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Cena 3,- Kč

Číslo 9; ročník XX.

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

rvní září odstartovalo nový školní rok 2015/2016. Zahájit ho
přišli do vestibulu Základní školy Kasejovice nejen učitelé, ale rovněž
zástupci města Kasejovice, téměř dvě
stovky žáků, rodiče a další. V úvodu
všechny přivítala ředitelka školy Štěpánka Löffelmannová, která přítomným
představila pedagogický sbor pro tento
školní rok. Po ní promluvila starostka
města Marie Čápová, která všem popřála úspěšné vkročení do školy a hodně
štěstí a trpělivosti při plnění jednotlivých školních povinností.
Poté se žáci rozešli do svých
tříd, kde se jim věnovali jejich třídní
učitelé. Obzvlášť slavnostní bylo zahájení nového školního roku v první třídě,
do jejíchž lavic usedlo 28 malých prvňáčků, které bude po celý rok provázet
Marie Růžičková. V úvodu je ještě jednou přivítalo vedení školy a starostka
města Marie Čápová, která jim na památku předala dárek. Potom už se prvňáčků naplno ujala paní učitelka, která

je seznámila se vším, co je ve škole
čeká.
Přejeme všem úspěšné zvládnutí školního roku 2015/2016, prvňáčkům hodně štěstí a radosti při zdolávání jednotli-

oslední srpnový víkend v Polánce patřil dětem. Rodiče jim za
účasti SDH Polánka a za přispění obce připravili dětský den. Nejprve
promítli pohádku Tři bratři, v jejímž
duchu se neslo celé odpoledne. Celkem
se na tuto akci sešlo 19 dětí, místních a
těch, co jezdí za babi a dědou, což je na
Polánku slušná účast.
První atrakcí bylo "malování na
obličej", čímž se z dětí stali tygři,
koťátka, či jiná zvířátka. A pak skupinky za doprovodu rodičů vyšly na trasu.
Ta vedla po nově vybudované cestě k

rybníku Žabokrk a byla plná nejrůznějších úkolů. Děti stavěly ježka z polínek, kopily seno, házely míčky do hradu, hádaly pohádkové postavy atd.
Odměnou dětem byly medaile za odvahu a sladkosti od "Báby z mokřin" a
"Žabáka".
Celé odpoledne vyvrcholilo
opékáním masa v krbu pod pergolou a
přátelským posezením všech zúčastněných, někdy i do brzkých ranních hodin. Věříme, že se tato akce stane tradicí.
-sk-

vých úkolů a deváťákům, aby byli přijati na školu, na kterou se budou hlásit
a aby to pro ně byla správná volba.
Jaroslava Mlsová,
učitelka ZŠ Kasejovice

první polovině roku 2015 provedlo město Kasejovice průzkum,
jehož cílem bylo zmapovat zájem
obyvatel o kompostéry na biologicky
rozložitelný odpad. Na základě potřebného počtu odevzdaných přihlášek požádalo město Kasejovice o dotaci
z Operačního programu životní prostředí na pořízení kompostérů pro individuální likvidaci biologicky rozložitelného
odpadu. Tímto odpadem se rozumí především biologicky rozložitelný odpad
z domácností a zahrad.
V srpnovém čísle Kasejovických
novin město Kasejovice informovalo
občany o tom, že s žádostí uspělo, a
tudíž může pro přihlášené zájemce
v souladu se žádostí kompostéry zakoupit. Konkrétně se jedná o kompostéry o
obsahu 1 100 litrů, které jsou vyrobeny
z recyklovaného a současně recyklovatelného plastu odolného vůči poškození
a UV záření. Kompostéry mají tvar kónické nádoby beze dna z důvodu volného
(dokončení na str. 2)

Září 2015
Výběr z usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 5.8. 2015
Rada města Kasejovice schvaluje:
 přijetí finanční částky ve výši 30 000
v rámci ocenění v soutěži Vesnice roku
2015
 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/1 v k.ú. Polánka u
Kasejovic
 přidělení veřejné zakázky „Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejo-

Výběr z usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 26.8. 2015

str. 2
vice“ na základě doporučení hodnotící
komise těmto firmám – část 1 (120 ks
kompostérů pro občany) firmě MEVACB, s.r.o. České Budějovice za cenu
410 000 Kč (bez DPH), část 2 (2 ks
kontejnerů na biologický odpad) firmě
KOVO-HOLUB, Nepomuk, s.r.o. za
cenu 91 040 Kč (bez DPH) a část 3
(drtící lopata a drapákové vidle k traktoru John Deere) firmě STROM Praha,
a.s. za cenu 406.500 Kč (bez DPH) a
pověřuje paní starostku k jednání s firmami a k podpisu smluv

Číslo 9; ročník XX.
Mateřská škola Starý Smolivec
přijme kvalifikovanou učitelku MŠ,
bližší informace S. Šlaisová,
ředitelka MŠ tel. : 606 602 525.
Město Kasejovice pořádá kurzy
Virtuální Univerzity třetího věku
pro širokou veřejnost na téma:

EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY
 pravidla a fungování společnosti
 úvaha o evropských hodnotách ve
vztahu k jiným kulturám
 dějiny systematického studia kultury, různé přístupy a náhledy na
společnost, kulturu i samotného
člověka.
 relativizování základních vlastností
člověka, důsledky relativizování
mravních a etických záležitostí
 proměny evropské společnosti
Cena 300 Kč.
Přihlášky v obecní knihovně.
Úvodní lekce 7.10.2015
od 14 hod., další vždy po 14 dnech.

Rada města Kasejovice schvaluje:
 žádost o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 1668/2 v k.ú. Kasejovice o výměře 143 m2 v k.ú. Kasejovice
 pronájem části pozemku parc. č. 645/1
o výměře 20 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou do 31.10.2015
za cenu 1 000 Kč paní Miloslavě Po-

hankové, bytem Polánka 6 za účelem
výkupu jablek
 návrh Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu „Chloumek u Kasejovic, p.č.
633/1, kNN“ a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
 datum konání příštího veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice na
8.9.2015 v 18.00 hodin v kulturním
zařízení v Kladrubcích. Hlavními body
programu budou žádosti o prodej pozemků a změny v rozpočtu města.

ne 28. srpna se pedagogičtí pracovníci Základní školy Kasejovice zúčastnili celodenního vzdělávacího kurzu na téma „Jak předcházet
šikaně na naší škole“. Vzdělávací kurz
zrealizovala škola za finanční podpory
Plzeňského kraje, která jí byla poskytnuta na projekt s názvem „Jak předcházet šikaně na naší škole“ z dotačního
programu Plzeňského kraje Podpora
preventivních aktivita a výchovy
k toleranci 2015. Cílem tohoto vzdělávacího kurzu bylo odborné proškolení
pedagogických pracovníků na dané

téma. Vzdělávací kurz vedly pracovnice Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s., P- CENTRUM PRIMÁRNÍ
PREVENCE. Pedagogičtí pracovníci se
tak dozvěděli nejen to, co je to šikana,
ale rovněž jak jí předcházet, jak rozlišovat její projevy a řešit školní šikanu.
Znalost tohoto tématu je v současné
době ve škole velice důležitá. Jedná se
totiž o sociálně patologický jev, který
se mezi žáky někdy velice obtížně rozeznává a často přichází jakoby skrytě.
Prostřednictvím tohoto vzdělávacího kurzu získali pedagogičtí pra-

covníci ZŠ Kasejovice v rámci jeho
časového rozsahu komplexní informace
na dané téma. Vzdělávací kurz by měl
přispět k posílení kompetencí pedagogických pracovníků pro rozpoznání a
následného řešení tohoto závažného
sociálně patologického jevu a přispět ke
zlepšení pracovní atmosféry
v jednotlivých třídách. Poznatky získané prostřednictvím vzdělávacího kurzu
budou moci učitelé zúročit rovněž v
předmětech, při kterých je toto téma
probíráno.
Štěpánka Löffelmannová

(dokončení ze str. 1)
styku s půdou a přístupu mikroorganismů, červů a žížal. Kompostér je tvarován j ako p ravid el n ý o s mi stě n
s možností výběru kompostu ze všech
stran. Jeho montáž je jednoduchá bez
potřeby použití nářadí. Po celém obvodu má větrací otvory, tloušťka stěn činí
7-8 mm, má výšku 110 cm, průměr
podstavy je 136 cm. Kompostér má
hmotnost 29 kg. Podle údajů od výrobce je v kompostéru možno zužitkovat
více než 30% odpadu z domácností.

Kompostér byl vysoutěžen za cenu
3 417 Kč bez DPH.
Zakoupené kompostéry budou
přihlášeným zájemcům zapůjčeny zdarma do konce roku 2020 na základě uzavření smlouvy o zápůjčce. Po uplynutí
této doby budou bezúplatně převedeny
do jejich vlastnictví. Kompostéry by
měly být dodány firmou MEVA – CB
s.r.o. do konce října 2015. Po podpisu
smlouvy o zápůjčce si jej zájemci vyzvednou na místě určené městem. Věříme, že kompostéry určené k odkládání

biologicky rozložitelného odpadu
přispějí k dalšímu
snížení množství
odpadu
v nádobách na
směsný komunální odpad a ke
zlepšení životního
prostředí ve městě.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice
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Usnesení zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 20.8. 2015
Zastupitelstvo obce jmenuje:
 velitele JPO: JPOIII Mladý Smolivec
– Fenko Tomáš, Straka Václav, Fenková Alena, JPOV Starý Smolivec –
Cheníček Pavel, Valenta Petr, Krejčí
Michal, JPOV Dožice – Nový Petr,
Štěpánková Kateřina, Červenka Zdeněk ml., JPOV Radošice – Suchý
Martin, Šíma Jiří, Vávra Jan, JPOV
Budislavice – Kovářík Jiří, Kříž Lubomír ml., Chára Martin
Schvaluje:
 program zasedání
 rozpočtové opatření 8/2015
 složení JPO: JPOIII Mladý Smolivec
– Fenko Tomáš, Straka Václav, Fenková Alena, Šustr Miroslav, Zíka
Miroslav st., Marek Jan, Krejčí Václav, Krejčí Michal, Trhlík František
ml., Fiala Václav ml., Spour Vladimír, Slavíček Miroslav, Voříšek Vojtěch, Spour Jan ml., Swietoň Jaroslav
ml., Starý Miloslav, Skuhravý Milan,
Šmíd Pavel st., Panýrek Pavel st.,
Panýrek Michal, Skuhravý Josef,
Fiala Václav st., JPOV Starý Smolivec – Cheníček Pavel, Valenta Petr,
Krejčí Michal, Panýrek Pavel, Panýrek Michal, Slavíček Miroslav, Valenta Pavel, Nesveda Karel, Solar
Jan, JPOV Dožice – Nový Petr, Štěpánková Kateřina, Červenka Zdeněk
ml., Netušil Václav, Kovařík Libor,
Marek Jan, Ráž Milan, Hřídel Aleš,
Krejčí Robert, JPOV Radošice – Suchý Martin, Šíma Jiří, Vávra Jan,
Fiala Václav, Draský Jaromír, Rais
Tomáš, Pojer Milan, Šmolík Martin,
Fiala Václav ml., JPOV Budislavice –
Kovářík Jiří, Kříž Lubomír ml., Chára Martin, Spour Jan ml., Kříž Miroslav, Fous Pavel, Klain Václav, Nachtman Pavel, Vesecký Josef, Nachtman Josef
 oslovení firem: Ing. Dobeš Martin,
IČO 18920578, ALNIO Group s.r.o.,
IČO 29305497, Ing. Jan Neuwirth,
IČO 75898900, AXIOM engineering
s.r.o., IČO 28855230, aby předložily










nabídky na zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení a
zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka Strhaný ve Starém
Smolivci, termín pro zpracování nabídky je 10. září 2015
podání žádosti o KoPÚ v Dožicích a
ve Starém Smolivci z důvodů existence grafických přídělů v katastru, eroze půdy, zemědělského podnikání
směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platnou od 1. 9.
2015
věcné dary ve výši 2 000 Kč pro
Smolivecký měsíčník na akci „Konec
prázdnin s překvapením“
věcné dary ve výši 2 000 Kč pro SDH
Dožice na Prakyádu – 3. ročník
dotaci
pro
Martina
Krátkého
z Mladého Smolivce na sportovní
činnost Stunt Riding ve výši 30 000
Kč na rok 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
věcné dary ve výši 2 000 Kč pro pana
Lubomíra Kříže z Budislavic na Mariášový maraton 24 hod

Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 7/15
 informaci o propadlé podlaze
v hostinci v Dožicích a posudek od
pana M. Beneše s tím, že paní Beránková vyklidí kuchyň a bude vybrána
firma na opravu podlahy a základů
této části budovy
 informaci o provedených vícepracích
při opravě kanalizace na hřišti
v Dožicích ve výši 12000 Kč
 informaci o GP 142-220/2015 v k.ú.
Dožice o zaměření plotu p. Hoška
z Dožic
 informaci o GP 183-143/2015 v k.ú.
Mladý Smolivec o zaměření pozemku
pro směnu s p. Šmídem z Mladého
Smolivce
 informaci o daňové výtěžnosti Obce
Mladý Smolivec
 požadavek občanů na zpomalovací
prahy do ulic v Dožicích a v Mladém
Smolivci a měřiče rychlosti do Radošic s tím, že budou zjištěny bližší
podmínky pro navržená řešení

Číslo 9; ročník XX.

etošní tradiční pouťovou mši
zpestřili smolivečtí hasiči.
V neděli 16. 8. 2015 žehnal při
mši svaté jejich praporu páter Paruszewski, který mši sloužil. Smolivečtí
slaví 120. výročí od založení sboru a
rozhodli se pro zakoupení praporu. Mši
navštívily téměř tři desítky občanů místních i přespolních a kaplička byla po
roce zase plná.
Eva Kubová

neděli 30. 8. 2015 se turistický
oddíl z Budislavic společně se svými přáteli z okolních vesnic vydal
na další pochod, tentokrát k Padrťským
rybníkům.
V devět hodin ráno se všichni
příznivci pochodů a procházek sešli
v Míšově na grilu, aby se společně vydali
na 12 kilometrů dlouhou túru
k Padrťským rybníkům. Poslední prázdninový víkend byl ve znamení vysokých
teplot, tak cesta lesem přišla opravdu
vhod. Zhruba pětadvacet účastníků vyrazilo po stezce přímo k rybníkům. Cesta
k nim trvala zhruba hodinu a půl. Účastníci se začali občerstvovat svačinami
z domova a nechybělo ani lahvové pivíčko. Všechny nejvíce lákala lodička na
břehu jednoho z rybníků, která se bohužel
stala osudnou pro Marušku Křížů
z Budislavic, která se po kolena smáčela
v zelené a ne zrovna voňavé vodě. Zbytek
cesty tedy šla v mokrých botách.
Druhá etapa byla o dost delší, a
tak některým účastníkům docházely síly.
Stavělo se, aby se celá ekipa zase poskládala do jedné, ale nemělo to význam,
protože síly docházely individuálně.
Zhruba ve 13 hodin dorazili všichni do
Teslín, kde bylo zaparkované jedno auto,
které postupně odváželo řidiče k jejich
autům do Míšova.
Celý výlet se zdařil a další je naplánovaný na 28.9., kdy se pojede do
jižních Čech.
Veronika Kubová
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 19.8. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program zasedání.
 opravu veřejných prostranství
v Hradišti a v Bezděkově
s dlážděním žulou
 poskytnutí finančního příspěvku
manželům Holubovým na úhradu
části nákladů na přístupovou cestu
k nemovitosti čp.50 v Bezděkově
 podání žádosti o dotace na rekonstrukci lesní cesty v Křenči
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení ze zasedání č.
3/2015
 zprávu finančního výboru ze dne
1.7.2015
 zprávu kontrolního výboru ze dne
29.7.2015
 zastavení exekuce proti oprávněnému Vilému Doležalovi
 informaci o digitalizaci intravilánu v
k.ú. Hradiště u Kasejovic
 informaci o zpracování projektu na
sjezd ze státní komunikace na pozemek p. č. 2267 v k. ú. Hradiště u
Kasejovic
 informaci o projektu na ČOV u č. p.
62 v Hradišti
 informaci o opravě obecního bytu
v Hradišti č. p. 62
Pověřuje:
 starostku obce podpisem smlouvy o
dílo na akci „Oprava veřejných prostranství“ za celkovou cenu úprav
896.052,66 Kč
Přijímá:
 rozpočtové opatření č. 5/2015

Nově opravená komunikace v Životicích.

str. 4
Dne 12. srpna 2015
nás navždy opustil dlouholetý
starosta obce Oselce
pan Miloslav Cikán,
Oselce č.p. 111
Čest jeho památce !

obci Kotouň si občané bezplatně opravili vnější část studny
na obecním pozemku. Studnu
vyčistili, repasovali starou nefunkční
pumpu. Na obnově nefunkčních částí
se finančně podílela Obec Oselce.
Voda teče opět jako za starých časů,
stačí pouze zapumpovat. V těchto
horkých dnech, kdy je třeba hospodařit s každou kapkou vody, je třeba si
akcí jako je tato obzvláště vážit.
Obecní úřad touto cestou děkuje
všem, kteří se akce zúčastnili.
Václav Houlík

důvodu havarijního stavu místní komunikace 402/1 v obci
Životice se usneslo obecní zastupitelstvo, že provede její rekonstrukci. Na počátku letošního roku
vyhlásil Plzeňský kraj možnost čerpání z titulu PSOVK PK 2015 - Projekty
obcí. Vedení obce podalo žádost na
přidělení uvedené dotace, Plzeňský
kraj ji schválil. Souběžně s tím probíhalo výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce. Podmínky zadání splnily dvě firmy z poptaných čtyř. Nakonec byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou Eurovia Silba. Ve
dnech 5. - 7. srpna byla provedena
příprava a položení živičného povrchu
a 17. srpna dokončení krajnic. Na
mimořádné schůzi zastupitelstva dne
19. srpna bylo všemi hlasy schváleno
převzetí rekonstrukce bez závad.
starosta obce Němejc

Číslo 9; ročník XX.

e čtvrtek 13. srpna, v přehřátém
spáleném dni, se nad průčelím
Obecního úřadu v Oselcích objevila černá vlajka. V tu chvíli nebylo
jediného člověka, který by nevěděl, na
čí památku vlaje.
To odešel z našeho středu člověk
nadmíru poctivý a pracovitý, člověk,
kterého jsme si nesmírně vážili a měli ho
rádi. Zemřel náš bývalý dlouholetý starosta obce, pan Miloslav Cikán.
V ten den, v neskutečném vedru,
kdy se nepohnul ani lísteček na stromě,
kdy nebylo slyšet ani hlásek ptáků, jako
by se na chvíli zastavil čas. V minulém
roce jsem v Kasejovických novinách
psala o volbách v naší obci. Tenkrát
jsem, a se mnou i mnoho přátel z obce,
vyjádřila naději, že se pan Cikán uzdraví a opět se mezi nás vrátí. Avšak jeho
nemocné, unavené srdce, už mu návrat
do života nedovolilo.
Pan Miloslav Cikán zastával
funkci starosty obce Oselce nepřetržitě
od roku 1998 až do loňských voleb. Za
jeho působení se život ve všech našich
třech vesnicích změnil k nepoznání.
Snad není třeba psát o všem, o co se pan
Cikán svou nezdolnou vůlí a pracovitostí zasloužil. Žijeme tu a denně se s výsledky jeho práce setkáváme. Ale přece
jen - chodíme po chodnících, ke společné zábavě se scházíme v rekonstruované
restauraci, na opraveném středisku přibyly byty pro osamělé občany, bytovky
vznikly i v Kotouni. Vodovod, čistička
odpadních vod, hřiště pro sportovní
vyžití, opravená hasičská zbrojnice,
spousta kulturních akcí. V zimě byl pan
Cikán za volantem traktoru při prohrnování obecních cest, u porouchané vodárny ho bylo možné zastihnout v kteroukoliv hodinu a den...
Pan Cikán byl člověkem houževnatým, skromným a plným optimismu v
každém dni svého života. jeho dny byly
až po okraj naplněny prací pro svoji
obec, své spoluobčany. Snad ani neznal
slova "to nejde, to nemůžeme udělat".
Pravou hodnotu člověka většinou
doceníme, až když nás opustí. O to víc
pak jeho ztráta bolí. Do krematoria v
Blatné se s ním přišla rozloučit obrovská spousta lidí nejen od nás, ale i ze
všech okolních obcí. V této chvíli mu
můžeme už jen poděkovat a poklonit se
před památkou člověku neskutečně obětavému, čestnému, laskavému a pracovitému.
Čest jeho památce!
Za přátele pana Miloslava Cikána
A. Cibulková
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Letošní přehnaně horké léto dělalo
pořadatelům nezdřevského fotbalového turnaje oprávněně vrásky
menším počtem diváků se počítalo a ten odhad se naplnil.
Nicméně přišli alespoň někteří a
na večerní zábavě pak byla účast tancechtivých návštěvníků překvapivě
značná. Obavy o osud turnaje se stupňovaly s přibývajícími minutami po
ohlášeném začátku. Stará garda
z Horažďovic věrna svým tradicím
přece jen přijela, byť s mírným zpožděním, bohužel borci z Vrbna letos
nedorazili.
Jestli si někdo myslel, že za té příšerné
teploty to fotbalisté spíše jen odchodí,
sakra se spletl. K vidění byl pohledný
fotbal, s minimem faulů, se spoustou
spálených šancí a s řadou úžasných
brankářských výkonů. Kasejovický
Petr Chaloupka vyrazil penaltu, jenže
dorážce už zabránit nemohl, neboť si
při svém zákroku poranil ramenní sval.
Nahradil ho skvěle Karel Horal, který
jako jediný z brankářů udržel čisté
konto a byl za to po zásluze odměněn
narychlo vzniklou cenou pro nejlepšího gólmana.
Organizátoři měli připravenou cenu
pro nejlepšího střelce. Jenže když
v sobotu 8. srpna nikdo nevstřelil víc
než jeden gól, nastal problém co
s přichystanou cenou. Spontánně se
pořadatelé shodli, že si ji zaslouží nejstarší hráč a střelec neuvěřitelně vitální
Václav Bláha z Horažďovic. Při předání ceny tomuto matadorovi, jemuž
bude za osm měsíců 80 let, zazněl

kladatel Jan Jakub Ryba je známý jako autor slavné vánoční
mše. Nedávno se však podařilo
objevit a rekonstruovat další jeho
skladbu - houslový koncert, který skladatel zkomponoval v roce 1801. Zásluhu na tomto světovém uvedení má hudební badatel a zároveň dirigent Štefan
Britvík, který pro nastudování díla získal houslistu, který je i v Kasejovicích známým interpretem. Jde o
dlouholetého koncertního mistra České
filharmonie a houslového virtuosa Miroslava Vilímce, který již několikrát
vystoupil v synagoze v Kasejovicích v
rámci každoročně pořádaného festivalu
Hudba v synagogách plzeňského regio-
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upřímný potlesk fotbalistů i diváků.
Povzdechl si přitom, že do Nezdřeva,
kde je vždy vítán, bude asi muset jezdit i v době, kdy bude chodit o berlích
(čemuž nikdo nevěří – totiž těm berlím).
Po výsledcích Stará garda Kasejovice
– SK Nezdřev 2:1, Stará garda Horažďovice – Stará garda Kasejovice 0:0 a
SK Nezdřev - Stará garda Horažďovice 2:2 se vítězem turnaje stali fotbalisté Kasejovice a domácí po loňském
prvenství letos skončili poslední.
Po sportovním odpoledni nastal vydařený taneční večer s hudebním uskupením Karel, který se jako obvykle protáhl hodně přes půlnoc.
Dozvukem pouťového zápolení je
v posledních letech nedělní prestižní
sousedský zápas mezi Bezděkovem a
Nezdřevem. Letos došlo k malému
zádrhelu, když nebyl přesně domluven
začátek utkání. Ale nakonec se bezděkovští hráči svých soupeřů dočkali a
potrestali SK Nezdřev stejným výsledkem jako loni – zvítězili zase 4:1.

Číslo 9; ročník XX.

nila krajská dotace, která pokryla polovinu nákladů.
Na sobotní večer 22. srpna pozval
na hřiště ke zhlédnutí fotografií ze
svých služebních cest Milan Valach
Na čtyři desítky zájemců o snímky
z východních zemí mělo možnost na
chvíli zavítat do ruských měst Kazaň a
Čeljabinsk, do Ridderu v Kazachstánu
a do běloruského Minsku. Dvouapůlhodinové promítání a povídání seznámilo diváky nejen s památkami či přírodou těchto sídel, ale také se zajímavostmi ze současného života v městech
někdejšího Sovětského svazu.
Jiří Čepelák

V srpnu došlo v Nezdřevě k dalšímu
zlepšení silniční sítě
Nejprve byly osazeny nové dopravní
značky, které nyní vyhovují všem
předpisům. Za jejich předešlé rozmístění hrozila obci od státních orgánů
pokuta až 300 000 korun.
Následně byl firmou Eurovia obnoven
asfaltový povrch na vozovkách okolo
parku, kolem kapličky a v dolní části
vsi směrem na Bezděkov. Tuto opravu,
jež si vyžádala 600 000 korun, umož-

nu a je známý jako zanícený interpret
dosud neznámých děl, např. houslových koncertů legendárního českého
houslisty Jana Kubelíka. Rybův koncert nebyl ještě nikdy proveden, jde o
událost mimořádného hudebně historického významu. Miroslava Vilímce v
koncertu Jana Jakuba Ryby doprovodí
pod taktovkou objevitele Štefana
Britvíka komorní orchestr Harmonia
Praga, který zároveň doplní program
skladbou českého barokního skladatele
Pavla Josefa Vejvanovského a Mozartovou symfonií "Jupiter". Koncert se
koná 19.9. v 18 hodin v Kulturním a
komunitním centru v Přešticích.

Karel Chaloupka předává ocenění nejstaršímu hráči turnaje Václavu Bláhovi.
Foto Viktor Jandera
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Vlasta ČADKOVÁ
Blažena VOKÁČOVÁ
Marie KAČENOVÁ
Marie ŠIMŮNKOVÁ
Marie KLOZAROVÁ
Marie BERNÁŠKOVÁ
Zdeňka KLÁSKOVÁ
Bohuslav ČERNÝ
František ČOUDEK
Marie HLINKOVÁ
Josef NACHTMAN
Stanislav KOCOUREK
František JEŽEK
Miloslava BLÁHOVÁ
Jaroslav FLANDERA
Růžena FIALOVÁ
Jan MAŠEK
Kamila ZEITHAMLOVÁ
Marie KUBÍKOVÁ
Václav NEDBAL
František SLEZÁK
Josef POLAN
Milada KLOKANOVÁ
Václav BURDA
Václav SKUHRAVÝ
František BURIAN
Jana MARKOVÁ
Jana SLEZÁKOVÁ
Marie TALŮŽKOVÁ
Václav NACHTMAN
František MAROUŠ
František CHLANDA
Květa CÍGLEROVÁ
Karel KRÁL

Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Újezd
Újezd
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Oselce
Budislavice
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Životice
Kasejovice
Radošice
Oselce
Životice
Budislavice
Radošice
Oselce
Kasejovice
Životice
Kasejovice
Dožice
Hradiště
Mladý Smolivec
Oselce

Hana Vítovcová, Kasejovice

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům, hasičům,
obecnímu úřadu v Oselcích a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem Miloslavem Cikánem,
který zemřel dne 12.8.2015. Rovněž děkujeme za účast
na pohřbu, projev a květinové dary.
Rodina Cikánova
Dne 29.9. 2015 vzpomeneme nedožitých
90. narozenin
paní Boženy Šmídové ze Životic.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Děti s rodinami

Číslo 9; ročník XX.

Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Agatha Christie: Zločiny pro dva
 Břicháč Tom - Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy
 Barbara Woodová: Bílá žena
 Joy Fieldingová: Trest života
 Jiří Sekera: Rybníky na Blatensku
 Párty kuchařka pro děti
 Klára Smolíková: Řemesla
 Jiří Žáček: Chytré pohádky pro malé rozumbrady
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Obecní knihovna Kasejovice nabízí dětem od října 2015
kroužek společenských a stolních her
Kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13.30 do 15 hod.
Přihlášky v knihovně nebo na tel. 602 429 346

oncem srpna proběhlo v Praze mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Soutěže se účastnily oddíly z 11
států. Oddíl Prezioso byl na tuto soutěž nominovám
svými předchozími úspěchy v národní soutěži.
Kadetky Evelínka Matějovská a Monča Blovská soutěžily se svým týmem v disciplínách baton (hůlka) defilé,
baton pódiová sestava a baton miniformace. Ve velké konkurenci jak domácích, tak zahraničních soupeřek získaly dvě
zlaté medaile a jedno čtvrté místo.
Evelína Matějovská startovala ještě v dalších dvou
kategoriích - baton sólo a duo pompom. Za vystoupení s hůlkou získala krásné druhé místo, v kategorii duo pom skončila
na třetím místě za soupeřkami z Ruska.
Toto krásné resumé je výsledkem celoroční náročné a
poctivé přípravy děvčat pod vedením skvělých trenérek z
oddílu Prezioso Sokol Blatná.
Dana Matějovská
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Seriál o zdraví a zdravém
životním stylu – 6. díl
„Je vláknina pro naše
zdraví skutečně důležitá? “

ačalo to mým bláznivým nápadem
ukázat dětem něco jiného než domácí pohodlí a oblíbený počítač. Naučit je, jak žít nějakou dobu v primitivních
podmínkách v přírodě. Naučit je i dovednostem, které k tomu patří. Kdyby mi neslíbila pomoc moje snacha Martina a mé tři
vnučky, tak by nápad zůstal pouze nápadem.
Původní plán byl příměstský tábor –
ráno si převzít děcka a večer je utahané a
špinavé vrátit rodičům. Tenhle plán změnila
moje kamarádka z Prahy, která se mnou
dřív jezdila jako dítě a teď mě poprosila,
abych vzala její dcery (4 a 6 let) na tuhle
akci. Nedokázala jsem vymyslet, jak spojit
stálý a příměstský tábor funkčně dohromady. A tak vznikl klasický tábor se spaním
ve stanech a vůbec se vším, co k tomu patří.
Úžasné bylo, jak se téměř většina
Kasejovic - prostě všichni, které jsem oslovila a poprosila o pomoc - spojili do jednoho šiku a všemožně nám pomáhali, aby pár
děcek mělo trochu jiné prázdniny a zažilo
prima dobrodružství. Bohužel počasí se
nám to snažilo celé překazit. Díky vedru a
suchu byl vyhlášený zákaz rozdělávání
ohňů, proto jsem zrušila plánovanou stavbu
táborových kamen – a to se nám vymstilo.
Čtrnáct dní před začátkem tábora nebyla
v potoce voda, což je pro tábor pohroma.
(Předpovědi, že možná bude pršet jsem
nevěřila.) S pomocí paní starostky jsem
domluvila výpomoc od hasičů. Když
v neděli 16. srpna hasiči přivezli nádrž na
zásobu vody a ještě nám napustili přehradu
na potoce, začalo pršet. V té chvíli jsme
všichni trpce litovali, že nemáme kamna,
protože nebylo kde se ohřát a jak sušit věci.
Déšť měl ještě jeden nepříjemný dopad –
pevná cesta na tábořiště se proměnila
v bažinu. Některé rodiče, odjíždějící
z tábora, tahal nakonec traktor.
Nebýt v dalších dnech nezištné
pomoci a obětavosti Milušky Skuhravé,
která nám pravidelně i přes nebezpečí, že
možná nevyjede, vozila zásobu vody, měli
bychom další spoustu problémů. Mimo jiné
nás úžasně v průběhu tábora rozmazlovala
výborným perníkem, bábovkou a jinými
dobrotami. Díky – moc to pomohlo.
Pondělí bylo krušné – DÉŠŤ,
VLEZLÁ ZIMA, MOKRÉ VĚCI. Odpoledne jsme skončili nakonec u mě doma –
zatopila jsem, sušila věci a děti koukaly na
pohádku. Velmi rádi jsme využili nabídky
paní Chárové a chodili jsme se sprchovat na
hřiště – jak bylo krásně pod teplou vodou.
Hned první den odpadlo pár dětí a asi za
dva dny ještě jedna holčina.
V úterý jsme byli v klubovně
v kulturním centru, kde si všichni dohromady jako překvapení pro mě a Martinu vymysleli pohádku, nacvičili ji jako divadlo a
perfektně nám ji zahráli. Po obědě se snažili
o výrobu jednoduché marionety – ptáčka.

Dle zákona schválnosti bylo docela hezky.
Ve středu už nemělo moc pršet a
tak jsme zůstali v táboře. Nepršelo, jen
vytrvale mrholilo. Pod plachtou táborové
kuchyně bylo sice živo při předvádění první
pomoci, ale zimu to nezahnalo. Pak jako
vysvobození přišlo nenadálé pozvání do
pizzerie U pejska a kočičky. Dostali jsme
všichni od majitelů jako dárek večeři –
výbornou pizzu dle přání. Nakonec nám
ještě pustili písničky, na které mohly děti
tancovat. Stejně jako Míla jakékoliv díky
odmítali.
Ve čtvrtek konečně bylo slušně a
tak byla vyhlášena celodenní výprava
s vařením na ohníčku a překvapením. Úkolem děcek bylo uvařit si čaj z toho, co nabízel les a louky – bylinky a různé plody.
Další úkol byl uvařit si brambory jako přílohu k masu (s masem jsem pomáhala).
Zhostili se toho všichni s úspěchem a ještě
při tom stihli plnit různé další úkoly. Jako
překvapení byla domluvená jízda na koních. Ale den měl ještě pokračování – noční
hru. Na Vlčtejně měli všichni společně
projít stezku odvahy kolem hradu, označenou svítícími tyčinkami. Potom na prvním
nádvoří najít ztracený klíč a tím vysvobodit
bílou paní. Podařilo se to a dětem se hra
moc líbila. Utahaní a téměř spící jsme se
vrátili do tábora. Konečně jeden den vyšel,
jak měl.
Přišel pátek a pakování. Taky loučení a slzičky, že je konec. Při balení ještě
znovu proběhla zkouška pohádky a když
přišli rodiče, tak ji děti s plnou parádou
zahrály znovu. Nikomu se z tábořiště nechtělo. Došlo i na táborák a buřty.
Končilo se téměř sborovým tak za rok zase.
I přes nepřízeň počasí jsme si tábor
užili. Sice se nestihlo všechno, co bylo
naplánované, ale to není důležité. Třeba se
to povede příště.
Chci tímto poděkovat všem za úžasnou pomoc paní starostce, panu Chárovi,
všem hasičům, paní Chárové, panu Korejčkovi, Daně Matějovské, rodičům dětí za
pomoc všeho druhu, za brigádu, morální
podporu a pochopení a taky za odvahu
svěřit nám svoje zlatíčka, Martině za skvělou péči o naše žaludky a pevné nervy,
všem kamarádům, kteří nám zapůjčili, co
mohli. Díky vám všem budou mít děcka na
co vzpomínat!
Irena Majorová

Slovo vláknina se na nás valí ze všech
stran, ale rozumíme skutečně tomu, co
to je? A do jaké míry může vláknina
působit na naše zdraví?
Nejprve jednoduše o definici –
vláknina je složka potravin, která se
vyskytuje pouze v potravinách rostlinného původu. Vlákninu rozdělujeme na
dva základní typy:
Vláknina nerozpustná
Nerozpustnou vlákninu tělo neumí trávit
ani vstřebat, a tak projde trávicím traktem a je vyloučena jako odpadní produkt. Vláknina takto pomůže našemu
tělu očistit střevní sliznici (prevence
rakoviny trávicí trubice), omezí vstřebání cholesterolu přijatého z potravy, zahustí obsah tlustého střeva a spolu
s navázáním vody usnadní vyprazdňování, sekundárně pomáhá i při zácpě.
Tato forma vlákniny se vyskytuje hlavně v obalových vrstvách rostlin, tedy
v obilných zrnech (proto tolik důležité
celozrnné produkty – rýže, obilniny a
výrobky z nich - pečivo, těstoviny, vločky, kroupy), dále v otrubách, slupkách
ovoce a zeleniny, slupce brambor, ořechách a semínkách, luštěninách, pohance…
Vláknina rozpustná má schopnost vázat
vodu, bobtnat a tím zvětšuje svůj objem.
Poté v těle napomáhá trávení tuků a
cukrů a také samozřejmě dobře člověka
zasytí.
Opět
ji
můžeme
najít
v luštěninách, ovoci, zelenině, semínkách, bramborách. Denní doporučená
dávka vlákniny je asi 30g pro dospělého
člověka – stačí přes den volit výše zmíněné potraviny a máte naplněno.
A víte, proč se vláknina tak hojně doporučuje i při hubnutí? Pomáhá
zpomalovat vstřebávání cukrů z jídel,
což využijeme nejen při hubnutí, ale
nesporně to pomůže i diabetikům
v kompenzaci jejich hladin krevního
cukru. Je to účinná forma zdravotní
prevence. Pokud Vám lékař konzumaci
potravin s vlákninou nedoporučil, měl
k tomu vzhledem k vašim zdravotním
obtížím důvod, a tak ho určitě poslechněte – jsou onemocnění, která si naopak
příjem vlákniny nevyžadují.
Nezkrácená verze článku k dispozici na
webových stránkách www.kasejovice.cz
Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice,
Plzeň, poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113
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 Prodám vlek za osobní auto, rozměry 165 x 125 x 30 cm
s malými koly, cena 5000 Kč. Kasejovice, tel. 603 922
640.
 Prodám pianino Fibich polopancéřové v dobrém stavu.
Cena 9 000 Kč, dohoda možná. Tel. 606 095 228.

Číslo 9; ročník XX.
Město Kasejovice srdečně zve
na diaprojekci
fotografa Vládi Hoška
Kyrgyzstán
v pondělí 19. října od 19 hodin.
v kulturně-společenském centru

Výstava zahrádkářů

Prodej slepiček

v sobotu 26. září 2015 9 - 17 hod.
v Kulturně spol. centru Kasejovice

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks .

Výstava výpěstků a produktů letošní zahrádkářské sezóny.
Pěstitelé mohou přinést své výpěstky ovoce,
zeleniny i květin v pátek od 15 do 16 hod.

Prodej se uskuteční: 23. září a 27. října 2015
Kasejovice - u fotbal. hřiště – ve 14. 40 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

335 44 Kasejovice
tel. 371 595 293, www.kovokasejovice.cz

hledáme nové spolupracovníky na pozice:
- pracovník výroby vzduchotechniky
- montér vzduchotechniky
U zájemců požadujeme vzdělání strojírenského směru a tomu odpovídající dovednosti: hlavně představivost a tvořivost, samostatnost, ochotu se učit novým postupům.
Praxe v oboru vzduchotechniky výhodou.
Nástup možný ihned!
Kontakt: KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o., Kasejovice 397
tel. 371 595 293, 725 997 594, e-mail vzt@kovokasejovice.cz

Nově otevřená prodejna v Kasejovicích

ZO Trade výkup padaných jablek

OVOCE A ZELENINA

Polánka denně od 9 -11 a 16 -18 hod.
Agrochov Kasejovice středa a neděle od 16 - 18 hod.

Prodej medu, orientální koření, umělé květiny.
Akční nabídka: květák 15 Kč
stolní řepkový olej 28 Kč a jiné
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevřeno 8 -11.30 a 13 - 17 hod.
FOTOSOUTĚŽ OBEC & JEJÍ LIDÉ
CÍL: zachycení osobitosti a pestrosti života lidí žijících
v oblasti mezi městy Nepomuk – Blatná – Horažďovice
TEMATICKÉ OKRUHY PRO 17. ROČNÍK:
1. Hospodář, 2. Zastávka, 3. Něco končí. Něco začíná.,
4. Televize, 5. Zátiší s tou mojí
Poslední termín pro přijímání fotografií: 10. 10. 2015
Vyhlášení výsledků a zahájení výstavy:
14. 11. 2015 - 15.00 Zámek Chanovice
Jeden autor zasílá maximálně 4 ks fotografií a to buď
jednotlivě, nebo jako soubor. Autor zasílá buď hotové
fotografie ve formátu 20x30, či v digitální podobě emailem
či na CD disku. V průvodním dopise uvede:
své jméno a kontaktní údaje (adresu, telefon, mail);
označení fotografií: název, žánr, místo a rok vzniku fotografie.
Fotografie zašlete na adresu:
Panoráma, o.s., Chanovice 1, 341 01 Horažďovice
Eva Smolíková, 376 514 345, 724 181 625;
evasm@email.cz
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