
řídění odpadu je v dnešní době 
pro většinu domácností a podni-
ků samozřejmostí. Svědčí o tom i 

výsledky odpadového hospodaření za 
rok 2014 v městě Kasejovice a spádo-
vých vesnicích. V uplynulém roce se 
zde podařilo snížit množství odvezené-
ho směsného odpadu o 10 tun. Obyvate-
lé Kasejovic a okolí naplno využívají 
služby sběrného dvora, zvlášť třídí pa-
pír, sklo, plasty a nebezpečný odpad. 
Problém, že do sběrného dvora přivážejí 
věci i obyvatelé jiných obcí, však nadá-
le přetrvá a kasejovický sběrný dvůr 
s ním neustále bojuje.  

V současné době má město 
uzavřenou smlouvu s provozovateli 
kolektivních systémů pro zpětný odběr 
využitelných odpadů. Konkrétně se jed-
ná o smlouvu s firmou Ekokom (zpětný 
odběr odpadů obalového materiálu – 
papír, plast, sklo), firmou Asekol 
(zpětný odběr elektrozařízení) a firmou 
Elektrowin (zpětný odběr velkých a 
malých spotřebičů, nářadí a nástrojů). 
Za vytříděný odpad získává město od 
těchto firem finanční příspěvek. Ten je 
následně vložen do rozpočtu odpadové-
ho hospodářství. Na základě toho si 
město Kasejovice může dovolit nezvy-
šovat za svoz odpadů stávající cenu 
420,- Kč. Peníze město Kasejovice ušet-
ří rovněž tím, že svoz objemného odpa-
du a plastů v pytlích si zajišťuje samo. 
Pokud by si město na tyto služby nají-
malo firmy, potom by za svoz jednoho 
zvonu s plasty (70 kg) zaplatilo 1 000,- 
Kč, přičemž roční produkce plastů 
v Kasejovicích a spádových vesnicích 
činí 15,56 tun. V letošním roce požáda-
lo město Kasejovice o dotaci na poříze-
ní kompostérů. V případě, že bude žá-
dosti vyhověno, budou mít občané mož-
nost si tyto kompostéry bezplatně zapůj-
čit. K dosavadnímu způsobu třídění 
odpadu by tak přibyla možnost, jak ještě 
více snížit objem sváženého směsného 
odpadu.  

Město Kasejovice by chtělo 
touto cestou všem svým občanům podě-
kovat za dosavadní způsob třídění odpa-
du, neboť loňské výsledky odpadového 
hospodaření jsou dokladem toho, že 
prostředí, ve kterém lidé žijí, jim není 
lhostejné.    Marie Čápová,  

       starostka města Kasejovice 

emluvíme určitě jen za nás - 

obyvatele DPS, jistě by se k 

nám připojili i další důchodci z 

Kasejovic a okolních vsí, když řekne-

me, že letošní setkání důchodců,které 

proběhlo 11.února 2015 bylo opravdu 

vydařené. Na sále U Adamců se sešli 

obyvatelé Kasejovic a spádových obcí 

a bylo to setkání vyloženě sousedské.  

Na programu bylo vystoupení dětí z 

mateřské školky a žáků základní a 

umělecké školy. Ti nám předvedli krás-

né pásmo básní, písniček i hrané po-

hádky. Velice se nám líbilo i vystoupe-

ní souboru Pšeničky, který zazpíval i 

zahrál lidové písničky. Dále se předsta-

vily mažoretky z blatenského souboru 

Prezioso Sokol. Všichni jsme obdivo-

vali jejich ladnost a pružnost.  

 A již nastoupila Malá muzika 

Nauše Pepíka a zahrála k poslechu i do 

tance. Do tance se postupně dali snad 

všichni přítomní a v družném veselí a 

přátelské náladě jsme tak strávili pří-

jemné odpoledne i večer a poslední z 

nás se rozcházeli až v nočních hodi-

nách. A proč by ne? Bylo nám tam 

spolu dobře. O vše bylo postaráno, 

kapela krásně hrála, na stolech lákala 

ochutnávka zabijačkových pochoutek, 

podávala se též večeře a na své si přišli 

i milovníci zákusků.  

 Děkujeme městskému úřadu  za 

uspořádání tohoto setkání a všem, kteří 

se o nás celý večer starali, bylo to pro 

nás důchodce příjemné zpestření dlou-

hých zimních dnů. Těšíme se na další 

setkání.                 

      obyvatelé Domu s pečovatelskou                                          

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

 

 

Komunitní škola Kasejovice o.s. pořádá a zve na 

 

Přijďte si uplést velikonoční pomlázku, ozdobit kraslice, vyrobit panenku 

ze šustí, prostříhávané obrázky na okna, perníčky s velikonoční tématikou...  

(kdo má - proutky, vyfouklá vajíčka, nůžky z manikúry s sebou) 

Občerstvení zajištěno. 

28. března 2015 od 14 do 17 hod. 

v sále Kulturně společenského centra  

Kasejovice 

 



 

 

 

ředstavitelé sborů dobrovolných 

hasičů okrsku Kasejovice, který 

sdružuje sbory obcí Bezděkov, 

Hradiště, Chloumek, Kasejovice, 

Kladrubce, Kotouň, Nezdřev, Oselce, 

Polánka, Řesanice, Újezd a Životice si 

na své výroční valné hromadě, která se 

konala 13.2. 2015 v Oselcích zvolili 

nové vedení. 

Starostou okrsku Kasejovice se stal 

Zdeněk Lederbuch z Oselec a velitelem 

okrsku Kasejovice se stal Jan Cina z 

Kasejovic. 

Tímto bychom chtěli poděkovat panu 

Františku Maškovi a panu Karlu Sudo-

vi, kteří okrsek vedli po dlouhá léta za 

obětavou a záslužnou práci.    

Jan Cina, velitel okrsku Kasejovice 

    Zdeněk Lederbuch,  

                  starosta okrsku Kasejovice 

 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

 odpisový plán Základní školy Ka-

sejovice na rok 2015 

 odpisový plán Mateřské školy Ka-

sejovice na rok 2015 

 návrh Základní školy Kasejovice na 

vyřazení drobného hmotného ma-

jetku drobného dlouhodobého 

hmotného majetku a majetku opera-

tivní evidence 

 datum konání příštího veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Ka-

sejovice na 11.3.2015 v 18 hodin v 

klubovně tělocvičny v Kasejovi-

cích. Hlavními body programu bu-

de zhodnocení finančních prostřed-

ků města, žádosti o prodej a proná-

jem pozemků, podání žádosti o do-

tace ze SFŽP, program podpory ne-

ziskových organizací a další. 
 

Souhlasí:  

 s návrhem Dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě ze dne 4.9.2013 uzavřené s 

Agrochovem Kasejovice – Smoli-

vec, a.s. o pronájmu pozemků 

 s požadavkem náhrady škody na 

komunikaci „Topolovka“ u Polánky 

způsobené realizátorem stavby 

„Výstavba polních cest HPC-1 a 

VPC-5 v k.ú. Polánka u Kasejovic  
 

Nesouhlasí: 

 s převzetím stavby „Výstavba pol-

ních cest HPC-1 a VPC-5 v k.ú. Po-

lánka u Kasejovic“ v případě nedo-

držení stanovených podmínek 
 

Doporučuje: 

 odkoupení pozemku parc. č. 1391 o 

výměře 106 m2 v k.ú. Chloumek u 

Kasejovic prostřednictvím insol-

venčního správce  
 

Bere na vědomí: 

 návrh Programu podpory nezisko-

vých organizací 

 informace z obce, týkající se vy-

účtování vodného a stočného za rok 

2014, nedoplatků na nájemném, po-

dání žádosti o dotaci na úpravu ces-

ty a přivedení vodovodní přípojky 

na hřbitově a možnosti získání do-

tace na domácí kompostéry a kon-

tejnery na biologický odpad 
 

Pověřuje: 

 pana místostarostu k jednání ve vě-

ci žádosti Mysliveckého sdružení 

Smrčina Životice o koupi pozemku 

parc. č. 76/2 o výměře 86 m2 v k.ú. 

Kladrubce 
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Usnesení zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 23.2. 2015 
 

lenové Základní organizace Strany 

zelených v Kasejovicích spolu se 

zastupitelkou města Kasejovice 

Janou Niklovou nakoupili 63 balení tera-

peutické výživy pro těžce podvyživené 

děti v subsaharské Africe. 

 Výživná terapeutická strava se 

jmenuje Plumpy‘Nut, je to strava s vyso-

kým podílem proteinů, určená dětem strá-

dajícím akutní podvýživou, jejichž orga-

nismus je příliš slabý pro podávání nor-

mální stravy. Plumpy‘Nut je směs araší-

dové pasty, rostlinného oleje, cukru a 

odtučněného mléčného prášku, obohacená 

o vitaminy a stopové prvky. Je připravená 

k okamžitému podávání, nemusí se upra-

vovat, a tak nehrozí její kontaminace zá-

vadnou vodou. 

 V subsaharské Africe je právě teď 

minimálně 500 tisíc těžce podvyživených 

dětí, které jsou bezprostředně ohroženi na 

životě. Jedná se z drtivé většiny o ty nej-

menší děti do věku 4 let. 

 Rozhodli jsme se proto přispět 

prostřednictvím Dětského fondu organiza-

ce spojených národů (UNICEF), kde je 

záruka, že za naše peníze bude výživa 

zaslána do postižených oblastí k dětem, 

které to akutně potřebují. 

 Vím, že je to pouze kapka v moři, 

ale dali jsme několika malým dětem nadě-

ji. Tímto chci všem, kteří přispěli poděko-

vat. Chtěli bychom v tomto pokračovat i 

do budoucna a samozřejmě vítáme všech-

ny z řad veřejnosti, kteří jsou ochotni při-

spět jakoukoli sumou. 

   Jan Cina – předseda ZO SZ Kasejovice 

            email: hans.cina@email.cz 

 

ako každoročně, i letos se ka-
sejovickému publiku představili 
blatenští ochotníci, tentokrát s 

komedií Každý den šťastný den. Z op-
timistického názvu se nakonec vyklu-
bala hra s absurdní milostnou záplet-
kou.  
 Bylo, nebylo... Do společného a 
poměrně spokojeného života jednoho 
manželského páru vstoupila třetí osoba. 
Muž. Okouzlující elegán vybraného 
chování, skvělých povahových vlast-
ností, na úrovni. No, vlastně trošku 
jinak... Týpek, který má hluboko do 
kapsy, kvůli penězům je schopný pro-
dat své vlastní orgány a rezignoval na 
všechny radosti života krom pití čisté 
vody... Nicméně, jak se říká, láska je 
slepá a tak mladá paní, která zažívá 
právě onen rozkošný románek, vidí 

svého nového přítele v těch nejrůžověj-
ších barvách. Jaký div, že by byla ráda, 
aby se nastěhoval do jejich společné 
domácnosti a byli šťastni všichni tři - 
společně. Její manžel, byť není zcela 
nadšen touto představou, se nakonec 
své manželce podvolí a začíná tak život 
plný překvapení, díky nimž ona zami-
lovaná nakonec vystřízliví,  amant se 
zatoulá do sousedního bytu a shovíva-
vý manžel zapomene na manželčino 
poblouznění. 
 Tolik ve stručnosti děj, který se 
vylíčit dá. Těžko vylíčit úžasné výkony 
herců, přesvědčivé, skvěle a přirozeně 
podané. Nejlépe asi uznání vyjádřili 
nadšení diváci v sále, kteří protagonisty 
odměnili bouřlivým potleskem.  
   
  Dana Matějovská 

 



 

 

Jmenuje: 

 hodnotící komisi zakázky malého rozsa-
hu VŘ na nákup devítimístného auto-
mobilu a nákladního automobilu PICK-
UP ve složení Miroslav Šustr, Michal 
Panýrek, František Konvář, Jan Spour a 
Miroslav Slavíček 

 

Schvaluje: 

 rozpočtové opatření č. 1/2015 

 uzavření smlouvy na zajištění dopravní 
obslužnosti území na rok 2015 
s Plzeňským krajem s příspěvkem 43 
860 Kč/rok 

 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene – služebnosti 
za 250 Kč/m2 a smlouvy o právu pro-
vést stavbu č. IE-12-0005566/01 Mladý 
Smolivec – náves, s firmou ČEZ Distri-
buce a.s. 

 vydání předběžného souhlasného stano-
viska za stanovených podmínek se stav-
bou Dožice, PJ, k NN – od hostince 
v Dožicích na konec obce směr Mladý 
Smolivec mimo ulice Ke mlejnu firmě 
ČEZ Distribuce a.s. 

 schvaluje žádost pana Jana Novotného 
z Příbrami na hostování pouťových 
atrakcí v roce 2015 za předem stanove-
ných podmínek na obsluhu a počet 
atrakcí na poutích v našich obcích 

 žádost Zbyňka Krátkého z Mladého 
Smolivce o zřízení vodovodní přípojky 
k novostavbě za podmínek stanovených 
k připojování na veřejný vodovod 

 směnu pozemků v k.ú. Dožice p.č. 
817/26 o výměře 12 m2 a 817/25 o vý-
měře 2 m2 za pozemek 4/7 o výměře 5 
m2 s doplatkem 9 m2 za cenu 30 Kč/m2 
dle GP 138-238/2014 a náklady na za-
měření 2 935 Kč s  Petrem Arnoštem 
z Dožic 

 zakoupení věcného daru do výše 2000 
Kč pro turnaj extraligy v mariáši pořá-
daný v Budislavicích 21. 2. 2015 KPŽE 
Budislavice 

 schvaluje připojení Obce Mladý Smoli-

vec k mezinárodní kampani Vlajka pro 
Tibet – vyvěšení vlajky 10. 3. 2015 

 zakoupení použitých kontejnerů na tří-
děný odpad – plast 2,5 m3 – dva kusy od 
Obce Tmaň 

 vybraného uchazeče zakázky malého 
rozsahu firmu IC WEST s.r.o., IČO 
25210530, jako dodavatele devítimíst-
ného automobilu a nákladního automo-
bilu PICK-UP 

 uzavření kupní smlouvy na automobily 
Peugeot Expert Teppe za cenu 430 
557 Kč bez DPH a Peugeot Partner 
Furgon L2 za cenu 309 000 Kč bez 
DPH s firmou IC WEST s.r.o., IČO 
25210530 

 výši finanční náhrady za zřízení VB – 
uložení zemního kabele, kabelového 
pilíře a opěrného bodu v obci Radošice 
akce IE – 12-0005183/22/VB – náves, a 
to 250 Kč/m2 pro firmu ČEZ Distribuce 
a.s. 

 dotaci na oslavu 120. výročí od založení 
SDH Dožice a s tím spojené hasičské 
cvičení ve výši 10 000 Kč pro SDH 
Dožice 

 zakoupení dětských trik pro děti SDH 
Dožice 

 opravu můstku v lese na Voletíně pa-
nem Václavem Helmou 

 

Neschvaluje: 

 žádost Martina Šrejla z Dožic o umístě-
ní dopravní značky zákaz vjezdu 
v Dožicích k čp. 51 

 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 1/15 

 informaci Martina Šrejla z Dožic o vy-
klizení pozemku vedle čp. 51 a upozor-
nění na neoprávněné užívání pozemku 
paní Levé z Dožic s tím, že paní Levé 
bude zaslán dopis ohledně odklizení 
materiálu z obecního pozemku 

 informaci o obdržené dotaci na sázení 
stromků – podzim 2015 a podaných 
žádostí o dotace na rok 2015 

 informaci o hospodaření v lese za rok 
2014 

 žádost MS Stráž Mladý Smolivec o 
osvětlení cesty do Nivic (3 světla) s tím, 
že bude MS Stráž vyzváno k vyjádření, 

zda si sdružení světla, sloupy a práci 
uhradí samo a následně bude jednáno o 
podmínkách připojení na VO obce 

 informaci o ovocných stromech na cyk-
lostezce 

 přípravu projektu na rekonstrukci KD 
ve Starém Smolivci a hostinci 
v Dožicích 

 informaci o organizačním zajištění 
Dámské jízdy ve Starém Smolivci 

 

Ukládá: 

 zastupitelům obce připravit návrhy sub-
jektů z našich obcí do 2. ročníku ceny 
hejtmana PK za společenskou odpověd-
nost za rok 2014 
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Usnesení zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  19.2. 2015 

ne 16. 2. přijel do naší MŠ p. 

Makoň ze Záchranné stanice ži-

vočichů v Plzni.   

Děti zaujal poutavým vyprávěním o 

tom, jak se máme správně chovat 

v přírodě, co  máme dělat, když najde-

me v lese nějaké mládě, poraněné zvíře 

nebo ptáka. Děti naslouchaly zpěvu 

ptáků a podle obrázku je určovaly. Ani 

tentokrát nechybělo společné zpívání 

písniček Zajíc a Datel od Z. Svěráka. A 

největší překvapení bylo na konci bese-

dy, kdy nám p. Makoň z dřevěné pře-

pravky vyndal sovu pálenou Adélku.  

 Tak ještě společné foto a budeme 

se zase těšit na další  setkání.  

 



 

 

 

 
tomto roce pokračujeme v trendu 
modernizace školy a jako partne-
ři Plzeňského kraje realizujeme 

projekt ,,Podpora technického a příro-
dovědného vzdělávání v Plzeňském 
kraji“. Hlavním přínosem pro školu je 
modernizace výuky praktického vyučová-
ní a odborných předmětů díky pořízení 
CNC strojů na obrábění dřeva a kovů 
(Celková dotace projektu činí cca 
5 400 000 Kč). Takto vybavené odborné 
učebny a dílny odborného výcviku posky-
tují žákům všech oborů vzdělávání odbor-
né dovednosti v řízení CNC strojů, díky 
kterým získají větší možnost uplatnění na 
trhu práce a škola větší konkurenceschop-
nost mezi podobně zaměřenými středními 
školami. Stroje umožňují našim žákům 
seznámit se s moderním CNC obráběním 
dřeva a kovů. Do odborných předmětů je 
začleněna výuka programování, rýsování 
výkresů na počítači, seřizování a práce na 
těchto strojích. Největší přínos spočívá 
v jejich využívání při odborném výcviku.  
V případě zájmu se na nás přijeďte podí-
vat. Rádi Vás provedeme a poskytneme 
veškeré informace o provozu i mimo dny 
otevřených dveří - po domluvě na tel. 
371 595 168. Podrobné informace nalez-
nete na www.stredniskolaoselce.cz. Těší-
me na Vaši návštěvu.  
 
           Ing. Václav Bumbička, ředitel školy     

Základní škola Kasejovice hledá pracovníka na pozici  

školník – údržbář         
Požadavky na pracovní pozici: 

 spolehlivost, samostatnost, bezúhonnost a dobrá pověst 

 časová flexibilita dle potřeb a požadavků zaměstnavatele 

 manuální zručnost 

 pracovní praxe min. 5 let 

 řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič 

 dosažené vzdělání min. výuční list z tříletého učebního oboru 

 výhodou uchazeče je technické vzdělání nebo minimálně 5 let aktivní 

praxe v technickém oboru 

 v budově školy je pro pracovníka k dispozici služební byt, zaměstnava-

tel má zájem o jeho využití pracovníkem k trvalému bydlení 

Platové ohodnocení dle tarifních tabulek pro zaměstnance ve školství, 4. plato-

vá třída, tarifní stupeň dle dosažené praxe. 

Předpokládaný nástup 1. srpna 2015. 

Žádost je možné doručit nejpozději do 17. dubna 2015, do 12.00 hodin na adre-

su: Základní škola Kasejovice, Kasejovice 318, 335 44. 

Žádost uchazeče o zaměstnání bude obsahovat strukturovaný životopis, kopii 

dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z trestního rejstříku, který ke 

dni podání žádosti není starší více jak 90 dnů. 

Mateřská škola "U veverky"   
Starý Smolivec pořádá  

dne 26. 3. 2015 od 8 - 15:30 hodin  

Zápis dětí  
pro školní rok 2015/2016 

V tento den také přivítáme každého, 
kdo si přijde naší školku prohlédnout. 

Kontakty: S. Šlaisová ředitelka MŠ,  
tel. 371 585 439, 606602525,  

email: ms.smolivec@seznam.cz 

ážená redakce Kasejovických 

novin, dovolte, abychom se, v 

rámci ohlédnutí za starým rokem 

2014 vrátili k nevšedním, úžasným zá-

žitkům, které jsme oba prožili při setká-

ních rodáků v našich rodných vesnič-

kách v Chloumku a Mladém Smolivci. 

 Děkujeme všem, kteří se s tako-

vým nasazením věnovali přípravám a 

pak perfektní organizaci během celého 

dne. Velice nás těší, že jsou ve vedení 

obou obcí lidé, kteří jsou tak vstřícní a 

obětaví, což vlastně dokazují trvale. 

Děkujeme. Moc se nám líbilo.  

           Josef a Jiřina Hlínovi, Příbram 
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Oselecká pozvánka: 
 
 

14.3. 2015 od 14.00 hod.  

Dětský maškarní  bál  

v Oseleckém šenku 
 

21.3. 2015 od 20.00 hod.  

Maškarní bál  

v Oseleckém šenku 

ne 21.2. 2015 prošel obcí Oselce 

tradiční masopustní průvod za 

účasti 27 masek, počasí bylo 

"objednané", akce se vydařila, zakon-

čení bylo v klubovně SDH Oselce. 

Někteří účastníci "pokračovali" na 

hasičském bále SDH Kotouň, který se 

téhož dne konal v Oseleckém šenku od 

20.00 hod. 

            Václav Houlík, starosta obce 

 

 

 

mailto:ms.smolivec@seznam.cz
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ok se s rokem sešel a je tu doba 

plesů a masopustu. Těší se nejen 

děti, ale i dospělí. Proto se už 

stalo v Hradišti tradicí, že se přichystá 

místní klubovna. Vyzdobí se na maš-

karní rej, přidá se tombola, upeče se 

něco málo na jazýček. Pozvou se děti 

s doprovodem svých rodičů nebo babi-

ček.  

 Letos jsme vybrali sobotu 21. 

února a to 14 hodinu pro děti a od 20 

hodin pro starší a dospělé. Odpoledne 

si děti užívaly. Nechyběly ani soutěže a 

malá překvapení. Tombola potěšila bez 

rozdílu věku. Rodiče se přidávaly do 

tanečních kreací a tak to asi má být. 

 Večerní maškarní zase překvapil 

růzností masek. Jsou vítáni i lidičky 

bez masek. To je potom ta správná 

nálada. Letos byla vyhlášena pouze 

jedna maska večera a to „policistka“. 

Nápady všech masek dáváme na po-

souzení několika fotografiemi. 

Naše heslo je: “BLBNOUT, DOKUD 

MŮŽEM“.     

   Jana Bláhová 

 

nozí z nás se rozčilují při posle-

chu rozhlasu, sledování televize 

nebo četbě novin, protože vníma-

jí, jak je čeština przněna. Když slyšíme 

a někdy i čteme takové zhovadilosti 

typu: "Některá města o dotace nepožá-

daly", nebo "Budou se účastnit", případ-

ně "Plot utrpěl určité opotřebení", tak 

nadskakujeme rozčilením na židli a ně-

komu třeba naskakuje husí kůže. Řadu 

lidí také zlobí spousta nových slov po-

cházejících z angličtiny. 

 Podívejme se na ty naše obavy o 

češtinu a na ta rozčilení podívat trochu 

blíž. Přijďte v sobotu 21. března do sálu 

nezdřevské hospody, kde se bude od 19 

hodin konat beseda na téma ČEŠTINA 

JE KRÁSNÝ JAZYK. 

                                            (jč) 

oslední únorovou sobotu uspořá-

dala firma MiPal v sále nezdřev-

ské hospody 2. podnikatelský 

ples. Podobně jako loni obstaralo hu-

dební doprovod duo Profil z Blatné 

(Martin Škanta a Míša Dlouhá). Tombo-

la byla tentokrát ještě bohatší než před 

rokem, a tak díky štědrým sponzorům 

nebylo hosta, který by odcházel bez 

výhry. 

 Vzhledem k tomu, že se zároveň 

v okolí konala řada zábavných akcí, byl 

počet návštěvníků menší než loni, ale 

nálada byla opět družná, pohoda příjem-

ná a návštěvníci se dlouho po půlnoci 

rozcházeli dobře naladěni. 

 Ti, kdo ples navštívili již loni 

(nebo ti, kteří znají duo Profil déle), 

čekali, až pan Martin Škanta vyndá z 

pouzdra svoje dudy, aby jimi zpestřil 

hudební produkci. Dočkali se zhruba v 

polovině večera a za výtečnou hru od-

měnili dudáka mnohokrát upřímným 

potleskem a vynutili si několik přídav-

ků. Dudy se zkrátka staly vítězem veče-

ra. 

  Jiří Čepelák 

 

 

iž v tomto období poloviny března 

velmi doporučuji nastartovat tělo 

celkovým ozdravením jídelníčku: 

zaměřit se především na potraviny rostlin-

ného původu – tedy dostatek ovoce, zeleni-

ny, celozrnných obilovin, luštěnin, ořechů a 

semínek, poté tučná masa nahradit libovými 

druhy, rybami a vejci; sladké a tučné mléč-

né výrobky vyměnit za ty kysané, které 

nastolí pořádek v tlustém střevě díky lakto-

bacilům („hodné“ bakterie důležité pro 

správné fungování trávicího systému) a 

pokusit se dosti omezit množství soli 

v pokrmech a potravinách. Naopak do kaž-

dodenního jídelníčku přidat čerstvé ovocné 

a zeleninové šťávy (v poměru 1/3 ovocných 

a 2/3 zeleninových), zavlažit tělo nesyce-

nou neslazenou vodou (30 ml na 1kg těles-

né hmotnosti) a podpořit imunitu očištěním 

buněk ve střevě pomocí kysaného zelí, 

protože obsahuje obrovské množství vita-

mínu C a vlákniny. Celou jarní detoxikaci 

těla završit popíjením bylinných čajů, které 

si můžeme dopřát 2-3x denně a střídáme je 

podle rozmanitosti bylinek a spektra účinků 

na organismus. Jaké bylinky volit, jak často 

je střídat a jaký mají účinek na tělo i mysl 

se dočtete v dubnovém čísle.  

 Přeji krásný březen, dostatek síly a 

dobré nálady! 

Martina Korejčková 

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň 

t.č.: 721 634 113 

Články o zdraví  
a zdravé výživě  

 

Martiny Korejčkové můžete nově 
najít v nezkráceném vydání  

na obecních stránkách 
www.kasejovice.cz v části události. 
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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 
 

  Vlastimil Vondruška: Prokletí brněnských řeholníků 

  Barbora Woodová: Had a hůl 

  Jeffery Deaver: Modrá sféra 

  Vlasta Javořická: Stříbrná struna 

  Zdeněk Čech: Anna a král 

  Toulavá kamera 17 

  Emil Hruška: Boj o pohraničí 

  Galina Miklínová: O Kanafáskovi 

  Simpsonovi - Komiksový úlet 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Marie Ladmanová, Kotouň 

Karel Pešl, Kasejovice 

Jaroslava Fialová, Kasejovice 
 Lucie Mašková, Kasejovice 

Obecní knihovna Kasejovice pořádá 1. ročník 
 

27. března 2015 
 

Téma: Elfové, víly, skřítkové 
Program:  
- tématické hry, knihovnické soutěže a kvízy, četba, 
spaní v knihovně, noční hra... 
Vhodné pro děti z 1. stupně ZŠ. 
27. března 17 hod. - 28. března 9 hod.  
 

Přihlášky v Obecní knihovně Kasejovice,  
nebo na tel. 602 429 346. 

Obecní knihovna Kasejovice nabízí  
v týdnu 13.7. - 17.7.2015 v době od 7.30 do 16 hod. 

příměstský tábor 

Program:  
 tématické hry, soutěže, četba, výroba mýdla, sví-

ček, pletení z proutí, výlety... 
 cena bude upřesněna (obědy, pojištění) 
 

Přihlášky osobně v knihovně. Další informace na tel. 
čísle 602 429 346. 

 

 
 
 
 

91 let  František Marouš Dožice 
89 let  Růžena Zýková Podhůří 
88 let  Božena Mrázová Radošice 
86 let Václav Krejčí  Dožice 
  Jaroslav Sloup Starý Smolivec 
85 let  Marie Sloupová Mladý Smolivec 
84 let Božena Čejková Chloumek 
  Helena Brejchová Starý Smolivec 
83 let Božena Šneberková  Kotouň 
82 let Božena Netušilová Budislavice 
81 let Josef Dlouhý Kasejovice 
  Marie Boubelová Oselce 
  Libuše Dražanová  Starý Smolivec 
  Marie Marešová Starý Smolivec 
  Anna Tůmová Starý Smolivec 
80 let Karel Horal  Kasejovice 
77 let  Marie Jíchová Polánka 
  Helena Drnková Újezd 
76 let  Josef  Tesař Újezd 
  Josef Raška  Oselce 
  Marie Jiřincová  Bezděkov 
75 let František Kopřiva  Řesanice 
  Václav Chaloupka  Oselce 
73 let  Jiří Brunner Kasejovice 
  Růžena Nesvedová  Starý Smolivec 
  Marie Stoklasová Mladý Smolivec 
72 let  Jiří Suda Kasejovice 
  Josef Skala  Oselce 
  Josef Kovařík Starý Smolivec 
71 let  Alois Machovec Chloumek 
  Prokop Šourek Kladrubce 
  Josef Kub Mladý Smolivec 
  Jaroslava Bártová Radošice 
  Marie Čadová Bezděkov 
  Věra Mitalerová Hradiště 
70 let  Zdeňka Blovská Dožice 
  Jarmila Měřičková Kotouň 
  Marie Chvátalová Hradiště 
65 let  Jindřiška Šmídová Podhůří 
  Marie Linhartová Chloumek 
  Ladislav Hochman Oselce 
60 let Ladislav Novák  Kasejovice 
  Milan Korejček  Kasejovice 
  Josef Darda Kasejovice 
  Václav Adamec Kasejovice 
  Dagmar Jedlanová Kasejovice Svoz plastů  

 

 

proběhne 16. a 17. března 2015. 
 

Plastový odpad v zavázaných pytlích uložte přes 

svými domy, na vesnicích ke kontejnerům na sklo. 



 

 

avrane, havrane, kdy už jaro 

nastane? 

Společně si říkáme a těšíme se 

na první sněženky a jarní sluníčko, kte-

ré vysuší loužičky a bláto kolem škol-

ky. Čeká nás vynášení ,,Báby zimy,, a 

odmykání zahrádky a další zajímavé 

akce.                        

Divadélko Dráček s pohádkou 

„HRNEČKU VAŘ!“ 
Všichni v naší školce jsme se těšili na 

první únorový pátek, protože k nám 

zavítalo naše oblíbené divadélko Drá-

ček s pohádkou „Hrnečku vař“.                                                  

Do pohádky nás přenesli dva myšáci 

Bob a Fredík. Tito dva nerozluční ka-

marádi bydleli v obchůdku, který patřil 

Majdalence a její mamince. Jednoho 

dne se Majda vypravila na trh s vajíčky. 

Cestou potkala babičku, od které dosta-

la kouzelný hrneček a dvě čarovné vě-

ty: „Hrnečku vař!“ a „Hrnečku dost!“. 

Když Majda s maminkou nebyly doma, 

všeteční myšáci dostali na kaši chuť. 

Jenže brzy zjistili, že brát cizí věci se 

nevyplácí. Neznali totiž čarovnou větu, 

jak hrneček zastavit. Navařili kaše pro 

celou ves. Ale protože jsme byli 

v pohádce, vše dobře dopadlo. Pohádka 

se nám všem moc líbila.    

   N. Fialová 

Návštěva, na kterou jsme se  

moc těšili 
Jako každý rok, tak i letos nás navštívil 

pan Karel Makoň z DESOP Plzeň. 

V letošním roce si pro nás připravil 

ekologický výchovný program s náz-

vem Zvířátka čekají na jaro. Společně 

s ním jsme se vydali na vycházku z mě-

sta do přírody, kde jsme poslouchali a            

hádali hlasy ptáků, učili se, jak se za-

chovat a kam zavolat, když v přírodě 

najdeme poraněné ptáky a cestou posbí-

rat odpadky, které do přírody určitě 

nepatří. To všechno jsme zvládli, aniž 

bychom opustili školku, ale vycházku 

jsme si užívali jako opravdovou. 

 Pan Makoň měl pro nás připra-

vené nejen barevné fotografie ptactva, 

ale i překvapení - Adélku, živou sovu 

pálenou, která žije v záchranné stanici. 

,,Posloucháme, pozorujeme, povídáme 

si a také si společně zazpíváme ptačí 

písničku Datel od Z. Svěráka a J. Uhlí-

ře. Závěrem jsme se společně vyfotili. 

Poutavé, zábavné a poučné vyprávění 

jsme si celou hodinu náležitě užívali a 

sova Adélka  byla úžasná. Nejhodnější 

z nás si mohli sovičku pohladit. 

Děkujeme a budeme se těšit zase za rok                                  

           Iv. Ledvinová 
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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. 

Klub kasejovických žen pořádá  
a zve na  

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL  
 

v sobotu  
21. března 2015 od 14 hod.  

 

v sále Kulturně  
společenského centra  

Kasejovice 

Město Kasejovice pořádá autobusový zájezd  
S PRŮVODCEM Vláďou Hoškem 

Šumava - Srnský okruh,  Modravský okruh, Jezerní slať a další 

 

Termín: 26. dubna 2015 
Odjezd z kasejovického náměstí v 7 hod.  

 

Cena 100 Kč 
 

Závazné přihlášky včetně úhrady u p. Dany Jakubčíkové v Drogerii. 

 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 
006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  850  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.4. 2015. Příjem příspěv-
ků do KN č. 4/2015 do 31.3.2015.                                          

   

Březen 2015                                                            str. 8                                               Číslo 3; ročník XX.  

 

  

   
 

 Prodám kůzlata za 70,- Kč/kg živé váhy. Oves za 350,-/q, 

ječmen za 400,- /q. Mléko kozí i kravské. Tel: 776 699 

803. 

 Prodám sporák propan butan s bombou skoro plnou, vel-

mi zachovalé 1800 Kč, válendu š. 90 cm, 2 křesla, stolek, 

koberec 2x3 m, peřinu, polštář, povlečení, stojací lampu 

za 1800 Kč, pračku starší typ neautomat. se ždímačkou, 

funkční, zachovalou za 200 Kč, el. sporák funkční, 2 plo-

týnky, trouba za 200 Kč - dovezu. Tel. 739 488 663. 

 

MASÁŽE V DPS 

- sportovní, rekondiční 
Objednávka na tel. čísle  

723 38 77 48  
                              

             Lenka Kunešová 

TJ Sokol Kasejovice  
 

prosí o zapůjčení památkových předmětů, fotografií,  
či jiné dokumentace na chystanou výstavu v rámci  

oslav 120. výročí vzniku jednoty Sokol v Kasejovicích 

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  13. dubna 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   

Město Kasejovice pořádá a zve na diaprojekci  

Radka Vrhela 
 

Jižní Afrika - JAR, Kapské  
město, Mys Dobré naděje 

v pondělí 23. března  
od 18 hod. v sále kulturně  

společenského centra 

Český zahrádkářský svaz ZO Kasejovice  
pořádá  

        PŘEDNÁŠKU o zahrádkaření 

přítele Miloslava Pilze   
 

10. dubna 2015 od 19 hod. 
v Kulturně společenském centru  

města Kasejovice 
Bude prodáváno hnojivo Kristalon  

za sníženou cenu. 


