ČERVENEC 2015

Cena 3,- Kč

Číslo 7; ročník XX.

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

oslední sobotu v červnu oslavila
Tělovýchovná jednota Kasejovice 120. výročí od založení jednoty. Akce proběhla v areálu fotbalového
hřiště v Kasejovicích a zahájila ji výstava fotografií od roku 1895 až do současnosti. Momentky ze života kasejovického Sokola umístili pořadatelé

záměrně na oplocení hřiště, aby byly
volně přístupné i po ukončení oslav.
Dále se ujal mluveného slova
Mgr. Vladimír Červenka, aby přítomné
poutavě seznámil s historií kasejovického Sokola do roku 1939. Na tento bod
programu volně navázalo vystoupení
kasejovického divadla Orel v dobovém

oblečení. Za zpěvu hymny Sokolů „Lví
silou, vzletem sokolím“ a pod vedením
bratra v sokolském kroji nastoupil celý
ansámbl, aby krátkými a vtipnými scénkami ze sokolského dění přenesl diváky
do doby dávno minulé.
Naopak současnost uvedl následující bod programu a to nástup oddílů
TJ Sokol Kasejovice. Zástupci současné jednoty zůstali na hřišti i poté, co se
ujala slova Eva Chárová, aby předala
čestné uznání zasloužilým členům jednoty spolu s drobným dárkem. Oficiální část oslav uzavřelo vystoupení dětí
z mateřské školy s názvem Veselí vrabčáci a poté nástup fotbalové mládeže,
která za znění sletové skladby „Pozdrav
tobě“ vytvořila na hřišti svými těly a
barevnými deskami písmeno S.
Odpoledne se dále ubíralo ve
znamení dobrého jídla a pití, aby o čtvrté mohli diváci shlédnout fotbalový
zápas domácí Staré gardy a týmu žen
FC Viktoria Plzeň. Kdo vydržel až do
večerních hodin, mohl se rozloučit se
sobotou a zároveň přivítat neděli na
taneční zábavě se skupinou MINIMAX.
Marie Řehořová

tom, jak město Kasejovice nakládá se svozem komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu,
jsou jeho občané pravidelně informováni
na stránkách Kasejovických novin.
V současné době má město uzavřenou
smlouvu s provozovateli kolektivních
systémů pro zpětný odběr využitelných
odpadů. Konkrétně se jedná o smlouvu
s firmou EKO-KOM, a.s., která má na
starosti zpětný odběr odpadů obalového
materiálu v podobě papíru, skla a plastů.
V roce 2014 se městu díky rozvoji a
systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, podařilo ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispět
ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora představuje za
město Kasejovice emise 256,812 tun
CO2ekv. a úsporu energie 5 714 824
MJ.
Díky našim občanům, kteří
odpad pravidelně a pečlivě třídí, a
úspornému systému svozu např. plastů,
který je podle vyjádření firmy Rumpold

v Kasejovicích naprosto ojedinělý, jsme
od firmy EKO-KOM, a.s. získali za rok
2014 finanční částku ve výši 206 148,50
Kč. Tento obnos vrací město Kasejovice
zpět do rozpočtu odpadového hospodářství.
Kromě firmy EKO-KOM, a.s.
má město Kasejovice uzavřenou smlouvu s firmou Asekol zajišťující zpětný
odběr elektorozařízení. Z Certifikátu
Enviromentálního vyúčtování této společnosti je zřejmé, že občané našeho
města v loňském roce vytřídili 37 televizorů, 11 monitorů a 584 kg drobných
spotřebičů. Tím město uspořilo 21,39
MWh elektřiny, 1 143,65 litrů ropy, 91
m3 vody a 0,73 primárních surovin.
Navíc snížilo emise skleníkových plynů
o 4,55 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 18,12 tun.
V souvislosti s tím by město
Kasejovice chtělo své občany informovat o tom, že tento svoz elektrozařízení
byl uskutečněn v měsíci září loňského
roku. Stejné množství elektrozařízení
bylo předáno při letošním jarním svozu.

Ten byl uskutečněn v rámci svozu pořádaného sdružením odpadového hospodářství okresu Plzeň – jih. Na podobném
principu funguje smlouva s firmou Elektrowin zajišťující zpětný odběr velkých
a malých spotřebičů, nářadí a nástrojů.
Ta městu Kasejovice za vytříděný odpad
poskytuje rovněž finanční příspěvek.
Na
třídění
odpadu
se
v Kasejovicích podílí rovněž základní
škola, která dlouhodobě vede žáky
k třídění odpadu přímo v prostorách
školy, kde jsou rozmístěny nádoby určené k odkládání papíru, skla a plastů.
Kromě toho je škola zapojena do programu Recyklohraní, prostřednictvím kterého mohou žáci do patřičných nádob
odkládat použité baterie a drobný elektroodpad. Zajištěn je rovněž sběr papíru.
K třídění odpadu jsou od útlého věku
vedeny i děti z místní mateřské školy.
Tyto aktivity přispívají k tomu, aby si
lidé již od dětství uvědomovali podstatu
a důležitost třídění odpadu.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Červen 2015
Výběr z usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 29.6. 2015
Rada města Kasejovice schvaluje:
 odměny ředitelkám základní a mateřské školy za hospodářské výsledky v roce 2014
 nákup pylonové školní tabule pro
Základní školu Kasejovice
 dokoupení školních lavic a židlí pro
1. třídu Základní školy Kasejovice
 poskytnutí příspěvku ve výši 100
000 Kč Základní škole Kasejovice
na zakoupení školních lavic a židlí
pro třídy II. stupně
 nákup lina a koberců pro Mateřskou
školu Kasejovice za cca 110 000 Kč
 povolení výjimky ze stanoveného
počtu dětí ve dvou třídách Mateřské
školy Kasejovice z 24 na 28 dětí
(celkem 56)
 přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou dvěma žadatelům, další žádost rada vzala na vědomí
 žádost Komunitní školy Kasejovice
o poskytnutí individuální dotace ve
výši 14 000 Kč na pořízení mikroportů pro ozvučení Osvětového retro
divadla Orel Kasejovice
 poskytnutí individuální dotace ve
výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti Kasejovice na realizaci schodiště v kostele sv. Jakuba
v Kasejovicích
 poskytnutí mimořádného členského
příspěvku ve výši 18 667 Kč Místní
akční skupině Pošumaví
 vyhlášení poptávky na opravu místních komunikací Řesanice - Nezdřev
a Polánská
 vyhlášení poptávky na nákup kontejnerů, kompostéru a drtící lopaty a
pověřuje paní starostku k podpisu
smlouvy o zpracování administraceprojektu „Nákup kontejnerů a kompostéru pro město Kasejovice“
 žádost pana Josefa Vágnera, bytem
Kasejovice, o prodej stavební buňky
a pověřuje paní starostku k jednání o
prodejní ceně
Město Kasejovice nabízí
autobusovou dopravu

na Země živitelku
28. srpna 2015 v 8 hod.
z kasejovického náměstí.
Cena 100 Kč
Přihlášky u p. Dany Jakubčíkové.
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a téměř letního odpoledne
14.6.2015 se sešli včelaři ze ZO
Kasejovice Českého svazu včelařů na včelnici v Chloumku se svými
kolegy z ČSV Vlachovo Březí.
Po srdečném seznámení a zahájení následovala přednáška lektorky p.
Marie Beránkové na téma "Ošetřování
včelstev během roku s důrazem na
chov včelích matek". Součástí přednášky byla i praktická ukázka přelarvování
včelího plodu. Během setkání si včelaři
mohli také prohlédnout způsob chovu

včel na včelnici v Chloumku.
Díky chloumeckým včelařům,
kteří skvěle zajistili průběh akce včetně
občerstvení, organizace a technického
zajištění, se setkali včelaři z několika
ZO a vyměnili si svoje zkušenosti z
oboru včelařství.
Přátelské ovzduší, které provázelo celou akci, budiž předzvěstí navození dobrých vztahů mezi včelaři z
regionu Prácheňsko.

březnu letošního roku odstartoval
21. ročník soutěže Vesnice roku.
Soutěž v roce 1995 poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR a to
pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší
program obnovy vesnice“. Od roku
1996 jsou jedním z vyhlašovatelů soutěže Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz
měst a obcí ČR. V roce 2007 se k nim
připojilo Ministerstvo zemědělství. Posláním soutěže Vesnice roku je vybídnout a povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji místa, ve
kterém žijí, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova.
Do letošního ročníku soutěže
Vesnice roku se z celé České republiky
přihlásilo 210 obcí s cílem získat
prestižní titul Vesnice roku. Za Plzeňský kraj se do soutěže tradičně přihlásily i Kasejovice, které tento titul vybojovaly v roce 2006 a v následujících letech získaly nejrůznější ocenění. Z toho
důvodu zavítala do Kasejovic v sobotu
27. června komise, aby posoudila koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou
vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.

Komise byla přivítána starostkou města Kasejovice Marií Čápovou
v sále místního společensko-kulturního
centra. Starostka komisi podrobně seznámila s celkovou charakteristikou
obce a činností místních spolků a organizací. Kromě ní se akce zúčastnila ředitelka mateřské školy Ivana Ledvinová,
ředitelka základní školy Štěpánka Löfflmannová, univerzitu třetího věku zastupovala Marie Prokopiusová, jednotku
sboru dobrovolných hasičů reprezentoval Václav Jakubčík a oblast kulturní
měl za úkol přiblížit místní historik Vladimír Červenka. Součástí prezentace
města bylo krátké vystoupení místního
Osvětového retro divadla Orel Kasejovice. Ze společensko-kulturního centra
se komise vypravila na krátkou prohlídku města a do nedalekého Újezda. Zde
je vřele přivítali obyvatelé vesnice, za
což jim patří vřelý dík. Vzhledem
k tomu, že čas určený k prohlídce každé
přihlášené obce je omezený, nemohli se
členové komise v zúčastnit slavnostních
oslav pořádaných TJ Sokol Kasejovice
u příležitosti 120. výročí založení této
organizace. Prohlédli si alespoň doprovodnou výstavu Sokolové v Kasejovicích 1895–2015. Nakolik Kasejovice
komisi zaujaly, bude známo až začátkem srpna, kdy se bude konat vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku
v jednotlivých krajích.
-lfš-

Zdena Kučerová
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Usnesení zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 10.6. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 rozpočtové opatření č. 7/2015
 prodej pozemku p.č. 870/26 o výměře 120 m2 v k.ú. Starý Smolivec za
cenu 30 Kč/m2 dle GP 258-31/2015
a náklady na zaměření 2000 Kč
manželům Kovaříkovým ze Starého
Smolivce
 prodej pozemku p.č. 870/27 o výměře 31 m2 v k.ú. Starý Smolivec za
cenu 30 Kč/m2 dle GP 258-31/2015
a náklady na zaměření 3 400 Kč
paní Vlastě Nachtmanové ze Starého
Smolivce
 účetní závěrku MŠ Starý Smolivec
za rok 2014 a rozdělení HV ve výši
1216,17 Kč do rezervního fondu MŠ
 účetní závěrku Obce Mladý Smolivec za rok 2014 a inventarizační
zprávu za rok 2014, Obec Mladý
Smolivec v roce 2014 hospodařila
s přebytkem ve výši 2.865.380,08
Kč
 závěrečný účet Obce Mladý Smolivec za rok 2014 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok
2014 bez výhrad
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0005183/23/VB
na pozemcích v k.ú. Radošice p.č.
1180 KN a 1148/1 PK s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. o předpokládané
výměře 179 m2, za náhradu ve výši
250 Kč/m2, tzn. 44 750 Kč bez DPH
za VB
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo ze dne 20. 10. 2014 na stavební
práce s názvem „Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý

ětské hřiště v Mladém Smolivci
se proměnilo 24. 6. 2015
v cirkusovou manéž. Do naší
obce přijel Cirkus PALDUS a od 17
hod. nám představili manželé Lucie a
Zdeněk Paldusovi s rodinou své umění.
Všichni jsme se pohodlně usadili a
mohlo vše začít. Nejprve přišli na řadu
poníci, potom žonglér, klaun a cvičení
pejsci. Po přestávce, při které si mohli
návštěvníci prohlédnout zvěřinec, přišla na řadu opička Žofka a Lama. Během představení se prodával popcorn a
cukrová vata.
Přestože jsme neviděli všechna
zvířátka kvůli zranění jedné Lamy,














Smolivec“ týkajícího se čl. IV. Cena
díla – navýšení o vícepráce a ponížení o méněpráce dle změnových
listů 1-15 na celkovou částku 132
062,01 Kč bez DPH (159.795 Kč
včetně DPH)
podání žádosti za Obec Mladý Smolivec na zařazení pozemních komunikací navržených pasportizací komunikací Pavlem Marešem kategorie místní komunikace, a to Obecnímu úřadu Mladý Smolivec
spoluúčast ve výši 17 553 Kč na
projektu a příspěvek ve výši 21 947
Kč na realizaci projektu „Obnova
drobných
sakrálních
památek
v obcích
Mikroregionu
Nepomucko“ podpořený v rámci programu PSOV PK 2015 – Integrované
projekty (Kříž Budislavice, Kříž
Radošice)
zhotovitelem rekonstrukce VO
v Dožicích firmu F+V ELEKTRO
spol. s r.o., IČO 45348359 a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci
VO v Dožicích s vybranou firmou
za nabídkovou cenu 78 682 Kč bez
DPH, tzn. 95 205 Kč včetně DPH
uzavření smlouvy s MUDr. Jaroslavem Mackovičem, IČO 64224490
na zajišťování preventivní péče pro
zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb
přefocení našich vesnic – letecké
snímky
žádost Romana Hoška na prodloužení lhůty dodání potřebného dokladu
do 30. 6. 2015 – sporná hranice pozemku
žádost SDH Mladý Smolivec na
poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč
na publikaci u příležitosti oslav 120.
výročí založení sboru a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na dotaci

věřím, že děti odcházely domů spokojené. Na představení dorazilo asi 60
malých a velkých návštěvníků a cirkus
byl tak vyprodaný.
Eva Kubová

Číslo 7; ročník XX.

rvní prázdninový den, 1. července 2015, uspořádala Obec Mladý
Smolivec 2. ročník cyklistického
závodu. Závod byl pojmenován Tour de
Francek.
A ptáte se proč? Minulý rok se
závod neobešel bez pádu a tím, kdo
upadnul, byl František Trhlík a právě on
se stal patronem druhého ročníku. Závodu se zúčastnilo téměř 60 závodníků,
kteří byli rozděleni do kategorií podle
věku a jeli určitý úsek cyklostezky. Pro
všechny závodníky, ale i fanoušky, bylo
připraveno občerstvení v podobě klobásy nebo utopence a nechybělo také
pivo za symbolické ceny. Pro nejmenší
byly připravené sladkosti a nealko pití.
Mikrofonu se chopila Veronika Kubová, která prováděla všechny zúčastněné
celým odpolednem. Oficiálními sponzory byli: Obec Mladý Smolivec - pořadatel, hlavní sponzor; Blatservis - prodejce
kol značky Author a Spedica s.r. o.
Umístění podle kategorií:
Děti do 6 let:
1. Blanková Sally, 2. Blank Danny, 3.
Krejčí Kuba
Děti - 1. stupeň:
1. Voříšek Štěpán, 2. Benešová Barbora, 3. Blank Sasha
Děti 2. stupeň: 1. Kadlec Filip, 2.
Spour Jaroslav
Ženy 15 - 60 let: 1. Nesvedová Michaela, 2. Fořtová Tereza, 3. Matoušková
Lenka
Muži 15 - 60 let: 1. Kub Petr, 2. Krejčí
Michal, 3. Fořt Ladislav
Muži a ženy nad 60 let: 1. Šimeček
Milan, 2. Doležal František, 3. Matoušek František
Závodníci byli odměněni krásnými cenami a medailemi od sponzorů. Odměny se dočkaly také děti malující na asfalt.
Na závěr bych poděkovala všem
organizátorům, sponzorům, závodníkům
a fanouškům. Teď už zbývá jen se těšit
na příští rok, na 3. ročník cyklistického
závodu.
Michaela Nesvedová
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 29.6. 2015

Slavnostní rozloučení s budoucími
prvňáčky v Mateřské školce
ve Starém Smolivci.

bčané obce Hradiště s povděkem
zaznamenali opravu dosavadní
značně zdevastované části přístupové cesty k vlakové zastávce Hradiště u Blatné, která nyní dostala nový,
asfaltový povrch. Při rekonstrukci této
polní cesty na k. ú. Lnáře bylo zjištěno,
že úsek v délce cca 70 m leží v k. ú.
Hradiště. Tato část dosud nebyla
v minulých letech opravena, jako tomu
bylo u zbývající části komunikace směrem na Hradiště. Protože potřeba občanů využívat tuto cestu na Lnáře je značná, schválilo zastupitelstvo obce Hradiště uvolnění finančních prostředků na
opravu této části obecní komunikace.
Oprava byla realizována souběžně s
pracemi prováděnými směrem od Lnář.
Nyní již všichni, pěší, cyklisté i ostatní
uživatelé, mohou tohoto propojení Hradiště - Lnáře ke své spokojenosti užívat.
Daniela Benešová

Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program zasedání
 odprodej částí pozemků v k. ú. Hradiště u Kasejovic V. Topinkovi.
Kupující zajistí zpracování kupní
smlouvy, podání a úhradu za vklad
do katastru nemovitostí a zpracování geometrického plánu na své náklady.
 firmu EUROVIA Silba, a.s. na realizaci zakázky „Oprava veřejných
prostranství“

Číslo 7; ročník XX.
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení ze zasedání dne
28.4.2015
 informace o jednání ohledně přístupové cesty na zemědělské pozemky
v Hradišti
 žádost o finanční příspěvek na přístupovou komunikaci od manželů
Holubových
 uzavření „ Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu Hradiště u
Blatné, č. p. 1, Pj, kNN č. IV-120010224/2“
Přijímá:
 rozpočtová opatření č. 3/2015 a č.
4/2015

oslední červnový den se v sále
společensko-kulturního centra u
příležitosti slavnostního předávání vysvědčení sešli vycházející žáci
9. ročníku Základní školy Kasejovice.
Kromě nich se slavnosti zúčastnila
starostka města Kasejovice Marie Čápová, ředitelka základní školy Štěpánka
Löffelmannová, zástupkyně ředitelky

školy Miloslava Třísková, třídní učitelka žáků 9. třídy Jaroslava Mlsová. Nechyběli rodiče a prarodiče deváťáků.
Slavnostnímu předávání vysvědčení
předcházely proslovy starostky města,
ředitelky školy a třídní učitelky.
Všechny žákům popřály krásné
prázdniny a na podzim šťastný vstup
do další životní etapy.
-lfš-

pondělí 22. června se sálem rozezněly tóny skladeb v podání žáků
Základní umělecké školy Nepomuk. Program čítal téměř čtyři desítky
skladeb, takže již od samého začátku se
bylo na co těšit. Skladby žáci předvedli
hru na zobcové a příčné flétny, trubku,
housle, akordeon, klavír a keyboard.
Návštěvníci koncertu měli příležitost
vyslechnout si a vychutnat jak skladby
klasické tak lidové. Na své si přišli i
milovníci současné moderní hudby,
neboť sálem zněly skladby Lady Gagy,
Jamese Hornera či Lambda od Kaomy.
Vystoupení žáků zakončila dětská opera O šípkové Růžence, na jejíž realizace se podíleli žáci jak z Kasejovic tak

z Nepomuku. Poděkování patří městu
Kasejovice za propůjčení sálu a učitelům Základní umělecké školy Nepomuk, kteří po celý školní rok žáky intenzivně připravovali a koncert zorganizovali.
Štěpánka Löffelmannová

Červenec 2015

125 let SDH v Oselcích
ne 13. června 2015 proběhla v
Oselcích soutež družstev SDH u
příležitosti 125. výročí založení
SDH v obci. Pomyslný start oslav byl u
Hasičské zbrojnice v Oselcích v 10.00
hod. slavnostním projevem starosty
místního sboru a zahájením celé akce.
Poté proběhlo položení věnců u pomníku padlých ze světových válek v Oselcích na návsi u obecního úřadu. Celá
akce probíhala za doprovodu dechové
kapely Otavanka z Horažďovic, která k
poslechu hrála až do ukončení soutěže.
Soutěž mezi jednotlivými družstvy
hasičských jednotek proběhla na
„letišti“ v Oselcích od 13.00 hod. za
účasti celkem 15 družstev. Občerstvení
ke spokojenosti všech zajistil vlastními
silami SDH Oselce. Po skončení celé
akce proběhla na místě samém taneční
zábava, k tanci a poslechu hrála skupina
„Jenda Band“.
Akce v číslech: celkem cca 300
návštěvníků včetně soutěžících, zvítězi-
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lo družstvo SDH Kladrubce, druhé místo SDH Řesanice II., třetí místo SDH
Oselce.
Soutěžíme...
Rodinná skupina Dětského domova
Nepomuk se sídlem v Oselcích se zúčastnila 5. ročníku Slavata triatlon tour.
Závod to byl náročný. Běh a jízda na
kole. V nejmladší kategorii obsadil Tomáš P., který zastupoval oseleckou skupinu, úžasné první místo. Druhé místo
vyhrál Dominik z rodinné skupiny v
Nepomuku.
Další soutěž, kterou děti absolvovaly během jednoho týdne, bylo Krajské
kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.
Soutěž se skládala z testů silničního
provozu, dále z jízdy zručnosti, jízdy na
dětském dopravním hřišti a poskytování
první pomoci. Družstvo, ve kterém byla
Maruška, Martínek, Milošek a Tomáš S.
z rodinné skupiny v Oselcích a David,
Pepča a Dominika z rodinné skupiny v
Nepomuku obsadilo skvělé I. místo.
Václav Houlík, starosta Oselec
DĚTSKÁ ODPOLEDNE v Hospodě
„na statku“ v POLI - u Blatné
19.7. neděle 16 hod: Teatr Hosín Vojta
Vrtek: Velká cirkusová pohádka
26.7. neděle 16 hod: divadýlko KUBA
Plzeň: Pletené pohádky
2.8. neděle 16 hod: divadlo Kapsa
Anděl. Hora: O Budulínkovi
9.8. neděle 16 hod: divadlo Koňmo K.
Řečice: Vyprávění starého vlka

Číslo 7; ročník XX.

Ve dnech 18.7. - 19.7. 2015
proběhne v Oselcích tradiční
oselecká pouť:

Sobota 18.7.2015 od 9.30 hod.
XI. ročník nohejbalového
turnaje trojic ,,Oselecké štěně“
a X. ročník soutěže ve skoku
dalekém ,,Oselecký klokánek“
- víceúčelové hřiště v Oselcích
Občerstvení zajištěno.
Pouťové atrakce na Plácku
od 14 hod. - houpačky, střelnice.
Taneční zábava
- v sále ,,Obecního šenku“
od 20. hod. hraje skupina
EXPERIMENT.
Neděle 19.7.2015 od 9 hod.

- pouť u kaple sv. Markéty.
K poslechu i k tanci pod kaplí
sv. Markéty od 09 hod. hraje
kapela UNGROVANKA.
Mše svatá v kapli sv. Markéty
od 11 hod.
Pořadatelé zvou na tenisový
turnaj v Oselcích
24. - 26. července 2015
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88 let
85 let
84 let
82 let
80 let
77 let
75 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let
65 let

60 let
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Marie Viktorová
Marie Pohanková
Blažena Sudová
Bohumil Šolle
Libuše Illová
Růžena Toufarová
Miroslava Šímová
Amália Krčmáriková
Josef Jiřinec
Jaromíra Marková
Blažena Suchá
Vojtěch Kotyza
Květoslava Hlavsová
Jana Arnoštová
Zdeněk Kříž
Václav Motejzík
Helena Pechrová
Václav Kališ
Ladislav Dvořák
Jindřiška Mazúchová
Helena Sedláčková
Václav Černý
Marie Zralá
Libuše Járová
Václav Houška
Václav Přibyl
Jiří Škudrna
Jan Pišinger
Marie Kališová
Ferdinand Strejc
Jiří Wohlmuth
Milada Šmídová

Kasejovice
Kasejovice
Bezděkov
Zahorčičky
Dožice
Dožice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Nezdřev
Hradiště
Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Dožice
Radošice
Kasejovice
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Chloumek
Kladrubce
Kotouň
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Chloumek
Kasejovice
Chloumek

Viviana Sedláková, Kladrubce
Hana Kohoutová, Kladrubce

Manfréd Zimmermann, Hradiště
Hana Boušová, Kasejovice
Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 4. díl
„Ke štíhlé postavě se člověk musí projíst a prochodit“
Zde uvádím žebříček nejčastějších příčin, které vedou
k přibírání na váze nebo neschopnosti zhubnout:
 Celkově nezdravý životní styl – nezdravé stravovací návyky, nedostatek pohybu, stres, kouření cigaret, málo volného času…
 Nedostatek energie z potravy - Důležité je nastavit optimum energie z jídla, kdy tělu bude potřebná energie stačit, (energii potřebujeme nejen na pohyb, ale i na tělesné
pochody, dýchání, trávení, činnosti běžného dne, přemýšlení atd.), organismus tedy nebude v přebytku, ale ani
nedostatku a nebude si ukládat do zásoby z každého přijatého sousta.
(dokončení na str. 7)
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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: Znamení rožmberské růže
 Elizabeth Chadwicková: Císařovna
 Táňa Vasilková Keleová: Kouzlo všednosti
 Joy Fieldingová: Až na dno
 Jan Bauer: Rožmberské dědictví
 Eileen Dreyer: Kdo je na řadě?
 Jan Hnízdil: Mým marodům
 Jiří Šandera: Pohádky z kouzelné zahrady
 Jiří Žáček: Chytré pohádky pro malé rozumbrady
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

ezdřev už zažil ledacos, ale Okresní přebor se 27. června hrál na obecním hřišti poprvé. Díky zprostředkování kotouňského „Ostravaka“ Václava Prevužňáka se
SK Nezdřev podařilo zajistit filmové představení Kinematografu Pavla Čadíka, který přijel s filmem Jana Prušinovského
z roku 2012 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka
s Miroslavem Krobotem a Ondřejem Vetchým v hlavních
rolích.
Nebylo to zcela jednoduché. Na začátku týdne bylo
třeba opravit poškozené čerpadlo zajišťující dodávku vody do
klubovny a sociálního zázemí. To se místostarostovi Vojtěchu Červenému s menším vyplavením klubovny podařilo.
Rovněž bylo nezbytné posekat trávník na ploše, což si vzal na
starost Honza Trefný.
Pak přišla sobota a stupňovaly se obavy, jak se
k chystané produkci zachová počasí. Předpovědi meteorologů
ani pohledy na oblohu, po níž se proháněla zlověstná mračna,
moc optimismu nenabízely, ale vírou Nezdřeváků v dobrý
konec to neotřáslo. Došlo ještě k jedné drobné komplikaci,
když při dopravě kinematografické maringotky musel na hřišti Ostravakovi svým traktorem pomoci Vojta Červený.
Sobotní odpoledne bylo zasvěceno přípravě promítacího plátna a hlediště. V poklidné pohodě byl Pavlu Čadíkovi
k ruce tucet místních pomocníků, kteří s údivem zírali, kterak
z různých útrob maringotky vytahuje jednotlivé součásti konstrukce, na níž bylo posléze zavěšeno a vztyčeno plátno. Zkušený praktik Čadík nikam nechvátal, viděl, že pomocníci jsou
přičinliví, a tak prokládal přípravu zajímavými vzpomínkami
na své více než dvacetileté cestování s filmovou vášní.
Nastal sobotní večer a čekání na výrazný soumrak,
který umožní kvalitní promítání. Ale i čekání, zda dorazí
bouřka a případné přerušení projekce. Přišel sice déšť a nutnost přikrýt reproduktory igelitem, přišly i vzdálené blesky,
jež dodávaly představení zvláštní atmosféru, jenže hromy do
Nezdřeva nepronikly, a tak se film odpromítal bez přerušení a
více než 40 diváků si mohlo říct, že to byl výjimečný večer.
Část diváků včetně pomocníků ale ještě jít domů nemínila a
v klubovně s Pavlem Čadíkem poseděli do tří do rána. Poslouchali jeho vyprávění, vyměňovali si s ním názory, ale
spíše je společně sdíleli, stejně jako projevy vzájemných
sympatií. Byla to prostě taková nevšední pohoda.
V neděli v 11 hodin byla už konstrukce s plátnem sklizena a s Pavlem Čadíkem se Nezdřevští loučili s vírou, že se
s ním za rok zase na stejném místě sejdou.
Jiří Čepelák
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Když sluníčko ráno vstane, usmívá se
celý svět. Kampak, kampak dětičky? Vyšly jste si na výlet? Prázdniny, sluníčko,
dovolená s rodiči, to všechno nás čeká.
Školní rok utekl jako voda a nastává loučení se školkou, předškoláky a také
s Pejskem a Kočičkou.
VÝLET ZOO PLZEŇ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadélko Dráček ,,MYŠKY,,
V pohádce o neposlušných, skotačících
myškách a kocourkovi, který si na ně
brousil zoubky, jsme se přesvědčili, že se
poslušnost vyplácí.
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Do pohádkové galerie Tvrze Lnáře jsme
se s dětmi z MŠ vypravili na výlet 18.
června. Ocitli jsme se zde v kouzelné říši
skřítků, vodníčků, víl, elfů a čertů, kterých se děti nemohly nabažit. Líbily se
jim i krásné pohádkové obrazy, vše
z tvorby Vítězslavy Klimtové.
ROZLOUČENÍ S PEJSKEM
A KOČIČKOU

arní měsíce jsou tradičně bohaté na
sportovní soutěže. Žáci ZŠ Kasejovice se na konci dubna zúčastnili
okrskového kola McDonalds cupu
v Žinkovech. Žáci základní školy vytvořili družstva v kategorii I a v kategorii II
(1. až 3. třída, 4. až 5. třída). Hrálo se za
deštivého a chladného počasí, teplota
dosahovala pouze k deseti stupňů. Mladším dětem se štěstí vyhýbalo, sehrály tři
zápasy, ale i přes velkou snahu byla
všechna družstva nad jejich síly. Starším
hráčům se dařilo lépe, sehráli pět zápasů.
Po jedné remíze a jedné výhře jim však
došly síly a následovaly tři prohry. Postup do okresního kola se tedy nepodařil
a v kategorii II tak žáci obsadili páté
místo. Velký dík za spolupráci patří paní
Chárové, která se obětavě hráčům věnovala po celou dobu soutěže.
12. 5. 2015 se konalo okresní
kolo Poháru rozhlasu v Přešticích. V této
atletické soutěži se hodnotí výkon celého
družstva a také výkony individuální.
V minulosti děti z kasejovické školy
zaznamenávaly řadu individuálních
úspěchů a tak tomu bylo i letos. Zlatou
medaili vybojoval Karel Čada ve skoku
dalekém výkonem 517 cm v kategorii
mladšího žactva. Adam Fous získal v té
samé kategorii hned dvě stříbrné medaile, v běhu na 60 m (čas 7,68) a v hodu
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Loučení s kamarády bývá smutné, ale na
to naše rozloučení s kamarády Pejskem a
Kočičkou, jsme se všichni ve školce těšili. Čekalo nás odpoledne plné soutěží se
sladkou odměnou, táborák s buřtíky a
také překvapení.
Počasí se pro nás ten den jako zázrakem umoudřilo, vykouklo i sluníčko a my
jsme si to odpoledne náležitě užívali až
do večera a domů se nám vůbec nechtělo.
Předškoláci s kroužkem Barevná angličtina všem předvedli, jak umí anglicky a od
paní učitelky Mgr. Y. Flajšmanové dostali vysvědčení se samými jedničkami. Pak
následovalo cvičení Veselí vrabčáci –
naše premiéra k oslavám 120 let Sokola
Kasejovice. Byli jsme odměněni velkým
potleskem. A překvapení? Navštívil nás
pan sokolník Hybner se svým orlem skalním. Jeho zajímavé a poučné vyprávění
ze života orlů zajímalo všechny. Závěrem
nám odpovídal na naše otázky a rozdal
nám všem peříčka z různých dravců.
Hurá, jdeme soutěžit! Na pěti stanovištích jsme spolu s rodiči soutěžili, kdo
je lepší kuchař, kdo nakrmí lépe pejska a

míčkem (60 m). Ač ostatní cenný kov
nezískali, předvedli velmi kvalitní výkony. Chtěla bych jmenovat např. Francesca Impagliatelliho (skok vysoký 150 cm,
skok daleký 477 cm), Petra Nezbedu
(1500 m čas 5:16, 60 m čas 8,1), Kláru
Kovářovou (60 m čas 8,75), Annu Pohankovou (koule 9, 42 m), Markétu Merhoutovou (dálka 407 cm). Ve družstvech
vybojovali nejlepší umístění mladší žáci,
kteří v silné konkurenci skončili pátí.
Pochvalu za snahu zaslouží ale všichni
zúčastnění, za velkého vedra bojovali ze
všech sil.
28. 5. 2015 se rovněž v Přešticích
konal atletický trojboj, což je soutěž
určená pro žáky 1. stupně. Hodnotí se
soutěž družstev i individuální výkony.
V individuálních disciplínách děvčata
vybojovala celkem 5 medailí. Zlato a
stříbro si odvezla Lia Vilhelmová ve
skoku dalekém (výkon 438 cm) a v běhu
na 50 m, stříbro a bronz patří Rozárii
Urbancové ve stejných disciplínách a
Kristýna Červeňáková vybojovala stříbro
v hodu míčkem (35 m). Ostatní zúčastnění na medaile nedosáhli, ale chtěla
bych je pochválit za snahu, předvedené
výkony většinou odpovídaly jejich osobnímu maximu.
J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice
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kočičku hodem do kočičí a psí tlamičky,
kdo je lepší sportovec na překážkové
dráze, kdo umí být první v postýlce a kdo
je rychlejší ve skládání puzzlí. Na závěr
jsme všichni pejska a kočičku spolu
s rodiči nakreslili. Všichni dostali od
Pejska a Kočičky, kteří nás celé odpoledne doprovázeli, sladkou odměnu. Vůně
buřtíků a veselé povídání, to bylo veselé
zakončení smutného loučení. Děkujeme
dětem ze ZŠ Kasejovice, které nám toto
odpoledne pomáhaly.
DOPOLEDNE S KASEJOVICKÝMI HASIČI
Den otevřených dveří s ukázkou hasičské
techniky, to bylo nejlepší zakončení posledního školního týdne. Dozvěděli jsme
se, jak moc důležitá a obětavá je práce
našich hasičů a jak funguje hasičská technika. Skoro vše jsme si mohli vyzkoušet a
osahat. Děkujeme za zajímavou ukázku.
PROVOZ MŠ KASEJOVICE V DOBĚ
LETNÍCH PRÁZDNIN
STŘEDA 1.7. 2015 - 24.7. 2015
MŠ BUDE UZAVŘENA
OD 27.7. - 31.8. 2015
ŠKOLNÍ ROK BUDE ZAHÁJEN
V ÚTERÝ 1.9. 2015
Děti a zaměstnanci MŠ Kasejovice přejí
všem krásné léto a dovolenou.
I. Ledvinová

 Nadbytek energie z jídla obecně
a nedostatek vydané energie
(pohybu, sportu, aktivních činností…)
 Nepravidelnost v jídle - tříhodinový odstup mezi chody je tak
akorát na to, aby organismus
mohl efektivně fungovat. Lidé,
kteří se stravují 5-6x denně mají
větší šanci nejen na udržení optimální hmotnosti či hubnutí, ale
bývají mnohem méně unavení a
naopak více výkonní.
 Alkohol - alkoholické nápoje obsahují velmi mnoho skrytých kalorií a cukru, takže rozhodně mohou zkazit snahu o redukci váhy
 Hormonální poruchy a chronická
metabolická onemocnění
Se správným nastavením optimální
energie, jídelníčku a pohybové aktivity je možné se na mě obrátit,
s radostí Vám pomohu.
Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113
Kompletní nezkrácené znění článku
na www.kasejovice.cz
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 Prodám pěkné horské kolo na dítě ve věku 7-9 let. Tel.
606 095 228 Kasejovice.
 Prodám zánovní moto Jawa OHC Travel, rok v. 2013,
najeto pouze 1 400 km, cena 32 000 Kč nebo dohodou.
Kasejovice, tel. 737 140 446.

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

SDH Bezděkov pořádá v sobotu 18. července 2015 od 14 hod.

Tradiční vepřové hody
K tanci hraje oblíbená jihočeská populární dechovka Doubravanka.

Zveme k posezení do Pizzerie

Kasejovice 129. Pořádání akcí! Tel.: 606 755 362.

MASÁŽE V DPS
- sportovní,
rekondiční
Objednávka na
tel. čísle
723 38 77 48
Lenka Kunešová
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