
rochu tu březnovou pranostiku 

Nezdřeváci naplnili. Organizátoři 

setkání seniorů z Bezděkova, 

Hradiště, Nezdřeva a Záhorčiček 

(zároveň se slavil i Mezinárodní den 

žen) vynaložili nemalé úsilí pro zdar 

společné akce, také účinkující děti před-

vedly pěkné výkony a náladu podpořila 

hudba manželů Ondruškových. Jenže v 

sobotu 7. března mnozí místní, pro něž 

bylo odpoledne uspořádáno, zůstali do-

ma. Jejich škoda. 

 A vlastně odměna pro brigádní-

ky, kteří si 21. března pochutnali na 

zbylém daňčím guláši, původně připra-

veném pro ženy a seniory (samozřejmě 

byl na potřebnou dobu zamražen). Přes 

třicet pracantů se činilo při prořezávání 

stromů a úklidu veřejného prostranství.  

   

  (dokončení na str. 2) 
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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice 

d začátku roku proběhlo v naší obci již několik kulturních akcí. V lednu se 

ke společnému hraní v country stylu sešli muzikanti z kapel Brumendo a 

Minimax. V únoru bylo možné po loňské odmlce opět vidět masopustní 

průvod. A že bylo na co se dívat: ze 42 masek byly mnohé velice originální! 

V březnu chloumecké ženy slavily Mezinárodní den žen. Od pořadatelů – místních 

hasičů – obdržela každá kytičku a při dobrém jídle a hezké muzice slavila celá 

vesnice až do pozdních večerních hodin. Více o dění v obci naleznete na 

www.chloumecko.cz.             Jana Holečková  

 

 

http://www.chloumecko.cz/


 

 

 

Rada města Kasejovice mj. schvaluje: 

 zrušení běžných účtů u České spoři-

telny a založení běžných účtů u Fio 

banky (pro správu fondů) 

 žádost Klubu vojenské historie 

„Pětačtyřicítka“ Brno o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 

10 000 Kč a žádost Klubu vojenské 

historie Rota Nazdar o.s. Bakov nad 

Jizerou o poskytnutí finančního pří-

spěvku ve výši 10 000 Kč na zajiš-

tění doprovodných akcí u příležitos-

ti oslav 70. výročí osvobození, kte-

ré proběhnou ve dnech 2.- 3.5.2015   

v Kasejovicích 

 návrh řešení vymáhání nedoplatků 

na nájemném v obecních bytech 

 žádost paní Marie Ščobíkové 

z Kláštera o přijetí do Domu s pe-

čovatelskou službou v Kasejovicích 

 vyhlášení záměru odprodeje po-

zemku parc. č. 126/2 (dle nového 

GP) v k.ú. Řesanice o výměře 129 m2 

 vyhlášení záměru odprodeje po-

zemku parc. č. 1540 v k.ú. Chlou-

mek u Kasejovic o výměře 10 m2 

 změnu zástupce obce Kladrubce 

v Komisi pro rozvoj obcí – místo p. 

Jakuba Ostříže jmenován p. Rudolf 

Ostříž 

 pravidla pro užívání automobilu 

Peugeot Boxer 

 poskytnutí peněžního daru ve výši 

300 Kč Svazku obcí Blatenska na 

základě dlouholeté spolupráce v 

oblasti poskytování metodiky hos-

podaření obcí  a pověřuje starostku 

k podpisu darovací smlouvy 
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Výběr z usnesení zasedání 
Rady města Kasejovice         

ze dne 30.3. 2015 ečovatelská služba je terénní 

služba, která se poskytuje oso-

bám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronické-

ho onemocnění nebo zdravotního posti-

žení. Poskytuje se osobám, které jsou 

odkázány na pomoc druhých při péči o 

sebe a svoji domácnost a tuto pomoc 

jim nemohou, nechtějí a nebo neumí 

zajistit rodinní příslušníci. 

Jde o: 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu - pomoc při 

oblékání a svlékání, pomoc při pře-

sunu na lůžko nebo vozík, pomoc při 

podávání jídla a pití 

 Pomoc při osobní hygieně nebo po-

skytnutí podmínek pro osobní hygie-

nu = pomoc při úkonech osobní hy-

gieny, pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty, pomoc při použití WC 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy = dovoz oběda, po-

moc při přípravě a podání jídla a pití 

- občané z okolních obcí mohou také 

tuto službu využívat za předpokladu, 

že jejich OÚ budou na dovoz přispí-

vat. 

 Pomoc při zajištění chodu domác-

nosti = běžný úklid a údržba domác-

nosti, mytí oken, velký úklid, přípra-

va topiva, donáška vody, nákupy, 

různé pochůzky, velký nákup, praní 

a žehlení prádla 

 Základní sociální poradenství 
 

Úhrada za poskytování pečovatelské 

služby: 

 úhrada 85 Kč/hod. je podle skuteč-

ně spotřebovaného času nezbytného 

k zajištění úkonu 

 praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg 
 

V případě zájmu se můžete informovat 

na MÚ Kasejovice osobně, nebo telefo-

nicky na č. 371 595 227; 734 577 844. 

 

 Město Kasejovice nabízí volné 

byty v Domě s pečovatelskou služ-

bou pro soběstačné seniory 

z Kasejovic a spádových obcí.  

 Ořezané větve mohou občané od-

hazovat na vyhrazené místo pod 

sběrný dvůr. 

Celková produkce odpadů  

v Kasejovicích za rok 2014: 
Název druhu:   Množství  v tunách: 

směsný komunální odpad (popelnice)

   159,429 

objemný odpad 15,56 

sklo   17,147 

plasty   18,89 

papír a lepenka 8,569 

kompozitní obaly 0,062 

směsné obaly  0,64 

obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami  

znečištěné  0,77 

pneu   2,336 

textilní materiály 2,79 

zářivky  0,6 

chemikálie  0,595 

barvy   0,55 

oleje   0,21 

nemrznoucí kapalina 0,004 

léčiva   0,007 

televize, PC  4,9 

chlazení  1,35 

elektro malé  0,1 

elektro velké  0,2 

kontejner el. asekol 0,584 

 

Vakcinace proběhne  

v těchto termínech a časech: 

Pátek  1. 5. 2015 

Polánka      13.30 - 13.40 

Řesanice                       13.45 - 14.00 

Újezd       14.10 - 14.20 

Kasejovice Agrochov   14.25 - 15.00 

Kasejovice fotbal. hřiště 15.05 - 15.20 

Podhůří      15.30 - 15.40 

Kladrubce      16.15 - 16.30 

Sobota 2. 5. 2015 

Dožice      9.00 - 9.30 

Budislavice                   9.35 - 9.50 

Chloumek                     10.00 - 10.20 

Mladý Smolivec           10.30 - 11.00 

Starý Smolivec             11.10 - 11.50 

Radošice                       12.00 - 12.15  

V kasejovické knihovně proběhl 1. ročník 

Noci s Andersenem. Pro velký zájem nás 

druhé kolo ještě čeká. Více informací o 

nocování v knihovně se dozvíte v příštím 

čísle Kasejovických novin. 

                       (dokončení ze str. 1) 

Celodenní akce provázená humornými 

leč nepublikovatelnými příhodami i 

drobnými nedorozuměními skončila 

až okolo 17. hodiny. 

 A to byl možná důvod, proč 

návštěva na besedě o češtině, která se 

konala večer v sále nezdřevské hospo-

dy s hudební produkcí kapely 

Z Vršku, byla slabší, než se čekalo. 

Těch zhruba 25 účastníků však hodno-

tilo besedu kladně. Takže shrnuto a 

podt rženo ,  březen byl  le tos 

v Nezdřevě sice trochu za kamny, ale 

přece jen obec nespala a řada dobrého 

se udělala.   Jiří Čepelák  



 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 rozpočtové opatření č. 2/2015 a 3/2015 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro vkladové řízení do KN 
Radošice – Bláha, RD p4255 s firmou 
ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 425/6, 
427/2, 427/6 v k.ú. Radošice za cenu 
6000 Kč bez DPH o celkové výměře 
VB 38 m2 

 vydání souhlasného stanoviska 
pro umístěním kabelu do země v akci 
Budislavice – PJ, p.č. 95/5 NN do 
okraje komunikace Budislavice směr 
Kasejovice pro firmu ČEZ Distribuce 
a.s. 

 uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o 
komplexním zabezpečení odstranění 
odpadu na rok 2015 s firmou RUM-
POLD – P s.r.o. na celkovou částku 
381958 Kč bez DPH na rok 

 prodej pozemku p.č. 870/21 o výměře 
140 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 
30 Kč/m2 dle GP 254-55/2014 a nákla-
dy na zaměření 2000 Kč manželům 
Kovaříkovým ze Starého Smolivce 

 prodej pozemku p.č. 870/22 o výměře 
107 m2 a pozemku p.č. 870/23 o vý-
měře 56 m2 v k.ú. Starý Smolivec za 
cenu 30 Kč/m2 dle GP 254-55/2014 a 
náklady na zaměření 2x2000 Kč rodi-
ně Oravcových z Prahy 

 prodej pozemku p.č. 870/24 o výměře 
11 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 
30 Kč/m2 dle GP 254-55/2014 a nákla-
dy na zaměření 2000 Kč paní Na-
chtmanové ze Starého Smolivce 

 vydání povolení panu Křížovi z Bu-
dislavic na připojení potrubí odvodně-
ní sklepa na obecní kanalizaci s tím, že 
veškeré náklady s tím spojené uhradí 
pan Kříž z Budislavic 

 zakoupení věcných dárků v hodnotě 
2000 Kč na turnaj ve stolním tenise 
pořádaný 5. 4. 2015 v Dožicích paní 
Hoškovou z Dožic 

 uzavření dohody s firmou Spinao s.r.o. 
IČO 01451898 na hosting domény 
mladysmolivec.cz od 1. 4. 2015 

 přihlášení Obce Mladý Smolivec do 
soutěže Vesnice roku 2015 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 2/15 

 žádost manželů Trefných z Mladého 
Smolivce na odkoupení obecního po-
zemku vedle čp. 47 v Mladém Smoliv-
ci s tím, že pozemek bude nejdříve 
zaměřen a poté bude rozhodováno o 
prodeji 

 informaci o systému vydávání KN od 
paní Čápové s tím, že bude rozeslán 
dopis všem zástupcům obcí, které se 
podílejí na vydávání KN, kde bude 
vznesena žádost ohledně sjednání 
schůzky a změně pravidel vydávání 
novin 

 informaci o zaslaném dopisu pana 
Šrejla z Dožice 

 žádost SDH Radošice na obnovu vy-
bavení JPO V Radošice s tím, že poža-
davky budou zakomponovány do žá-
dosti o dotaci na věcné vybavení jed-
notek 

 ukončení hostingu obecního webu u 
firmy SporkNET ke dni 31. 3. 2015 

 vyjádření pana Romana Hoška z Dožic 
k užívání obecního pozemku u nemo-
vitosti čp. 68 s tím, že pan Hošek bude 
vyzván, aby předložil do 31. 5. 2015 
relevantní důkaz údajně nepřesně sta-
novené hranice GP 138-238/2014 u 
nemovitosti čp. 68, kterou je zaměřeno 
oplocení, v opačném případě posune 
pan Hošek plot dvora a oplocení za-
hrádky na skutečnou hranici pozemku 
p.č. 4/1, 4/3 a st. 86 v k.ú. Dožice 
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Usnesení zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  19.3. 2015 

ok se sešel s rokem a opět jsme se 
ženami našich obcí slavily. 
V sobotu 7. března 2015 se 

v Kulturním domě ve Starém Smo-
livci tradičně rozjela „Dámská jízda aneb 
Oslava MDŽ trochu jinak“.  
 Na oslavu dorazilo asi 170 žen 
z našich obcí a malá hrstka mužů, kteří je 
přišli doprovodit. Na programu bylo vy-
stoupení několikanásobného mistra Čes-
ké republiky, Evropy a světa ve Footbag 

Freestyle Honzy Webra, koncertní verze 
muzikálu MAMMA MIA, kde se před-
stavili Jitka Asterová, Hana Holišová, 
Bořek Slezáček a Michael Foret. Závě-
rečné hudební vystoupení patřilo decho-
vému orchestru Oty Hellera. Celé odpo-
ledne nás obsluhovali zastupitelé Obce 
Mladý Smolivec, kteří mimo jiné všem 
ženám rozdali růžičky. Dámskou jízdu 
moderovala tradičně Veronika Kubová, 
která si pro přítomné ženy připravila 
několik otázek z našich obcí a dění 
v nich. Samozřejmě nechyběly hezké 
ceny. Soutěž si připravil i Honza Weber, 
takže odpoledne bylo zaměřeno i soutěž-
ně.  
 Děkuji jménem všech přítomných 
žen všem zastupitelům, kteří se o nás po 
celé odpoledne a večer starali a dík patří i 
účinkujícím, realizačnímu a přípravnému 
týmu.    Eva Kubová  

neděli 15. 3. 2015 se turistický 

oddíl vydal na další pochod tento-

krát do Železného Újezda na roz-

hlednu. Sraz byl v Čížkově a kolem 13:00 

hod se všichni účastníci vydali na cestu. 

Každý příznivec turistických pochodů a 

víkendových zpestření byl v neděli 

v Čížkově na pravém místě. Sešlo se nás 

asi 20 a mohli jsme vyrazit na túru. Počasí 

bylo lepší než na posledním pochodu, ale 

stále to ještě nebylo ono. Všichni byli 

teple oblečeni a v batohách jim nechyběl 

teplý čaj, někdy s rumem. 

 Zhruba za 40 minut jsme dorazili 

na první stanoviště, kterým byla rozhledna 

Na skále v Železném Újezdě. Rozhledna 

má 137 schodů a její celková výška je 41 

metrů. Pro návštěvníky je ale přístupná 

pouze plošina, jejíž výška dosahuje 25,7 

metrů. I tak to pro některé účastníky byla 

výzva, co se týče fobie z výšek. Počasí 

nebylo zrovna příznivé, a tak výhled nebyl 

nic moc. Za lepší viditelnosti se zde dá 

vidět panorama Šumavy, Zelená Hora, 

masív Třemšína, hrad Radyně, část Plzně, 

ale i věže elektrárny Temelín a dokonce i 

vrcholky Alp. 

 Naše cesta pokračovala dále smě-

rem na Přešín, za kterým jsme si opekli 

vuřty a vytáhli svá občerstvení. Muži, jak 

již to v přírodě bývá, rozdělali oheň a 

připravili klacky na opékání. Potom už jen 

všichni užívali pohodu a krmili svá vyhla-

dovělá těla po první půlce pochodu. Nako-

nec se opět muži postarali o správné uha-

šení ohně a naše cesta mohla pokračovat. 

 Za pár minut jsme se všichni ocitli 

u zříceniny hradu, kterému se říká Strašná 

škála, abychom se opět kulturně vzdělali. 

Mnozí z nás tímto místem projíždějí často 

a nikdy si zříceniny nevšimli. Není se 

čemu divit, protože po ni zbyly jen dvě 

skály. Hrad byl s největší pravděpodob-

ností založen ve 13. století snad někým 

z rodu Buziců a byl převážně postaven ze 

dřeva. Asi po 100 letech byl opuštěn. 

Všichni jsme se na místě vyfotili a pořídili 

si tak památku na tento pochod. 

 Čížkov už byl nedaleko a tak jsme 

za pár minut dorazili k autům a vydali se 

k domovům. Opět příjemně unaveni a 

v dobré náladě. 

 Už se těším na další pochod a další 

dobrodružství, která nám turistický oddíl 

připraví.      Veronika Kubová 

 

 

 



 

 

ěti, které chtěly přispět svým 

vlastním výtvorem  k veliko-

noční výzdobě svého pokojíčku 

nebo domova, zavítaly v sobotu odpo-

ledne 14. března 2015 do Bezděkova 

do Velikonoční dílny.   

 Nejdříve se všechny děti zabraly 

do zdobení velikonočních vajíček. Prá-

ce jim šla od ruky, takže během krátké 

doby měl každý před sebou hromádku 

pestrobarevných kraslic. Pak jsme se 

všichni společně vrhli na výrobu veli-

konočního zajíčka, který nakonec oz-

dobil malou ošatku na velikonoční 

kraslice a laskominy nebo věneček 

z březového proutí, který bude jistě 

zdobit nejedny dveře. Nebylo to vůbec 

snadné, ale všechny děti byly moc ši-

kovné. Velký dík patří i jejich dospě-

lým doprovodům. Všichni se moc sna-

žili, aby byl zajíček perfektní. Za ho-

dinku se to na stole hemžilo zaječími 

holčičkami s mašlí nebo zaječími klu-

ky. Kdo měl ještě chuť, ozdobil si 

proutěné srdce na dveře podle své fan-

tazie. A věřte, že u dětí se fantazii me-

ze nekladou. Nakonec si děti ošatky 

vystlaly a uložily do nich své kraslice. 

 Děkuji všem, kteří si udělali 

v postní době čas a přišli prožít příjem-

né odpoledne s trochou tvoření.  

Šulcová Olga 

ne 26.3.2015 se konal v Marián-

ských Lázních projekt s názvem 

nejmilejší koncert. Stejně jako 

předešlé roky se také letos zúčastnily 

děti z rodinné skupiny Oselce.  

 Tomášek, Milošek a Martínek 

Paškovi předvedli svůj nejlepší výkon 

ve zpěvu. Za interpretaci skladby Tři 

čuníci od Jaromíra Nohavici obsadili 

ve skupinovém zpěvu krásné 3. místo. 

Lucie Soukupová si v uměleckém před-

nesu vybojovala 3. místo. Maruška 

Kuffnerová se poprvé zúčastnila umě-

leckého přednesu a umístila se na skvě-

lém 2. místě. Opravdu nečekané bylo 

umístění v malých jevištních formách. 

Společnou scénkou s názvem Klíště 

děti nadchly všechny přítomné i porotu 

a zaslouženě zvítězily. 

                       Václav Houlík 

noci z 31.3. na 1.4.2015 nevy-

držela nápor povětrnostních 

vlivů Oselecká lípa vedená u 

agentury ochrany přírody a krajiny 

jako památný strom pod kódem 

102342. Lípa stála vedle sochy sv. 

Jana Nepomuckého při výjezdu z obce 

Oselce na Chlumy. 

             Václav Houlík, starosta 
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Kulturní komise při OÚ Hradiště  
zve všechny ženy na posezení  

u příležitosti oslav  

Dne matek 

Akce se koná v sobotu 9.5.2015  
od 14 hod. v Hradišti v klubovně  

u hřiště.  
Kulturní program připravují naše děti.  
K poslechu a tanci zahraje pan Velíšek.  

Jste všechny srdečně zvány. 

selecké ženy jako každý rok 

uspořádaly 14. března 2015 dět-

ský maškarní bál v Obecním 

šenku v Oselcích. Kolem 14. hod už 

byl sál plný princezen, víl, pirátů, beru-

šek a dalších krásných masek. Zatanco-

vat si s dětmi přišel i klaun. Do polovi-

ny sálu visela ohromná síť plná balon-

ků, které si děti nesly domů. Připravená 

byla bohatá tombola a samozřejmě 

spousta soutěží. Oblíbená židličkovaná 

se dokonce několikrát opakovala. 

Všechny masky byly vyhodnoceny 

jako ty nej... odměnou byl plyšák pro 

ty nejmenší nebo sladkosti. Zpívání do 

mikrofonu si spousta šikovných dětí 

nenechala také ujít. Určitě si to všech-

ny děti náramně užily a odcházely 

všechny spokojené.   

                      

   Kašparová Markéta                                

     

 

 

Oselecké akce: 
 

5.4.2015 od 14 hod. Oselecká  

nádivka - Obecní šenk Oselce 

 

30.4. od 17 hod. Stavění májky  

na návsi 
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15. května 2015 
16. května 2015 

sobotu 14.3. 2015 uspořádala 

Tělovýchovná jednota Sokol 

Kasejovice již pátý ročník obno-

vené tradice Šibřinek. Oproti minulým 

rokům poznamenala účast právě úřadu-

jící chřipka, která však nezabránila 

sobotnímu veselí a řádění přítomných 

masek. 

 Sněhurka pilně opečovávala 

všech sedm divokých trpaslíků, zvířát-

ka se družila a chvílemi smažila ve 

svých kožíšcích, sluneční dáma rozdá-

vala všem hřejivé úsměvy a padlý an-

děl sváděl k neřesti.  

 Všeobecné veselí obohatila 

v deset hodin avízovaná svatba místní 

droběny s přespolním šamstrem. Před 

zraky všech tak proběhl oficiálně první 

sňatek na prknech sálu „U Adamců“ a 

jako na správné svatbě nechybělo ozná-

mení, výslužka, zatahování, svatební 

dort, dary a dojaté příbuzenstvo. Po-

klidný průběh obřadu narušovala jen 

chtivá Beruška, která se po vzoru lid-

ské říše dožadovala sňatku s Ferdou.   

 Kolem jedenácté hodiny bylo 

odmaskování a ocenění masek a pak 

pokračovala volná zábava za doprovo-

du Ema-Band  a Cover Lady do pozd-

ních ranních hodin.    

 Kdo mohl - přišel, kdo chtěl  - 

se bavil a všichni příznivci sokolského 

šibření za rok NAVIDĚNOU !!   

          Marie Řehořová 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 25.2.2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 program zasedání 

 výroční zprávu o poskytování in-

formací za rok 2014 

 záměr pronájmu obecních pozem-

ků v k.ú. Hradiště u Kasejovic a v 

k.ú. Bezděkov u Kasejovic 

 pronájem obecního bytu č. 2 

v Hradišti čp.62 panu Martinu 

Veckerovi od 1.3.2015 

 opravu části polní cesty Lnáře - 

Hradiště firmou HOCHTIEF CZ 

a.s., Plzeňská ul. 16/3217, Praha 5 

za nabídkovou cenu 141.058,07 Kč 

bez DPH 

 pořízení samostatných nádob na 

sběr kovů do každé části obce 

 

Bere na vědomí:  

 neplatnost smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku Plzeňskému 

kraji na dopravní obslužnost 

 Informaci o rozšíření veřejného 

osvětlení v Hradišti u nemovitosti 

čp.39. 

 

Neschvaluje:  

 pořízení nové chladící lednice do 

místní prodejny v Bezděkově 

 zapojení obce Hradiště do meziná-

rodní akce „Vlajka pro Tibet“ 

 

Přijímá: 

 Rozpočtové opatření č.7/2014 

 

 
Klub kasejovických žen 

V dnešním dílu Vám pomohu podpořit vliv správně vybraných potravin o doplnění 

bylinnými čaji a bylinnými tinkturami, které Vám zajistí pročistit orgány, jež jsou 

často zatěžovány nevhodným stravováním, životním stylem a chronickými nemoce-

mi – tedy tlusté střevo, játra, ledviny, a usnadní podpoření funkcí celého systému 

imunitních reakcí lidského těla.  

 Dle mého názoru bývá nejlepší očistu těla prodloužit na období několika 

měsíců, kdy lze bylinné čaje střídat po měsících. První měsíc je vhodné začít směsí 

bylin na detoxikaci a posílení imunitního systému, například kopřivou, bezem čer-

ným, echinaceou či pampeliškou. Další měsíc se nabízí zaměřit se na játra - tako-

vou nejúčinnější bylinkou působící na játra je ostropestřec mariánský. Třetí měsíc 

nesmíme zapomenout na orgány vylučovací soustavy – ledviny a močový měchýř. 

Ty je vhodné prolévat lichořeřišnicí, což je bylinka s mocnou antibakteriální silou, 

třesou se před ní stafylokoky, streptokoky či bakterie salmonely. Další měsíc, který 

může být i tím posledním, se zaměřte na tinkturu z ořešáku amerického, která je 

účinným přírodním antiparazitikem, tedy přípravkem z přírody pomáhající zbavení 

se nežádoucích parazitů osidlujících trávicí systém. Po celou dobu očisty  

se vzdejte kávy a nezapomínejte na pitný režim, protože mnoho bylin má na tělo 

odvodňující účinky.  

Poslední mou dnešní radou je, že vždy je vhodné se o započetí užívání 

bylin poradit s lékařem či odborníkem v bylinné lékárně, neboť bylinky mohou na 

tělo působit stejnou silou jako léky, proto se mohou neslučovat či ovlivňovat 

s některými nemocemi či léky.  

 Martina Korejčková, nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň,  

    poradna Kasejovice č.p. 311, t.č.: 721 634 113  



 

 

Dne 10. dubna jsme vzpomněli  

3. smutné výročí naší drahé dcery, 

manželky, maminky, babičky  
 

p. Jaroslavy Novákové  

z Bezděkova.  
 

Stále vzpomínají maminka Božena, 

manžel Pavel, synové Pavel a Radek, 

snachy Martina a Marcela, vnoučata 

Terezka, Adélka, Patrik, Nikolka,  

dále bratři Standa, Pavel a Zdeněk s rodinami. 
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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 
 

  Joy Fieldingová: Ztracená 

  Hannah Kentová: Agnes 

  Jeffery Deaver: Tanečník 

  Vlasta Javořická: Dvě růže 

  Vlastimil Vondruška: Román o růži 

  Stanislav Bernard: Tvrdohlavý muž 

  Historie a kulturní dědictví Nepomuka 

  Martina Drijverová: Nezbedníci 

  Mark Haddon: SPUDVEČ 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Josef Marek, Hradiště 

Marie Braunová, Bezděkov 

Ing. František Červený, Zahorčičky 
Eliška Fenková, Radošice 

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... 
Přihlášky osobně v knihovně. Možnost individuální 
domluvy ohledně příchodu dětí. Další informace na 
tel. čísle 602 429 346. 

Dne 4.4. 2015 uplynulo smutných  

10 let, kdy nás navždy opustila  

manželka, maminka a babička   

 

paní Růžena Veselá 

z Kasejovic 
 

S láskou a úctou stále vzpomínají  

manžel, syn a vnuci 

Děkujeme všem, kdo ji znali a měli 

rádi, za tichou vzpomínku. 

 

 
 
 
92 let  Helena Křivánková Hradiště 
89 let  Josef Suda  Bezděkov 
87 let Marie Červená  Zahorčičky 
86 let Růžena Malečová Hradiště 
82 let Miroslav Habada Kasejovice 
  Alena Váchová Oselce 
81 let Jiří Rudolský Kasejovice 
  Jiřina Brožíková Radošice 
  Božena Rosíková Radošice 
80 let Květoslava Davídková Újezd 
  Josef Kadlec  Polánka 
  Valeria Berková Kasejovice 
79 let  Věra Kraftová  Kasejovice 
  Marie Šímová Radošice 
  Marie Šollová Zahorčičky 
78 let  Vladislav Kaiser Kasejovice 
  Stanislav Mašík Kasejovice 
  Jaroslav Panuška Oselce 
  Ludmila Bártová Radošice 
77 let  Jiří Vokurka Mladý Smolivec 
76 let  Jiřina Rážová  Kladrubce 
  František Pešek  Kasejovice 
   Josef  Pešek  Kasejovice 
75 let Jaroslava Chaloupková  Kasejovice 
  Jiří Suchý Podhůří 
  Miroslav Zach  Kasejovice 
  Květoslava Boušová Starý Smolivec 
74 let Bohuslava Horalová Kasejovice 
  Miloslava Veselá Kasejovice 
  Jaroslava Solarová Starý Smolivec 
73 let  Marie Nedbalová Životice 
72 let  Karel Svoboda Starý Smolivec 
71 let Jiří Ocelík Životice 
  Jiří Kulík Kasejovice 
  Jaroslav Ivanjuk Kasejovice 
  Jana Škudrnová Kasejovice 
  Jan Beneš Polánka 
  Marie Kravaříková Polánka 
  Helena Hajná Kotouň 
70 let Jaroslav Peroutka Hradiště 
  Věra Neradová Starý Smolivec 
  Václav Zachatý Dožice 
  Jiří Strnad  Kotouň 
65 let  Eva Mašková Kasejovice 
  Jaroslav Červenka Polánka 
  Pavel Šmíd Mladý Smolivec 
  Irena Červená Oselce 
  Eva Herciková Kotouň 
60 let Zbyněk Šťastný Dožice  
  František Větrovec Nezdřev 
  Karel Cheníček Starý Smolivec 



 

 

Jestli březen kožich stáhl,  

duben rád by po něm sáhl. 
Měsíc březen byl v naší školce barevný 

a pestrý, opravdu jsme se ani trošku ne-

nudili. O tom vypovídají zdařilé akce... 

 

Naše starost o zvířátka v zimě 
Zima a volně žijící zvířátka - co dělají, 

která v zimě spí, čím se živí a jak jim 

pomáhat v době hladu, to bylo pro nás 

jedno z nejzajímavějších témat měsíce 

února. I když byla letošní zima mírná a 

skoupá na sněhovou nadílku, náš krme-

lec na Židáku nezůstal prázdný. Pro 

srnky a zajíce jsme zasypali oves a vo-

ňavé seno.  

 

 Divadélko KAŠPÁREK s pohádkou 

Ledový král 
Do zimy nás zavedla pohádka Ledový 

král, který chtěl vládnout celému světu 

ze svého ledového království. Se svým 

sluhou Rampušákem chtěli získat ledo-

vou kouli a s její pomocí proměnit zemi 

v led. V jejich zlomyslnému čarování 

zabránila chytrá královna Zima. 

Maškarní v mateřské škole 
Masopustní týden jsme zakončili maš-

karním bálem na téma ,,Výprava do 

doby dinosaurů,,. Všichni jsme se moc 

těšili a pilně se připravovali. Vyráběli 

jsme si dinosauří masky a všem se moc 

povedly. Celý maškarní jsme si pořádně 

užívali, tancovali jsme, soutěžili a po-

chutnávali si na chutném občerstvení. 

,,Ahoj karnevale, budeme se těšit zase 

za rok,,. 

Abychom lépe viděli „Lví očko“ 
Již druhým rokem proběhlo v naší škol-

ce se souhlasem rodičů měření zraku 

našich dětí. 

 Velikonoční tvořeníčko s rodiči 
Paní mámo zlatičká, darujte nám vajíč-

ka, říkáme si a společně si s rodiči hra-

jeme. V našich šikovných rukou vzni-

kali z vyfouknutých vajíček, peříček, 

barevného papíru a květníčků kohoutci, 

slepičky a zajíčci. Krásné vyrobené 

velikonoční dekorace jsme si s nadše-

ním odnášeli domů. Všem zúčastněným 

děkujeme za zdařilou akci. 

Zápis do mateřské školy Kasejovice 

pro školní rok 2015/2016 
Na ,, Den otevřených dveří,, a k zápisu 

do MŠ  přišlo  do naší školičky v  letoš-

ním roce 17 dětiček. Všichni jsme měli 

radost z nových setkání a budeme se 

těšit na shledanou v září.                                                         

  BŘEZEN - měsíc knihy       

Velmi zajímavá byla pro nás návštěva 

knihovny v Kasejovicích, kterou každo-

ročně společně navštěvujeme. Moc se 

nám mezi  knihami líbilo. Děkujeme 

paní Daně Matějovské za perfektně 

připravené, zajímavé a zábavné prová-

zení mezi knihami.    

  

Vynášení báby zimy  

a hledání víly Jarněnky  
spojené s odemykáním zahrádky. Na 

tento den se po zimě všichni těšíme a 

netrpělivě čekáme na sluníčko a pěkné 

počasí, abychom už konečně mohli 

vyrazit na průlezky a pískoviště na naší 

zahrádce. 

Kůry, můry, ven, ať je krásný den...  

Začarovali jsme zimu, probudili vílu 

Jarněnku veselou písničkou a stříbrným 

klíčem odemkli zahrádku. Bude už 

opravdu JARO? 

                             Ivana Ledvinová     
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pondělí 23. března zavítala do 

tělocvičny Základní školy 

v Kasejovicích se zajímavým 

výukovým programem nazvaným Ex-

kurse pravěkem lektorka Šárka Dvořá-

ková. Cílem tohoto výukového progra-

mu bylo seznámit žáky jak prvního tak 

druhého stupně se životem pravěkého 

člověka. Program byl výjimečný tím, 

že se žáci o nejdelším období lidských 

dějin nedozvídali pouze prostřednic-

tvím mluveného slova, ale že poutavá a 

poučná přednáška byla oživena atrak-

tivními předměty připomínajícími život 

v pravěku. V programu nechyběly ani 

praktické ukázky a intenzivní spoluprá-

ce lektorky se žákovským publikem.  

Prostřednictvím Exkurse pra-

věkem měli žáci jedinečnou možnost 

seznámit se nejen s běžným životem 

pravěkého člověka, tedy s tím, jakým 

způsobem si člověk obstarával potravu, 

jak se odíval či kde přebýval, ale i 

s tím, jakou vytvářel kulturu a jakou 

roli v jeho životě hrálo náboženství.  

Při výukovém programu měli 

žáci možnost prohlédnout si model 

mamuta, šavlozubé kočkovité šelmy, 

nástěnné malby ze známé jeskyně Les-

caux, repliky nástrojů, zbraní a nádob 

určených ke skladování potravin. Pou-

tavé bylo rovněž vyprávění o Věstonic-

ké venuši, jejím nalezišti Dolních Věs-

tonicích, současném uložení a její ne-

vyčíslitelné hodnotě. Exkurse pravě-

kem zaujala nejen žáky, ale i učitele. 

Všichni se tak díky poutavému vyprá-

vění mohli přenést do doby dávno mi-

nulé, pro nás jen těžko představitelné.  

Štěpánka Löffelmannová 

 

 

MASÁŽE V DPS 

- sportovní, rekondiční 
Objednávka na tel. čísle  

723 38 77 48  
                              

             Lenka Kunešová 
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 Prodám velkou vlajku USA - velikost: 180x106 cm. 

Zakázkově šitá, bílé hvězdy v modrém poli tištěny! Ce-

na 1100 Kč, tel. 603 396 923 Kasejovicko. 

 Prodám nevyužitý satelitní receiver značka OPENTEL/

ODS 3600 CICW včetně paraboly! Karta aktivována 

(skylink) - velmi slušná cena 2500 Kč - to je téměř běž-

ná cena samotné karty. Tel 603 396 923 Kasejovicko. 

 Prodám funkční zánovní automatickou pračku s naklá-

dáním zepředu. Cena 2000,- Kč, případně dohodou. 

      Tel.: 602 214 685 

Firma MI-PAL poskytuje 
sekání zahrad, stříhání, řezání stromů, opravy zemědělských 

strojů, GO motory Zetor, kontejnerová doprava 3t,  
doprava multicar 1,8 t.  

 

 
 

Tel. 607 707 580, Bezděkov 7  

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, bílý a krope-

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

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu !                                                 

Prodej se uskuteční:  

12. května  a  18. června  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   

Salon - Bellisimma - 723 322 207  
provádíme  pedikúru, masáže na žádost i u vás doma. 

      sestavení jídelníčku na míru 
nehtová modeláž doplnění 350,- a při využívání dvou a více 

služeb nabízí klientům bonus navíc zdarma.  
Více na www.salon-bellisimma.cz 

Michalovi mazlíčci  
- divadelní představení  

pro děti s Michalem  

z Kouzelné školky 

 

v neděli 19. dubna v 17 hod.  

v sále sokolovny v Blatné 

http://www.salon-bellisimma.cz

