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

pátek 16.1.2015 proběhl na Zá-

kladní škole v Kasejovicích zápis 

do první třídy školního roku 

2015/2016. Během odpoledne se dosta-

vilo celkem 32 budoucích prvňáčků. 

Každý z nich musel ukázat, zda je na 

tento krok připraven. A tak poznávali 

geometrické tvary, barvy, čísla a písme- 

 

na, malovali obrázek a povídali si s ná-

mi o tom, co je čeká ve škole.  

 Na závěr jsme si spolu prohlédli, 

které učebnice a sešity budou příští rok 

používat a jak bude jejich práce za ten 

rok vypadat. Na zápisu se podíleli i žáci 

prvního stupně, kteří připravili pro bu-

doucí prvňáčky dárečky na památku 

dnešního dne.  

Tímto děkuji všem žákům i 

učitelům, že díky jejich práci se tento 

den opravdu vyvedl. 

Marie Kukelková,  

            učitelka ZŠ Kasejovice 

etos poprvé v Kasejovicích pro-

bíhala Tříkrálová sbírka, kterou 

již patnáctým rokem  organizuje 

Charita ČR.  

V době od Tří králů do 14. 

ledna tak bylo možno spatřit po celé 

republice i zde koledníky s korunkami, 

oděné do dlouhých hávů, jak chodí od 

domu k domu a prozpěvují o narození 

Krista. Dary ale tentokrát Tři králové 

nenesli.  Na rozdíl od oněch dávných 

králů měli koledníci jen prázdné kasič-

ky a chuť i odhodlání udělat něco dob-

rého.  

Zde v Kasejovicích chodily 

dvě party koledníků, jedna na hořejšku 

a druhá na dolejšku, jak už to při po-

dobných akcích bývá zvykem. Tři krá-

lové pilně obcházeli domy a zpívali a 

zpívali, ale stejně nestihli každý dům 

navštívit, každému popřát do nového 

roku a poprosit o příspěvek.  

Nicméně se podařilo díky las-

kavosti a ochotě kasejovických nashro-

máždit částku 9 242 Kč, která bude 

použita ze 70 % na rehabilitaci pro po-

stiženého chlapce a z 30% na krizový 

fond Charity. Děkuji všem laskavým a 

dobrým lidem, kteří nějakou tou koru-

nou přispěli, i všem, kteří svým zá-

jmem podpořili tuto začínající tradici. 

Předně ale děkuji děvčatům, 

která koledovala - jsou to Kačka Řeho-

řová, Kačka Sudová, Markétka Mer-

houtová, Zuzanka Kubíková, Barunka 

Petrášková a Evelínka Matějovská. 

Děkuji též paní Ireně Majorové, která 

ochotně převzala roli dospělého prů-

vodce koledníků.  

 Dana Matějovská 

 

 

 

pátek 19. prosince večer počasí 

moc nepřispívalo k předvánoční 

atmosféře, foukal vítr a pršelo. 

Přesto se kostel sv. Ondřeje v Bezděko-

vě rozezněl vánočními písněmi a kole-

dami. Přičinil se o to pěvecký a chrá-

mový sbor Velkobor z Velkého Boru 

pod vedením paní Radky Kočí, který 

do Bezděkova zavítal již počtvrté. A 

špatné počasí neodradilo ani poslucha-

če, kterých se sešlo něco přes osmde-

sát. Dlouhý a vřelý potlesk svědčil o      

 

tom, že koncert byl super zážitkem. 

 Z chladného kostela jsme se 

společně přesunuli do vyhřáté bezdě-

kovské školy, kde bylo připraveno ma-

lé sladké pohoštění a teplý svařáček 

pro dospělé i pro malé návštěvníky a 

řidiče. Při ochutnávání vánočního cuk-

roví a s teplým svařákem v rukou si 

všichni prohlédli připravenou vánoční 

výstavu. Jedna část byla věnována sta-

ročeským vánočním zvykům a tradi-

cím.                 (dokončení na str. 2) 

 



 

 

 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

 plán účetních odpisů majetku města 

Kasejovice na rok 2015 

 hospodaření Základní školy Kasejovice 

za rok 2014, tj. účetní závěrku  a hospo-

daření za rok 2014, inventarizaci majet-

ku k 31.12.2014, dokladovou inventari-

zaci k 31.12.2014, inventarizaci poklad-

ní hotovosti a cenin k 31.12.2014 a hos-

podaření s fondy za rok 2014 

 hospodaření Mateřské školy Kasejovice 

za rok 2014, tj. účetní závěrku  a hospo-

daření za rok 2014, inventarizaci majet-

ku k 31.12.2014, dokladovou inventari-

zaci k 31.12.2014, inventarizaci poklad-

ní hotovosti a cenin k 31.12.2014 a hos-

podaření s fondy za rok 2014 

 rozdělení zisku Základní školy Kasejo-

vice za rok 2014 poměrem 80 % do re-

zervního fondu a 20 % do fondu odměn 

 rozdělení zisku Mateřské školy Kasejo-

vice za rok 2014 poměrem 80 % do re-

zervního fondu a 20 % do fondu odměn 

 předložený návrh na čerpání příspěvku 

na provoz Základní školy Kasejovice 

v roce 2015 

 předložený návrh na čerpání příspěvku 

na provoz Mateřské školy Kasejovice 

v roce 2015 

 dodatky č. 65 – 69 smluv uzavřených 

s firmou Rumpold, s.r.o. o zabezpečení 

sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro 

město Kasejovice 

 žádost p. Jaroslava Kuryluka o přijetí 

do domu s pečovatelskou službou 

v Kasejovicích 

 vyčlenit z rozpočtu města Kasejovice 

50 000 Kč na uspořádání programu 

oslav 70. výročí osvobození Kasejovic 

 podání žádosti o dotaci na informační 

cedule v obcích 

 podání žádosti o dotaci na úpravu cesty 

a na přivedení vodovodní přípojky na 

hřbitov v Kasejovicích 

 návrh kupní smlouvy uzavřené 

s Židovským muzeem v Praze na odkup 

33 kusů textilií a textilních fragmentů a 

pověřuje paní starostku k podpisu této 

smlouvy 

Souhlasí:  

 s podáním žádostí Základní školy Ka-

sejovice o dotace z programů „Podpora 

mezinárodní spolupráce v oblasti mlá-

deže a spolufinancování mezinárodních 

studijních programů v roce 2015“ a 

Podpora preventivních aktivit a výcho-

vy k toleranci v roce 2015“ 

 s vydáním souhlasu pro Sbor dobrovol-

ných hasičů Kasejovice s umístěním 

s íd l a  v  h a s i č s k é  zb ro j n i c i 

v Kasejovicích 

Jmenuje: 

 pana Karla Fialu ze Řesanic do funkce 

předsedy Komise pro rozvoj obcí  
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 28.1. 2015 a sobotu 7. března naplánovaly 

obce Bezděkov, Hradiště, Ne-

zdřev a Zahorčičky pro své dů-

chodce sraz, který se uskuteční v sále 

nezdřevské hospody od 15 hodin a bude 

zároveň spojen s oslavami Mezinárodní-

ho dne žen. 

 Na pořadu odpoledního setkání 

bude exhibice mažoretek Prezioso Blat-

ná, hudební vystoupení žáků Lidové 

školy umění v Blatné a s kulturní ukáz-

kou se představí také děti ze ZŠ v Ka-

sejovicích. 

 K tanci i poslechu budou po tom-

to programu hrát manželé Ondruškovi. 

Občerstvení je zajištěno. Všichni senioři 

uvedených obcí jsou srdečně zváni. 

    (jč) 

Svoz plastů proběhne 16. a 17. března 2015  

Plasty připravené ve svázaných pytlích připravte nejdříve den  

před chystaným svozem. 

Poplatky v Mladém Smolivci pro rok 2015  

Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijícího občana  400 Kč 

Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijící dítě do věku 15 let 250 Kč 

Poplatek za odvoz TKO pro rekreační objekt, dům 500 Kč 

Poplatek za psa či fenu  50 Kč 

Poplatek za dalšího psa či fenu 75 Kč 

Vodné (včetně DPH) 11,50 Kč 

Poplatky za odvoz  TKO jsou splatné do 31. 3. 2015  

Vodné je splatné po odečtu v červnu do 30. 9. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

21. února 2015 v 10 hod. 

Maškarní průvod  

od hasičské zbrojnice Oselce  
 

21. února 2015 od 20 hod.  

Hasičský bál SDH Kotouň  

v Obecním šenku v Oselcích 
 

28. února 2015 od 20 hod. 

Maškarní bál  

v Obecním šenku v Oselcích 

Vánoční koncert...  (dokončení ze str.1) 
Snažili jsme se alespoň částečně přiblí-
žit, jak asi slavili Vánoce naše babičky a 
dědečkové. Děti si pouštěly ořechové 
lodičky, rozkrojili jsme jablíčka a ne-
chyběl ani ozdobený stromeček. Na 
malou chvilku zavítal na výstavu i du-
chovní správce bezděkovského kostela 
P. ThLic. Marcin Aleksander Piasecki. 
Všem přítomným popřál radostné a po-
žehnané svátky a všechno dobré do no-
vého roku. 
 Všem, kteří na výstavu zapůjčili 
betlémy a vánoční dekorace, moc děku-
ji. A samozřejmě velké poděkování 
patří těm, kteří pomáhali při přípravě 
výstavy, samotném průběhu celého ve-
čera a také při konečné „demolici“ vý-
stavy.  Záznamy z návštěvní knihy mi 
napověděly, že se předvánoční akce 
povedla a že všichni přítomní odcházeli 
s dobrými pocity z příjemně stráveného 
pátečního večera. Ještě jednou díky a 
doufám, že příští rok se znovu rozezní 
náš bezděkovský kostelík. 
                      Olga Šulcová 
Pozn. redakce: Tento článek byl zaslán 
již do lednového čísla, ovšem díky pře-
hlédnutí nebyl zařazen. S omluvou OU 
Hradiště zveřejňujeme tomto čísle. 

Dámská jízda aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“, která se koná  

v sobotu dne 7. března 2015 od 14.00 hod 

v Kulturním domě ve Starém Smolivci 
 

Program: 

Koncertní verze muzikálu MAMMA MIA * 

Umělecké vystoupení (překvapení) * Dechová kapela Oty Hellera 
 

Odjezd autobusu: 

Mladý Smolivec 13.15 hod   Dožice  13.25 hod 

Budislavice  13.20 hod   Radošice 13.30 hod 

Návrat autobusem: Pravděpodobný - kolem 18.00 hod 
 

Srdečně zveme ženy i muže obcí Mladý Smolivec, Starý Smoli-

vec, Radošice, Dožice a Budislavice na malou dámskou jízdu 

Občerstvení zajištěno. Vezměte s sebou pouze dobrou náladu. 



 

 

Schvaluje: 

 rozpočtové opatření č. 12/2014 

 prodej pozemku p.č. 616/17 o vý-

měře 40 m2 v k.ú. Mladý Smolivec 

paní Přibáňové z Plzně za cenu 30 

Kč/m2 

 prodej pozemku p.č. 7 o výměře 60 

m2 v k.ú. Mladý Smolivec paní 

Markové z Prahy za cenu 30 Kč/m2 

 uzavření nájemní smlouvy na pro-

nájem hostince v přízemí v Mladém 

Smolivci čp. 95 s paní Beránkovou 

Simonou z Vrčeně od 15. 1. 2015 

za měsíční nájemné 1300 Kč, úhra-

du ¼ nákladů na topení (pelet), 

úhradu ½ nákladů na spotřebu vo-

dy, úhradu odvozu TKO, dále jed-

norázový pronájem vybavení hos-

tince na dobu nájmu za úhradu ve 

výši 3900 Kč, zasedací místnost 

není součástí pronájmu 

 přípravu a vyhlášení výběrového 

řízení zakázka malého rozsahu na 

nákup osobního automobilu na svoz 

dětí a nákladního automobilu pick-

up nejpozději do 2. 2. 2015, přípra-

vu VŘ provede finanční výbor 

 finanční příspěvek ve výši 2000 Kč 

na 10. turnaj 11. ročníku Jižanského 

poháru ve voleném mariáši pro po-

řadatele pana Milana Štěpánka 

z Dožic na zakoupení cen 

 podání žádosti o dotaci na hřiště a 

sportoviště z programu Státní pod-

pora sportu pro rok 2015 MŠMT 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 14/14 

 informaci o vyúčtování odebraných 

novin v roce 2014, Městu Kasejovi-

ce uhradila Obec Mladý Smolivec 

částku 25 768,80 Kč bez DPH 2160 

výtisků za rok 

 žádost pana Šmída z Mladého Smo-

livce na odkup pozemku v k.ú. Mla-

dý Smolivec část parcely č. 405/1 

s tím, že bude navržena p. Šmídovi 

směna 

 informaci o rozsudku KS Plzeň ve 

věci opatření obecné povahy do-

pravního značení na cyklostezce ve 

sporu MěÚ Nepomuk a Ing. Karel 

Šiška 

 informaci o výzvě p. Šišky ke zdr-

žení se zásahu do vlastnického a 

užívacího práva a odstranění závad-

ného stavu – výsadba jabloní u cyk-

lostezky 

 informaci o jednání u KS Plzeň ve 

sporu p. Šiška x KÚ Plzeňského 

kraje – obora Starý Smolivec, kde 

je Obec Mladý Smolivec účastní-

kem 

 stížnost paní Víchové na volně po-

bíhající psy pana Eismana ve 

Starém Smolivci 

 informaci o nabídce na svoz BIO 

odpadů 

 informaci o posunutí autobusu 

z Dožic do Nepomuka 

 informaci o podané žádosti na auto-

mobilovou cisternu 

 informaci o vyhotoveném GP 

v Dožicích – pozemky v užívání p. 

Arnošta, p. Hoška 
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USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  15.1. 2015 

řed necelým měsícem se to v 
bezděkovské škole hemžilo an-
děly, betlémy a návštěvníky vá-

noční výstavy. A v sobotu 17. ledna 
ožila znovu, tentokrát dětským maškar-
ním rejem. Nejrůznější pohádkové po-
stavičky, princezny a zvířátka pod 
ochranou bojovníků a také zdravotnic-
kého dozoru postupně zaplnili parket. 
Celkem 27 dětí si užívalo své odpoledne 
plné tance, dovádění, zpěvu, her, soutě-
ží a nechyběla ani bohatá tombola. 
Firmě MI-PAL – p. Milan Palečko z 
Nezdřeva a Kavárně U Johanky v Blat-
né p. Herberta Zelenky patří velké po-
děkování za sponzorování kapely Z 
VRŠKU, která dětem celé odpoledne až 
do večerních hodin vyhrávala do tance i 
do skoku a dokonce prověřila i jejich 
pěvecké dovednosti. 
 U mikrofonu se vystřídala celá 
řada skrytých pěveckých talentů, což 
vždy potvrdil potlesk všech přítomných. 
O příjemné prostředí a občerstvení se 
starali po celý čas členové místního 
hasičského sboru, ke kterým rovněž 
směřuje velký dík. Děkuji všem pekař-
kám za sladké dobroty a všem, kteří 
pomáhali při úklidu, výzdobě, přípravě 
a průběhu celého maškarního bálu. Sa-
mozřejmě nezapomenu ani na všechny 
sponzory, kteří jakkoli přispěli na maš-
karní bál pro děti a do naší bohaté tom-
boly, bez které by nebyl bál bálem a 
dětský už vůbec ne. Děti se na tombolu 
vždy vrhnou a s úsměvy a dojmy z maš-
karního odpoledne si svoji výhru odná-
šejí domů. 
 Děkujeme sponzorům: Truhlář-
ství Karel Čada, Truhlářství Josef Suda, 
Leifheit s.r.o. Blatná, COOP Kasejovice 
– Anna Krátká, Drogerie Kasejovice – 
Dana Jakubčíková, Vinařství Lahofer 
a.s. Znojmo – Václav Šulc, Dvůr Lnáře 
s.r.o., Blatenská ryba s.r.o., Bohemia 
Sport Lion s.r.o. Horažďovice, Obchod 
Jana Šašková Horažďovice, Lenka Ku-
nešová Řesanice, Vaněčkovi, Šulcovi a 
Ladmanovi. 
Na nějaký čas škola v Bezděkově utich-
ne, ale určitě ji nenecháme dlouho v 
nečinnosti.             
   Olga Šulcová 

 

ned začátkem nového roku nás 

ve škole čekalo několik zajíma-

vých zpestření výuky.  

V úterý 20. ledna jsme shlédli další 

zajímavé divadelní představení z dílny 

divadla Ve Tři. Při slově „divadlo“ si 

nejspíš většina z vás vybaví hru 

s dějem a bez ponaučení, ale tato hra 

taková rozhodně nebyla. Poukazovala 

na nešvary, které se bohužel v dnešní 

době tak často objevují a rozmáhají. 

Našimi tématy byla diskriminace a 

pedofilie. Myslím si, že je velmi pro-

spěšné o těchto věcech otevřeně mluvit 

a obzvlášť takto zábavnou formou. 

 Druhou besedu jsme absolvovali 

v pondělí 26. ledna, kdy k nám po dvou 

letech opět zavítal p. Zaleš se svými 

dravci. Na ukázku nám přivezl např. 

orla mořského nebo výra bengálského. 

Měli jsme tak jedinečnou příležitost 

poznat tato zvířata skutečně zblízka, 

jejich krásu a majestátnost. Jsou to 

úchvatná zvířata plná energie a rovno-

váhy. Doufám, že toto setkání nám 

všem pomůže k tomu, abychom si uvě-

domili, že má cenu tyto tvory i celou 

přírodu chránit.  
 

                                             Aneta Kvasníková, 9. roč. 
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod. 

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

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Táňa Keleová-Vasilková: Lži 

  Sven Hassel: Krvavá cesta na smrt 

  Jan Bauer: Zachraňte krále 

  Vlasta Javořická: Jitřenka 

  Joy Fieldingová: Nic mi neprozrazuj 

  Blanka Jelínková: Pražské pověsti 

  Vaříme s Láďou Hruškou levně a chutně 

  Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 

  Slavné příběhy čtyřlístku 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Josef Spour, Mladý Smolivec 

Anna Faměrová, Řesanice 

Věra Benešová, Kasejovice 

 

Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. 

Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát. 

Utichlo, zmlklo, šlo už spát. 
 

Dne 12. 2. 2015 uplynulo již 5 let, 

kdy nás navždy opustil náš drahý 

tatínek a manžel 
 

pan Jan Fučík,  

chalupář z Kotouně. 
 

Stále vzpomínají manželka Zdena 

a dcery Káťa se Zuzkou. 

Kdo v srdci žije, neumírá... 
 

Dne 25. února vzpomeneme 25. výročí, kdy 

nás navěky opustil pan  
 

Václav Čejka z Chloumku 
 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinou 

 

 
 
 
93 let  Josefa Jiránková Kotouň 
91 let Helena Beroušková Životice 
90 let Kristina Štěpánková  Oselce 
89 let  Helena Kubíková Kotouň 
88 let  Anna Kačenová Radošice 
85 let  Jiřina Michalová Kasejovice 
84 let Miloslav Beneš Hradiště 
82 let Emilie Draská Radošice 
81 let František Blovský Dožice 
  Oldřiška Tůmová Starý Smolivec 
80 let Věra Kačenová Dožice 
  Ladislav Šolc Nová Ves 
78 let  Libuše Zoubková Kotouň 
  Ludmila Rezková Kasejovice 
76 let  Miluše Kalistová Kasejovice 
  Vilém Cibulka Nová Ves 
  Kamila Koukalová Oselce 
  Augustin Vaníček Kotouň 
75 let Julie Šollová Kasejovice 
  Anna Motejzíková Oselce 
74 let Josef Šampalík Řesanice 
  Marie Časková Kasejovice 
73 let Marie Ochotná Chloumek 
  Václav Hercik Kotouň 
  Václav Hošek Oselce 
  Marie Skládalová  Kotouň 
  Božena Brabcová Nezdřev 
72 let Jiřina Černá Mladý Smolivec 
  Eva Mašíková Kasejovice 
71 let František Šustr Mladý Smolivec 
  Lidmila Kulíková Kasejovice 
  Marie Karlíková Újezd 
70 let Libuše Dvořáčková Kasejovice 
  Marie Kopřivová Řesanice 
60 let Lubomír Augustin Zahorčičky 
  Miluše Skuhravá Mladý Smolivec 

 

MANAGEMENT STRAVOVÁNÍ  A LÉČEBNÁ VÝŽIVA  
 

Jako diplomovaná nutriční terapeutka nabízím  
odborné poradenství v oblastech:  

 

*management hmotnosti (hubnutí, přibírání na váze) * 

tvorby jídelníčků a úpravy ve stravování * plánování pohy-
bové aktivity * vyhodnocení jídelníčků v nutričním progra-
mu z hlediska obsahu živin a energetické hodnoty * tvorba 
odborných posudků na nutriční hodnotu potravin, výrobků 
a pokrmů * 

Jedním z hlavních předmětů mého zájmu je zaměření na léčebnou 
výživu, tedy stravování při akutních i chronických onemocněních 
(diabetické diety, bezlepková dieta, protikvasinková dieta, žluční-
ková dieta, bezezbytková dieta, stravování při vysokém krevním 
tlaku, dieta při nádorových onemocněních, dně, onemocnění jater, 
slinivky břišní, žaludku, ledvin, střev a mnoho dalších zdravotních 
problémech), výživa dětí, těhotných a kojících žen a v neposlední 
řadě i vyšetření celkového tělesného složení přístroji na bázi bioim-
pedančního měření. Neprodávám žádné výživové doplňky, léky či 
jiné preparáty na hubnutí.  

 

Konzultační hodiny dle telefonické domluvy.  
Kontakt: Bc. Martina Korejčková, DiS., Kasejovice, Plzeň, Tel.: 721 

634 113, e-mail: martina.korejckova@seznam.cz  



 

 

ZIMA JE, ZIMA JE,  KAŽDÝ SE  

RADUJE, padá sníh, padá sníh... 
 

nás  dětech to platí dvojnásob, 

co jsme se na něj natěšily.  

A když konečně napadl, hurá na 

nejbližší kopec u školy, vždyť boby 

zahálely dost dlouho. Všichni jsme se 

pořádně vyřádili! 
 

Naše výprava do doby ledové..  

  Také jsme se těšili na divadelní před-

stavení ,,O dědečkovi, který všechno 

věděl,,. V loutkové pohádce jsme se 

dozvěděli, že dědečka musíme poslou-

chat, a co by se mohlo stát, když ne.   

Některé z nás čekal ten nejdůležitější 

den  - ZÁPIS DO VELKÉ ŠKOLY. 

K zápisu do Základní školy v Kase-

jovicích šlo z naší mateřské školy 23 

předškoláčků. 
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Mateřská škola Kasejovice  

„Veselá školka - školka plná písniček a hrajících si dětiček" 
 

vás srdečně zve na  
 

 

 
 

Zápis se koná v úterý 24. března 2015 od 8.00 - 16.00 hod. 

Současně bude probíhat  

“Den otevřených dveří“, kdy si budou moci rodiče  

s dětmi prohlédnout prostory školky a její vybavení. 
 

Těšíme se na vás.  

Tel. 371 595 149 

                  Ivana Ledvinová 

 Obrázek ze zápisu do 1. třídy  

Miriam Bajzové. 

Předškoláčci u zápisu,  

nakreslil Václav Adamec. 

ybaveni dostatkem pochutin i 

pitiva slavili radostně vstup do 

roku 2015 obchodní spolupracov-

níci, příbuzní a přátelé majitele firmy 

MiPal a Kavárna U Johanky v sobotu 3. 

ledna v sále nezdřevské hospody a nača-

li tak lednový seriál nezdřevských zá-

bav. Organizátor večera Milan Palečko 

se v jednu chvíli stal i strojvedoucím. 

To když při populární "mašince" vyvezl 

děti ze sálu hostince z okna a zpátky 

přes předsíň a lokál. Děti byly nadšené a 

dospělí užaslí, jak snadné je povzbudit 

příjemnou zábavu. Tu celý večer podpo-

rovala hudební skupina Z Vršku a neby-

lo jí co zazlívat. 

 V sobotu 24. ledna odpoledne 

bylo prostranství před nezdřevskou hos-

podou tak plné aut, že bylo nutné parko-

vat i u křížku a na druhé straně téměř až 

u požární nádržky. Konal se totiž tradič-

ní dětský maškarní ples. A když tradice, 

tak tradice: hospodský sál byl plný - 48 

dětí, 66 členů dospělého doprovodu a 

před 18. hodinou, kdy plesání skončilo, 

byla podlaha plná papírových konfet. 

Na začátku, dokud byla podlaha ještě 

čistá, vystoupilo celkem 18 mažoretek z 

blatenského Preziosa (mistryně světa 

2014 v kategorii kadetky), které před-

vedly coby čertice, čarodějnice, vodníci, 

krajánci či sluhové variace na motivy 

filmové pohádky Princezna ze mlejna. 

Jinak se tradičně o hudbu a soutěže sta-

rali manželé Váchovi, o zdárný průběh 

celého odpoledne starosta Chlanda s 

rodinou. 

 Plná byla i hospodská předsíň, 

kde se tradičně usadila firma AK Plzeň 

se svými sladkostmi, včetně cukrové 

vaty a letos svoji nabídku rozšířila i o 

heliové balónky. Jak se svěřila paní 

Majková, jezdí uspokojovat dětské chu-

tě do Nezdřeva už asi 8 let a vrací se 

sem ráda, neboť: "jsou tady hodný lidi." 

Poslední lednová sobota byla určena 

jako termín pro hasičský ples. Jako ob-

vykle v poslední době na něm výborně 

hrálo hudební seskupení Karel.  

 Tombola svými více než třemi 

stovkami cen předčila tu loňskou, ná-

vštěva byla také o poznání vyšší (i díky 

hostům z Bezdědovic, Bezděkova, Hra-

diště, Řesanic a Újezda). Nálada byla 

skvělá a zábava vydařená, vždyť parket 

byl téměř plný až do tří do rána, kdy 

kapela skončila své účinkování. 

                           Jiří Čepelák 

 

Přijďte si s námi zacvičit  

AEROBIC PRO VŠECHNY 
 jednoduché sestavy, posilování na 

velkém míči a cvičení s měkkým  
míčem zvládnou všichni 

                
- každou středu od 18 hod.  
- v tělocvičně v Kasejovicích 

 

S sebou: cvičební  obuv, oblečení,  
pití, karimatku  

 Těšíme se na Vás TJ Sokol Kasejovice 
  Ivana Ledvinová 

 

Výkonný výbor TJ Sokol  
Kasejovice  

srdečně zve všechny 
členy na   

 

 

 
 

 
 

ve vinárně Restaurace 
Adamec v Kasejovicích 

od 19.00 hod. 
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 Obec Hradiště nabízí k pronájmu byt I. kategorie 2+1 o vý-

měře 65,90 m2 v Hradišti v bývalé škole. Bližší informace  

na tel. 371 595 129. 

 Prodám novou pračku Gorenje na 7 kg, v záruce za 4900 Kč. 

Tel. 721 016 989 kdykoliv, přivezu.  

Město Kasejovice pořádá cestopisnou diaprojekci  
fotografa Vládi Hoška 

 
 
 

v pondělí 
23. února 2015  

v 18 hod.  
 

v sále kulturně  
společenského 

centra  

Město Kasejovice pořádá besedu s nutriční terapeutkou  
Bc. Martinou Korejčkovou, DiS. na téma 

 

v sobotu 28. února 2015 od 17 hod. 
v sále Kulturně společenského centra Kasejovice 

 

Co se dozvíte? 
 

Proč je jídlo a výživa v životě člověka důležité 
Léčebná výživa - stravování při akutních i chronických 
onemocněních - dieta diabetická, bezlepková, protikva-
sinková, žlučníková, při nádorových onemocněních, stra-
vování při vysokém krevním tlaku, dně, onemocnění ja-
ter, slinivky břišní, žaludku, ledvin, střev a dalších zdra-
votních problémech... 
Ideální stravování v období jara - jarní očista těla 
Zjištění celkového složení těla na bázi rychlého a bezbo-
lestného bioimpedančního měření pomocí přístroje 
Beurer BF 100 (z hlediska obsahu tuku, svalové hmoty, 
vody a další...) 2-3 zájemcům v rámci besedy 

Klub kasejovických žen  
pořádá a zve na 

 

MAŠKARNÍ BÁL  
PRO DĚTI 

 

21. března 2015 od 14 hod.  
v sále kulturně společenského centra 

 
 

 
 

v Kasejovicích č. 11 (naproti COOPu) 
Pro malé i velké (pěkné a levné, textil, mikiny, 
bundy, opasky, kabelky, obuv, keramika atd.) 

Každý týden nové zboží. 
Při každé koupi čaj a kafe zadara. 

P r o d e j   s l e p i č e k 
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  

zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a 

bílý. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena  149 -180 Kč/ks dle stáří. 

Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu !                                                 

Prodej se uskuteční:  

v úterý  10. března  2015 

Kasejovice - u  fotbal. hřiště - 14.40  hod. 

 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek  

- cena dle poptávky 

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod, tel. 601 

576 270, 606 550 204, 728 605 840   
Klub kasejovických žen pořádá a zve na  

 

besedu s Miladou Cihlovou  
a Mgr. Vladimírem Červenkou  

- autory knihy   
 

 

 
v pondělí 2. března 2015 v 18 hod.  

v sále Kulturně společenského centra Kasejovice 

 

 

 


