško ln í  pěš í  vý le t  za  kouze lnou 
studánkou, veselé rozloučení se školkou 
s písničkami z pohádek a pasováním 
našich nejstarších kamarádů na velké 
školáčky. Hádejte, kdo se nejvíce těší na 
léto? My to víme, přece školáci, protože 
mají prázdniny. I my se těšíme na horké 
letní dny, koupání, jízdu na kole, 
skotačení a výlety a dovolenou s rodiči. 
Hurá, prázdniny jsou tady, společně si 
zakřičíme poslední školní den.

CO NÁS BAVILO A CO JSME 
SPOLEČNĚ PROŽILI

Divadlo Kolem s pohádkou O líném 
Čiperákovi. Zlobivý a líný kluk, který 
neposlouchal svého tatínka, a co všechno 
se muselo stát, aby se napravil a stal se 
z něho kluk takový, jak má být. Možná se 
někdo z nás v Čiperákovi poznal, kdo ví...

MAMINKY MAJÍ SVÁTEK
Pro svojí maminku přáníčko a dáreček - 
tulipán v květníčku.

MALÍ ZAHRADNÍČCI 
Na zahradě školky máme nové záhonky, 
aby byly veselé a v létě zářily barvami, 
zahráli jsme si na zahradníky a vyseli 
fazolky, hrášek, vsadili pažitku a jahody. 
Vedlejší záhonky jsme osázeli květinami 
a cuketkami. Víme, co rostlinky potřebují 
k životu. Společně jsme si zazpívali 
písničku o zahradníkovi.

ZA OVEČKAMI 
Na farmě u Stupků jsme obdivovali 
narozená mláďata oveček, mohli jsme si 
je pohladit a pořádně prozkoumat. Zjistili 
jsme, co mají nejraději a jak se o ně jejich 
maminky starají a bojí. Jako pamlsek 
jsme jim mohli dát nakrájený suchý chléb 
a rohlíky. Děkujeme paní J. Stupkové za 
krásný zážitek.

KDO, CO DĚLÁ...
Poslední týden v květnu se nesl ve 
znamení pracovních činností. Povídali 
jsme si, kam chodí rodiče do práce a co 
tam vlastně dělají. Hráli jsme si na 

opraváře a hřebík, na švadlenky a 
kuchaře. Zašli jsme se podívat do naší 
školní kuchyně, už víme, kde a jak se vaří 
dobroty. Závěrem týdne jsme se vypravili 
na návštěvu Agrochovu Kasejovice, kde 
jsme viděli spoustu strojů, traktorů, a 
hlavně hospodářská zvířátka. Viděli 
jsme, kde jsou ustájená, že mají i 
postýlky, víme co jim chutná. Zjistili 
jsme, že telátka mají školku jako my děti 
a také porodnici, kde se telátka narodí. 
Výprava do Agrochovu se nám moc 
líbila, objevili jsme spoustu nových 
poznatků. Na rozloučenou jsme se 
vyfotili u velkého modrého traktoru.

Sluníčko: Hádej, hádej, copak je to,
hřeje to a směje se to?

Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí 
všem krásné léto a prázdniny.

Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

L
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Odešel tiše tak jako sen, 
a nám zůstaly 

vzpomínky jen… 
 

19. 6. 2021 vzpomeneme
nedožitých 88. narozenin

 

pana Václava Houlíka 
z Oselec.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

... SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1661 (Budiž jméno Páně požehnáno 1661). 
V dobových záznamech se také dočteme: „Dne 21. května 1942 byl podle nařízení 
Říšskoněmeckých úřadů odmontován Ladmanem, tesařským mistrem z Blatné, zvonek 
umíráček na našem kostele a 22. to je v pátek byl odvezen do Blatné panským kočím 
Frantou Pokorným.” Zvonek byl nakonec ušetřen, po válce vrácen a dán na původní místo. 
Dodnes slouží svému účelu.     

V prostorách kostela na nástěnkách se mohli návštěvníci dočíst zajímavé informace 
o tom, jak a kde se zvony vyrábí, jaké osudy čekaly některé z nich, kde mají největší zvon 
na světě nebo základní údaje o tom, jak jsou jednotlivé části zvonu pojmenovány. Na 
obrázcích byly zvony z Čech, ale i z dalekých zemí. Zajímavá byla i videonahrávka 
o známé zvonohře na pražské Loretě, která se poprvé rozezněla 15.8.1695. Dozvěděli 
jsme se, jaký máme v naší zemi unikát, který i po více než 325 letech zaujme během dne 
v každou celou hodinu řadu posluchačů v Praze, kteří se v blízkosti Lorety pohybují, 
svojí známou melodií duchovní písně Maria, Maria. Tato píseň ze 17. století vystřídala 
v loňském roce po dlouhých 100 letech písničku o století mladší (18. stol.) Tisíckrát 
pozdravujeme Tebe. Video nás na malou chvilku dostalo až do daleké Číny, kde se 
úderem klády rozezněl největší obr mezi zvony – zvon Štěstí. A kdo se vydržel dívat až 
do konce, určitě nelitoval. V krátkém dokumentu mohl být při tom, když se rodí nový 
zvon v rukách zvonařských mistrů. 

Velké poděkování patří panu Františku Jirsovi ze Sedlice, který všechny informace o 
zvonech posbíral, uspořádal a zapůjčil pro tuto příležitost. 

Hodina určená pro kostel sv. Ondřeje v Bezděkově v rámci Noci kostelů se téměř 
naplnila. Děti si odnášely kromě obrázku sv. Ondřeje, patrona kostela, i zážitky ze 
zvonice a skládání obrázků světce sv. Ondřeje. Dokonce jsme namáhavým šlapáním 
nahnali vzduch do měchu místních varhan, abychom z nich vyloudili pár tónů. Povedlo 
se k radosti všech i přesto, že jsou již v hodně špatném stavu a k hraní při mších nepouži-
telné.  Příští rok snad na viděnou.     Šulcová O.

V pondělí 7. června začala 
rekonstrukce radniční budovy. 
Bude provedeno zateplení 
půdy, výměna a renovace 
oken, výměna podlahové 
k r y t i n y,  i n s t a l a c e  n o v é 
elektrické a PC sítě, změněno 

bude  též  vy tápění  z  původního 
elektrického na  plynové. 

Zachovány jsou všechny služby 
městského úřadu pro veřejnost, pouze 
jsou dočasně přestěhovány do  přízem-
ních prostor stavebního úřadu. Během 
doby rekonstrukce je uzavřen hlavní 
vchod radnice, přístup je bočními dveřmi 
stavebního úřadu.

Žádáme občany o pochopení a 
trpělivost.                    -rkn-

Rekonstrukce radnice

i

OTEVÍRACÍ DOBA 
VE SBĚRNÉM DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 13 – 17 hod.
Sobota  9 - 12 hod.
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spočívat v souvislé výsadbě 72 keřů 
skalníku.  

Rekonstrukce této komunikace byla 
ukončena 29. dubna a vyžádala si finanč-
ní prostředky v celkové výši 1 258 371 
Kč, přičemž dotace pokryla 90 % veške-
rých nákladů. Stavební akce byla spolu-
financována Evropskou unií přes Místní 
akční skupinu a Státní zemědělský inter-
venční fond.

         Marie Čápová, 
               starostka města Kasejovice 

Přístupová cesta k Boučku prošla rekonstrukcí

Noc kostelů v Bezděkově - dokončení
Střední škola a Základní škola, Oselce
Č.p. 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168, 

e-mail: info@stredniskolaoselce.cz

Přijme kuchař/ku
Dvousměnný provoz – ranní a odpolední 
směny na pracovišti Oselce

Úvazek: 1,000, tj. 40 hodin týdně

Nástup: od 16. 8. 2021

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.

Bližší informace: Markéta Kašparová, 
personalistka na tel. 371 595 168

  V sobotu 17. července 2021  
- sportovní akce, které budou včas 

oznámeny dle konkrétních 
„koronavirových“ opatření. 
Pouťové atrakce na Plácku.

 
V neděli 18. července 2021 

od 8 hod. Pouť u kaple sv. Markéty, 
k poslechu i k tanci hraje od 9 hod. 

pod kaplí sv. Markéty kapela 
UNGROVANKA. 

Mše svatá v kapli sv. Markéty. 

Pozvánka:     
Ve dnech 17. 7. - 18. 7. 2021 
proběhne v Oselcích tradiční 
oselecká pouť s následujícím 

programem: 
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ČERVEN - školní rok pomalu končí a my 
si užíváme poslední společné hry a 
zlobeníčka. Někteří z nás jdou po 
prázdninách do první třídy a místo nich 
přijdou noví kamarádi. Než se spolu 
rozloučíme, čeká nás spousta společných 
zážitků. Divadlo Dráček s pohádkou O 
vodníkovi ,  k terý  se  chtě l  ženi t , 
stopovačka se zvířátky a sokolem Pepou, 
ško ln í  pěš í  vý le t  za  kouze lnou 
studánkou, veselé rozloučení se školkou 
s písničkami z pohádek a pasováním 
našich nejstarších kamarádů na velké 
školáčky. Hádejte, kdo se nejvíce těší na 
léto? My to víme, přece školáci, protože 
mají prázdniny. I my se těšíme na horké 
letní dny, koupání, jízdu na kole, 
skotačení a výlety a dovolenou s rodiči. 
Hurá, prázdniny jsou tady, společně si 
zakřičíme poslední školní den.

CO NÁS BAVILO A CO JSME 
SPOLEČNĚ PROŽILI

Divadlo Kolem s pohádkou O líném 
Čiperákovi. Zlobivý a líný kluk, který 
neposlouchal svého tatínka, a co všechno 
se muselo stát, aby se napravil a stal se 
z něho kluk takový, jak má být. Možná se 
někdo z nás v Čiperákovi poznal, kdo ví...

MAMINKY MAJÍ SVÁTEK
Pro svojí maminku přáníčko a dáreček - 
tulipán v květníčku.

MALÍ ZAHRADNÍČCI 
Na zahradě školky máme nové záhonky, 
aby byly veselé a v létě zářily barvami, 
zahráli jsme si na zahradníky a vyseli 
fazolky, hrášek, vsadili pažitku a jahody. 
Vedlejší záhonky jsme osázeli květinami 
a cuketkami. Víme, co rostlinky potřebují 
k životu. Společně jsme si zazpívali 
písničku o zahradníkovi.

ZA OVEČKAMI 
Na farmě u Stupků jsme obdivovali 
narozená mláďata oveček, mohli jsme si 
je pohladit a pořádně prozkoumat. Zjistili 
jsme, co mají nejraději a jak se o ně jejich 
maminky starají a bojí. Jako pamlsek 
jsme jim mohli dát nakrájený suchý chléb 
a rohlíky. Děkujeme paní J. Stupkové za 
krásný zážitek.

KDO, CO DĚLÁ...
Poslední týden v květnu se nesl ve 
znamení pracovních činností. Povídali 
jsme si, kam chodí rodiče do práce a co 
tam vlastně dělají. Hráli jsme si na 

opraváře a hřebík, na švadlenky a 
kuchaře. Zašli jsme se podívat do naší 
školní kuchyně, už víme, kde a jak se vaří 
dobroty. Závěrem týdne jsme se vypravili 
na návštěvu Agrochovu Kasejovice, kde 
jsme viděli spoustu strojů, traktorů, a 
hlavně hospodářská zvířátka. Viděli 
jsme, kde jsou ustájená, že mají i 
postýlky, víme co jim chutná. Zjistili 
jsme, že telátka mají školku jako my děti 
a také porodnici, kde se telátka narodí. 
Výprava do Agrochovu se nám moc 
líbila, objevili jsme spoustu nových 
poznatků. Na rozloučenou jsme se 
vyfotili u velkého modrého traktoru.

Sluníčko: Hádej, hádej, copak je to,
hřeje to a směje se to?

Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí 
všem krásné léto a prázdniny.

Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

L
É
T
O

Odešel tiše tak jako sen, 
a nám zůstaly 

vzpomínky jen… 
 

19. 6. 2021 vzpomeneme
nedožitých 88. narozenin

 

pana Václava Houlíka 
z Oselec.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

... SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1661 (Budiž jméno Páně požehnáno 1661). 
V dobových záznamech se také dočteme: „Dne 21. května 1942 byl podle nařízení 
Říšskoněmeckých úřadů odmontován Ladmanem, tesařským mistrem z Blatné, zvonek 
umíráček na našem kostele a 22. to je v pátek byl odvezen do Blatné panským kočím 
Frantou Pokorným.” Zvonek byl nakonec ušetřen, po válce vrácen a dán na původní místo. 
Dodnes slouží svému účelu.     

V prostorách kostela na nástěnkách se mohli návštěvníci dočíst zajímavé informace 
o tom, jak a kde se zvony vyrábí, jaké osudy čekaly některé z nich, kde mají největší zvon 
na světě nebo základní údaje o tom, jak jsou jednotlivé části zvonu pojmenovány. Na 
obrázcích byly zvony z Čech, ale i z dalekých zemí. Zajímavá byla i videonahrávka 
o známé zvonohře na pražské Loretě, která se poprvé rozezněla 15.8.1695. Dozvěděli 
jsme se, jaký máme v naší zemi unikát, který i po více než 325 letech zaujme během dne 
v každou celou hodinu řadu posluchačů v Praze, kteří se v blízkosti Lorety pohybují, 
svojí známou melodií duchovní písně Maria, Maria. Tato píseň ze 17. století vystřídala 
v loňském roce po dlouhých 100 letech písničku o století mladší (18. stol.) Tisíckrát 
pozdravujeme Tebe. Video nás na malou chvilku dostalo až do daleké Číny, kde se 
úderem klády rozezněl největší obr mezi zvony – zvon Štěstí. A kdo se vydržel dívat až 
do konce, určitě nelitoval. V krátkém dokumentu mohl být při tom, když se rodí nový 
zvon v rukách zvonařských mistrů. 

Velké poděkování patří panu Františku Jirsovi ze Sedlice, který všechny informace o 
zvonech posbíral, uspořádal a zapůjčil pro tuto příležitost. 

Hodina určená pro kostel sv. Ondřeje v Bezděkově v rámci Noci kostelů se téměř 
naplnila. Děti si odnášely kromě obrázku sv. Ondřeje, patrona kostela, i zážitky ze 
zvonice a skládání obrázků světce sv. Ondřeje. Dokonce jsme namáhavým šlapáním 
nahnali vzduch do měchu místních varhan, abychom z nich vyloudili pár tónů. Povedlo 
se k radosti všech i přesto, že jsou již v hodně špatném stavu a k hraní při mších nepouži-
telné.  Příští rok snad na viděnou.     Šulcová O.

V pondělí 7. června začala 
rekonstrukce radniční budovy. 
Bude provedeno zateplení 
půdy, výměna a renovace 
oken, výměna podlahové 
k r y t i n y,  i n s t a l a c e  n o v é 
elektrické a PC sítě, změněno 

bude  též  vy tápění  z  původního 
elektrického na  plynové. 

Zachovány jsou všechny služby 
městského úřadu pro veřejnost, pouze 
jsou dočasně přestěhovány do  přízem-
ních prostor stavebního úřadu. Během 
doby rekonstrukce je uzavřen hlavní 
vchod radnice, přístup je bočními dveřmi 
stavebního úřadu.

Žádáme občany o pochopení a 
trpělivost.                    -rkn-

Rekonstrukce radnice

i

OTEVÍRACÍ DOBA 
VE SBĚRNÉM DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 13 – 17 hod.
Sobota  9 - 12 hod.
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— Prodám sportovní kočárek, značky Oyster Zero po 
jednom dítěti s příslušenstvím. Cena  5 000 Kč. Dále 
prodám golfky Chicco s fusakem a příslušenstvím. 
Cena 1 000 Kč. Tel. 602 855 246.

— Prodám krásnou proutěnou postýlku pro miminko včetně 
molitanu, tří prostěradel, baldachýnu a potahů. Košík lze 
odmontovat od podstavce, který je na čtyřech kolečkách. 
Baldachýn lze také sundat. Rozměry postýlky jsou 97 (d) 
x 54 (š) x 70 (v). Výška s baldachýnem je 135 cm. 
Rozměry vnitřního molitanu jsou 72x35 cm. Cena 1 500 
Kč. Tel. 724 181 001. 

— Prodám skládací cestovní židličku CHICCO. Může stát 
samostatně, nebo se přichytí na jídelní židli. Má 
odnímatelný jídelní pultík, popruhy k připoutání dítěte a 
k připoutání na židli. Vhodné pro děti od 6 měsíců do 15 
kg. Top stav. Cena 500 Kč. Tel. 724 181 001.

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

Skvělá pizza z domácího těsta
- z okénka.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek - neděle 11 - 20 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Inzerce

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

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

´

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,  

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell 
- typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. 

Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks  

Prodej: 18. 6. 2021
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

2021

PRODEJ KUŘIC
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL

KASEJOVICE - 10.00  hod.
U RABBITU
DNE

 

: 

  

25.2./ 25.3./ 22.4./ 20.5./ 17.6./ 15.7./ 12.8./ 
9.9./ 7.10./ 4.11.

       

červené,

 

černé,

 

kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti

       
stáří 20 týdnů     cena 195 Kč/ks

tel. 602  115  750                                         www.drubez-novak.cz

Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI

Kasejovice 295

Tel. 723 010 238
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