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

ne 24.10., v předvečer státního
svátku vzniku první republiky, se v
kasejovickém kulturáku konalo
vystoupení Osvětového retro divadla
OREL Kasejovice. Diváci se tak na okamžik přenesli do doby první republiky.
Hned v úvodu byli svědky rekonstrukce dobové diskuse o naléhavé potřebě nové školy, která vyústila v dopis, jež
sepsal pan řídící Tinger americkým krajanům a zaslal do New York Times. Na tuto
výzvu krajané zareagovali a po dolaru a
půldolaru složili částku 17 033 Kč, která
byla prvním vkladem na konto
"Měšťanská škola".
Po tomto úvodu se na scénu dostaly další postavy z kasejovické historie. V
první řadě to byl majitel krejčovského
salonu Matěj Štěpánek s chotí. Pan krejčí
by byl býval patrně rád divákům vysvětlil
zákonitosti módy počátku 30. let... kdyby
ovšem neměl po boku netrpělivou manželku lačnou zábavy.
Nicméně komentáře se diváci
dočkali. A nejen to. Na pomyslném mole
se vystřídaly dámy ve spodním prádle, ve
střízlivých denních oděvech, pánové se
špacírkou, či se specialitkou let 30. - psími dečkami, které snad až s příliš velkou
horlivostí divákům předváděli.
Plynulost komentované přehlídky
byla na okamžik přerušena, zatoulal se k
nám prvorepublikový švihák, hledající si

inzerátem ženu, tedy dle jeho vlastních
slov: Něžný kvíteček, milé, veselé, rozkošné blond děvčátko! Jak si diváci jistě
všimli, našel, nebo spíše byl najit pohlednou dominantní brunetou, která všechny
jeho námitky smetla mávnutím ruky. Ale
tak už to někdy v životě chodí :-).
Po tomto nezvaném entré došlo i
na pracující lid, pan továrník nabízel paní
starostce svou firmu do konkurzu na stavbu sokolovny, hospodyňky pod přísným
pohledem majordoma vypucovaly divákům boty a ometly prach...
Samostatný blok tvořilo oblečení
pro volný čas a sport - zde bylo představen oděv pro lyžování, kožený motoristický oblek, oblečení na pikniky a vycházky
vůbec, bílé tenisové oblečky a hlavně
půvabné plavky s nohavičkou.
V závěru zazněla krásná píseň
Noční motýl v podání Štěpánky Bořkové,
dámy předvedly svůdně odhalené večerní
šaty, které doplnily kožešinou a všichni
členové divadla se s publikem rozloučili
stylově písní R.A. Dvorského Děkuji,
bylo to krásné.
Tato přehlídka prvorepublikové
grácie a noblesy byla uspořádána za podpory Místní akční skupiny Pošumaví a
Plzeňského kraje.
Dana Matějovská
Foto: Libor Makrlík

a podzim tohoto roku prošel hřbitov v Kasejovicích rekonstrukcí
za více jak půl milionu Kč. Díky
stavební akci se pro občany Kasejovic a
okolí zlepší komfort při údržbě a obslužnosti cca 600 hrobových míst.
Na hřbitově v Kasejovicích byla k dispozici studna pouze v dolní části, ve
které byl v létě nedostatek vody. Do
horní části hřbitova byla vzdálenost od
studny přes 110 metrů. Hlavní cesta na
hřbitově byla vydlážděna nerovnými
kamennými kostkami a lemována betonovými obrubníky. Další tři hlavní cesty
napojené kolmo na hlavní cestu k hrobovým místům nebyly zpevněné, pouze
travnaté.
Při rekonstrukci byly vydlážděny čtyři
hlavní cesty k hrobovým místům kamennými kostkami. Celkově byla vydlážděna plocha 250 m2. Dále byla na
hřbitov z hlavního vodovodního řadu
města zavedena nová vodovodní přípojka v délce 120 metrů a postaven rozvod
vody po hřbitově v délce 94 metrů se
třemi odběrnými místy se zabudovanými vypouštěcími šachtičkami. Rekonstrukce skončila během měsíce října.
Vodovodní přípojka vody společně
s rozvodem vody po hřbitově stála
236 117 Kč, zřízení chodníků po hřbitově si vyžádalo částku 167 041 Kč. Dlažební žulové kostky s obrubníky koupilo předem město letos v zimě u výrobce
za výhodnou částku 120 534 Kč. Celkem přišly úpravy hřbitova městkou
pokladnu na 523 692 Kč. Ještě zbývá
dokončit nové dláždění zbytku hlavní
cesty. Tyto práce plánujeme provést
v příštím roce.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice
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Výběr z usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 29.10. 2015
 pronájem části pozemku parc. č.
219/6 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Kasejovice p. ___ za cenu 7 Kč/m2/rok
na dobu neurčitou
 výpůjčku části pozemku parc.
č.1604/5 o výměře cca 72 m2 v k.ú.
Kasejovice p. ___ za údržbu na dobu
neurčitou
 návrh smlouvy o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR na projekt „Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“
 finanční příspěvek ve výši 15 000
Kč z Programu neziskových organizací hokejbalovému klubu HC Kasejovice na reprezentaci města
z 30.9.2015 na 15.10.2015

Klub seniorů Babí léto
zve do svých řad seniory
na přátelské popovídání při kávě.
Scházíme se vždy v úterý 14 -17 hod.
v klubovně v kulturním centru.

Číslo 11; ročník XX.

str. 2

měsíci září a říjnu mohli občané
Hradiště a Bezděkova zaznamenat značný stavební ruch na
návsích svých obcí. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Hradiště se
zde začalo s úpravou veřejných prostranství. Již počátkem roku 2015 podala Obec Hradiště žádost Plzeňskému
kraji o finanční dotaci na úpravu veřejných prostranství, která byla schválena
a uvolněna z dotačního titulu PSOV
PK 2015 – Projekty obcí. Studii řešení
veřejných prostor zpracoval Ing. arch.
Jiří Kučera. Následovalo výběrové
řízení, do něhož se přihlásilo několik
firem a podaly své nabídky. Vybrána
byla firma EUROVIA Silba, a. s. Do
její péče byly prostory stavenišť předány 30. 8., oprava a stavební práce byly
zahájeny počátkem září.
Základním záměrem bylo kultivování veřejných prostranství. Travnaté plochy byly zčásti zachovány, zčásti

byly nahrazeny živičnými povrchy a
kamennou dlažbou. Obrubníky jsou
většinou zapuštěné a nemění spád dešťové vody. V Bezděkově byl obrubník
nadsazen tak, aby usměrnil tok dešťové
vody. Její lepší vsakování umožňují
také nové travnaté a dlážděné povrchy.
Jednotlivé části návsí jsou nyní zřetelněji odděleny, povrch tvořený dlažbou
člení vizuálně plochy tak, jak jsou užívány k zastavení nebo parkování vozidel. Celkově se na dopravním řešení a
užívání těchto prostor nic nemění. Součástí úpravy je i plánované vysazení
stromů nízkého vzrůstu na některých
místech.
Celková úprava obou návsí netrvala dlouho – živičné povrchy byly
dokončeny již 30. září 2015. Kultivovanější vzhled veřejných prostranství
bude ku prospěchu všem občanům uvedených obcí.
Daniela Benešová

Město Kasejovice zve všechny občany na

Oznámení
Salon Bellisimma - kosmetické,
pedikérské a masérské služby,
oznamuje k 1.12.2015 změnu
působení provozovny.
Na adrese Nádražní 225, Kasejovice
- v rodinném domku.
Kontakt Michaela Weise 723 322 207.

V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v sále kulturního centra.
Jedná se již o XI. ročník a těšit se můžete
na bohatý kulturní program. Vyvrcholením celé akce bude
tradičně v 18.00 hod. zpívání českých koled „Narodil se
Kristus Pán“ a „Nesem vám noviny“ společně s městy
Plzeňského kraje a rozsvícení vánočního stromečku na náměstí.
Každý účastník obdrží pamětní list.

Doprovodné akce: prodej pochutin

Město Kasejovice
jako každoročně připravuje pro
občany Kasejovic a spádových
obcí kalendář, ten letošní se nese
ve stylu Kasejovic první republiky
a bude k vyzvednutí na radnici.
O přesném termínu budeme
informovat.

Občerstvení zajištěno! Pro zahřátí svařák a čaj zdarma!
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Usnesení zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 15.10. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program zasedání
 rozpočtové opatření 10/2015
 zastupitelstvo obce schvaluje
zpracovatelem projektové dokumentace na revitalizaci rybníka
Strhaný firmu AXIOM engineering s.r.o., IČO 28855230 za nabídkovou cenu 79 tis Kč bez
DPH
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB pro firmu ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 na
pozemky v k.ú. Mladý Smolivec
p.č. 946/13 o předpokládané výměře 34 m2 a cenu 250 Kč/m2 ,
tzn. 8500 Kč bez DPH, k ceně
bude připočteno DPH
 finanční příspěvek na obnovu
kříže na hřbitově v Budislavicích
a návsi v Radošicích ve výši 17
533 Kč, kterou provedl Mikroregion Nepomucko za celkovou
částku 39 500 Kč v rámci dotace
PSOV PK a uzavření smlouvy na
tento příspěvek
 směnu pozemku p.č. 405/4 v k.ú.
Mladý Smolivec o výměře 762
m2 dle GP 183-143/2015 za pozemky PK p.č. 160 o výměře 567
m2 a PK p.č. 161 o výměře 288
m2
v k.ú. Mladý Smolivec
s doplatkem ve výši 4 450 Kč s
panem Pavlem Šmídem
z Mladého Smolivce
 pronájem bytu v domě čp. 10
v k.ú. Radošice – bývalá Kampelička – za 2 971 Kč/měsíčně
k trvalému bydlení pro paní Danu
Skuhravou z Mladého Smolivce
od 16. 10. 2015
 přijetí dotace a uzavření smlouvy
na dotaci ve výši 18 200 Kč pro
JPO III Mladý Smolivec, JPOV
Dožice, Radošice a Starý Smolivec s Plzeňským krajem
 žádost pana Jirky Stoklasy ze
Starého Smolivce na zakoupení
věcných darů na tenisový turnaj
ve Starém Smolivci ve výši 2 000
Kč
 žádost paní Simony Beránkové z
Dožic na zakoupení věcných darů
na turnaj v prší v Dožicích ve
výši 2 000 Kč
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Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 9/15
 přípravu rozpočtového výhledu
2016 - 2020, strategického plánu
obce 2016 - 2020 a rozpočtu na
rok 2016
 informaci o zprávě MF o auditu
projektu cyklostezka Starý Smolivec – Dožice a navržená řešení
paní JUDr. Andreou Rečkovou
 žádost pana Ivana Fejfara
z Dožic na pronájem pozemku
p.č. 806 v k.ú. Dožice, o výměře
570 m2 s tím, že bude zveřejněn
záměr a poté rozhodováno o pronájmu
 nabídku na zakoupení exteriérové
mapy za 7 890 Kč bez DPH pro
Mladý Smolivec s tím, že se mapa nebude pořizovat

Číslo 11; ročník XX.
 oznámení o schválení platby na

projekt rekonstrukce budovy
zdravotního střediska v Mladém
Smolivci ve výši 361 015 Kč
 žádost firmy United Networks
SE, IČO 03579051 z Plzně (dříve
KONET s.r.o. Blatná) na změnu
objektu ve schválené smlouvě na
pronájem místa pro umístění zařízení pro internet z Radošic na
vodojem do Budislavic s tím, že
bude zveřejněn záměr a poté provedena změna
 žádost manželů Beštových z Plzně a sousedů na snížení omezení
rychlosti při vjezdu do Dožic
s tím, že bude žádost předána
vlastníkovi komunikace
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řelom září a října byl
v kasejovické škole bohatý
z hlediska účasti ve sportovních
soutěžích. 30. září se konal Okresní
přebor v přespolním běhu
v Chlumčanech za účasti těchto kasejovických žáků: Jaroslava Jarolímová,
Lia Vilhelmová, Petr Fous, Adam
Fous, Markéta Merhoutová, Kateřina
Řehořová, Tereza Melounová. V každé
věkové kategorii startovalo nejméně 25
závodníků, konkurence tedy byla značná. Nejlepšího umístění dosáhla
v kategorii III Lia Vilhelmová, skončila na 5. místě, přičemž bylo v její kategorii na startu 52 závodnic, navíc Lia
byla jedna z nejmladších zúčastněných
v této kategorii. Všichni ostatní zaslouží velkou pochvalu za obrovskou bojovnost a snahu, žádný náš účastník
neskončil ve druhé polovině startovního pole.

2. října se na fotbalovém stadionu TJ
Sokol Kasejovice konalo úvodní kolo
školského poháru Coca Cola Cup. Kasejovický stadion tuto soutěž hostil již
poněkolikáté za sebou. I soupeři byli již
pro naše žáky „tradiční“, přijeli žáci
z Nepomuka a Horažďovic. První zápas
sehráli mezi sebou hosté, Nepomuk porazil Horažďovice 4: 2. Ve druhém zápase
hráli naši žáci s Horažďovicemi. Po utkání, které bylo plné chyb ze strany našich,
zvítězili horažďovičtí vysoko 6: 0. Ve
třetím zápase byl výkon našich fotbalistů
velmi dobrý, po poločase 0: 0 ještě zápas
vypadal nadějně. Ovšem konečný výsledek byl 2: 0 pro hostující Nepomuk. Je
třeba podotknout, že řada žáků, kteří
nastoupili v této soutěži, hraje fotbal pouze rekreačně. Buďme optimisté a doufejme, že příští rok se nám v této soutěži
bude dařit lépe.
J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

e dnech 7. a 8. října zrealizovala
Základní
škola
Kasejovice
z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů první část projektu Kasejovice –
Zwiesel 2015. Na realizaci tohoto projektu získala Základní škola Kasejovice
od Krajského úřadu Plzeňského kraje
finanční podporu ve výši 15 000,- Kč,
která škole pomůže uhradit část nákladů
spojených s vlastní realizací projektu.
Realizace první části projektu
proběhla v bavorském městě Zwieselu,
ve kterém má škola navázanou dlouholetou spolupráci s tamější Mittelschule.
Škola ve Zwieselu připravila pro 25
kasejovických žáků 7. – 9. třídy bohatý
program. Ten spočíval v návštěvě pro
nás historicky významného města Pasova, kam se kasejovičtí žáci vypravili
s bavorskými spolužáky. Prohlídka
tohoto města ležícího na soutoku tří řek
– Dunaje, Innu a Ilzu, probíhala poněkud netradičně. Žáci nemuseli památky
města poznávat prostřednictvím klasic-

ké procházky městem, ale přímo
z paluby turistické lodi. Plavbu lodí
vystřídal průchod pasovskou pěší zónou a očekávaný rozchod v centru města. Z Pasova se žáci vydali zpět do
Zwieselu a následně do Železné Rudy,
kde měli zajištěno ubytování.
Druhý den se kasejovičtí žáci
vypravili se svými učiteli do Mittelschule ve Zwieselu. Zde je společně
s žáky a učiteli přivítal ředitel školy
Josef Wellisch. Úkolem bavorských
žáků bylo jejich české protějšky provést školou, seznámit je se systémem
výuky a nechyběla ani ukázka vyučovací hodiny. Žáky zaujalo jak vybavení
školy, tak moderní sportovní areál nacházející se v její bezprostřední blízkosti. Kasejovičtí žáci měli prostřednictvím tohoto projektu jedinečnou
příležitost zdokonalit se ve svých dosavadních jazykových schopnostech,
poznávat kulturní, historické a přírodní
památky a uvědomit si podobnost kultur na obou stranách česko-bavorské
hranice.
Štěpánka Löffelmannová
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úterý 27. října zrealizovala kasejovická základní škola druhou
část projektu Kasejovice – Zwiesel 2015 z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů. Úterní dopoledne přijeli do Základní školy v Kasejovicích žáci 9. třídy
Mittelschule ve Zwieselu.
Součástí dopoledního programu byla práce s keramickou hlínou a
přátelské utkání ve fotbalu. Poté byl pro
bavorské žáky a jejich učitele připraven
oběd ve školní jídelně. Odpoledne se
bavorští a čeští žáci vypravili do jihočeské Blatné, kde si společně prohlédli
zámecký park s pasoucími se daňky.
S vedením zwieselské školy byla
v průběhu návštěvy předběžně domluvena oboustranná spolupráce na další
školní rok.
Štěpánka Löffelmannová

e středu 21. 10 2015 jsme se vydali do Kulturního centra
v Kasejovicích, kde pro nás divadélko Kos připravilo pohádku O milostném psaníčku.
Při představení jsme se dozvěděli, co stane, když nalepíte poštovní
známku na dopis obráceně a ještě
k tomu na ni třikrát poklepete. A tak se
Verunka dostane na tajné pošťácké místo a musí se velmi snažit, aby se dostala
zpět na zem za jejím milovaným Vendelínem.
Pohádka samozřejmě skončila
dobře. Verunka se vrátila zpět právě
včas, aby mohla odejít ze služby se
svým milým Vendelínem a pan baron
se sám vytrestá za své zlé skutky. Pohádka se všem moc líbila a těšíme se, že
se za rok k nám divadélko Kos opět
vrátí.
Marie Kukelková
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iž 22. září se naši žáci spolu se svými učiteli odborného výcviku zúčastnili konference a semináře
v Kutné Hoře, kde měli možnost podělit se
o své zkušenosti ze zahraničních pobytů.
V případě naší školy se jednalo o projekt
Leonardo da Vinci, v rámci kterého se
vybraní žáci zúčastnili stáže ve Francii.
Tam měli možnost předvést, co umí, a
porovnat své dovednosti v mezinárodní
konkurenci, a popravdě, jejich výsledky
vůbec nebyly špatné! Součástí konference
v Kutné Hoře bylo i předvádění tradičních
řemesel, v našem případě kovářství a truhlářství – zde zejména řezby, které se setkalo s nemalým zájmem účastníků akce.
Projekt Leonardo sice skončil, ale
další mezinárodní projekty pokračují: nyní
v rámci projektu Erasmus+ připravujeme
další účast na zahraničních projektech. Již
v letošním školním roce na jaře čeká naše
žáky výměnný pobyt s italskými studenty
z oblasti Como v severní Itálii. V rámci
třítýdenní odborné stáže absolvují i jazykový kurz a budou mít možnost navázat
zde kontakty a odbornou spolupráci, které
ve své praxi jistě využijí. Naopak italští
studenti přijedou k nám, aby načerpali
nové zkušenosti v rámci projektu mobility.
Další akcí, na níž bylo možno vidět
naše žáky při práci, byla Slavnost jablek
v Nebílovech v neděli 27. září. Také tam
předváděli řemesla, kterým se vyučuje na
naší škole, zejména kovářství a truhlářství.
Naše škola se také může pochlubit
ne zcela obvyklou událostí – byla vybrána,
aby vyrobila a předala dar ministryni školství paní Kateřině Valachové. Tento dar,
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kterým byl kovářsky umělecky zpracovaný
stojan na krbové nářadí, byl předán paní
ministryni na Krajské konferenci ředitelů
škol Plzeňského kraje dne 29. září 2015.
Aby naše škola šířila informace o
svých výukových programech a nabídkách
učebních i studijních oborů, účastní se
rovněž akcí, jako jsou burzy škol. Některé
již proběhly – 1. října ve Vimperku a 13.
října v Blatné, jiné nás teprve čekají: 21.
10. Stod, 22. 10. Rokycany, 3. 11. Strakonice, 9. 11. Písek, 10. 11. Tachov, 11. 11.
Klatovy, 25. 11. Domažlice a 30. 11. Plzeň. Na těchto burzách naše škola poskytuje informace o možnostech studia i učebních oborech na naší škole.
Zároveň také zveme veřejnost na
Den otevřených dveří, který se koná
v Oselcích 21. 11. 2015 a 16. 1. 2016 od
8.30 do 12.00. Podrobnější informace o
škole a učebních či studijních oborech
najdete na stránkách školy http://
www.stredniskolaoselce.cz/.
Pro zájemce o studium na naší
škole ještě jedna důležitá informace – přihlášku ke studiu na čtyřletém oboru
s maturitou uměleckořemeslné zpracování
dřeva nebo uměleckořemeslné zpracování
kovů je třeba podat již do 30. listopadu
2015. Podmínkou přijetí je pouze talentová
zkouška, takže žáci, kteří mají zájem o
studium oboru s maturitou, ale netroufají si
na teoretičtěji zaměřené školy, kde jsou
povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, budou ve výhodě.
Srdečně tedy zveme veřejnost:
Přijďte se podívat na pracoviště naší školy,
rádi vám poskytneme veškeré potřebné
informace a ukážeme, jaké možnosti škola
svým žákům poskytuje.
Daniela Benešová,
učitelka SŠ a ZŠ Oselce

Souprava krbového nářadí – dar
ministryni školství Kateřině Valachové

letošním roce bylo možné
z Operačního programu Životní
prostředí získat dotace na pořízení
kompostérů pro biologický odpad. Minimální částka pro podání žádosti byla
500.000,-Kč. Tento limit nebyl pro naši
obec akceptovatelný. Obec Hradiště uvítala nabídku Města Nepomuk na spolupráci. Město Nepomuk žádost podalo a
s žádostí uspělo. Všem občanům našich
obcí byly kompostéry nabídnuty a zá-
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o prázdninách se toho
v Nezdřevě příliš významného
nestalo, přesto dvě události lze
připomenout.
V srpnu nově osazené dopravní značky
byly na svých místech necelý měsíc a
jednu z nich už dokázal nabourat neznámý zmatený řidič, jedoucí směrem
na Řesanice. U kapličky trefil značku
upozorňující na blížící se zpomalovací
prahy. Jak ho střetnutí s pro něj nečekanou překážkou vyvedlo z míry, svědčily stopy jeho širokých pneumatik
vedoucí zcela do protisměru a málo
scházelo, aby trefil i čekárnu.
V následujících dnech jsme se
marně dohadovali, o koho mohlo jít.
Ke karambolu došlo okolo půlnoci,
část lidí ještě popíjela pod pergolou
v hospodě, další spali spánkem spravedlivým. Jediné leč slabé svědectví
pocházelo od holandských spoluobčanů. Podle nich to bylo bílé osobní auto,
jenže ani typ vozu natož značku určit
nedokázali.
Jelikož další den se podařilo
značku vrátit do původní polohy a jedinou škodou tak zůstalo malé zhmoždění u paty sloupku, obecní úřad ani případ nenahlásil policii. Ta by se ostatně
vyšetřováním nejspíš nezabývala.
Druhá zpráva z poslední doby je
mnohem významnější a její obsah pro
obec důležitější. Po spoustě let, kdy
rybník Horní Štěrbinu zanášela ornice
splavovaná z okolních polností a spadané listí, se v rozpočtu našly peníze a
našla se i zdatná firma a rybník se povedlo odbahnit. Odhady vybagrované
hmoty se pohybují od 800 do 1000
kubíků.
Rybník ještě čeká v příštím roce
oprava hráze a vybudování nového
čapu a pak: Vítejte, ryby!
Jiří Čepelák

Naši kováři na semináři v Kutné Hoře

jemci se přihlásili na Obecním úřadě
v Hradišti. Po té byla mezi městem Nepomuk a Obcí Hradiště uzavřena Smlouva o výpůjčce kompostérů na likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu. Ti
občané, kteří o kompostér požádali, ho
v současné době po podpisu smlouvy a
protokolu o předání dostávají do užívání.
Obec
Hradiště
uzavírá
s vypůjčiteli „Smlouvu o výpůjčce a
darovací“. Předmětem této smlouvy je

zahradní kompostér, který slouží ke
kompostování biologicky rozložitelného
odpadu. Doba trvání výpůjčky je sjednána na 5 let od data podpisu smlouvy. Po
uplynutí této doby je předmět výpůjčky
bezplatně přenechán do vlastnictví vypůjčiteli.
Věřím, že využití kompostérů na
biologický odpad přispěje ke zkvalitnění
třídění odpadu.
Jaroslava Ladmanová

Listopad 2015

92 let
91 let
88 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
78 let
77 let
76 let
75 let
74 let
73 let
71 let
70 let
65 let
60 let

str. 6

Josef Hulač
Jarmila Šímová
Růžena Šampalíková
Božena Vokáčová
Vlasta Sloupová
Milada Korejčková
Marie Staňková
Václav Fiřt
Anna Sedláková
Cecílie Topinková
František Bláha
Růžena Kubíková
Anna Šipatková
Marie Vodičková
Josef Rezek
František Veselý
Marie Mužíková
Marie Krejčová
Anna Bečvářová
Alena Pruchová
Zdeňka Kaiserová
Jiřina Stupková
Vlasta Kališová
Jiří Marek
Karel Hrubeš
Josef Vokáč
Helena Štěpánková
Karel Červený
Božena Škyrtová
Eliška Košanová
Bohumil Flachs
Naděžda Mazáčková
Jiří Jirka
Marie Černá
Hana Černochová
Jindra Fialová
Vlastislav Baštář

Kasejovice
Životice
Řesanice
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Polánka
Hradiště
Kladrubce
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Chloumek
Dožice
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Oselce
Oselce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Hradiště
Řesanice
Kotouň
Dožice
Kasejovice
Kotouň
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec

MUDr. Jiří Rudolský, Kasejovice
Anna Kubová, Mladý Smolivec
Božena Rosíková, Radošice
Děkujeme SDH Budislavice, MS Stráž Mladý Smolivec
a všem, kteří přišli vyprovodit na poslední cestě

pana Václava Bláhu.
Rodina
Kdo v srdci žije, neumírá,
jen bolest a vzpomínky zůstávají...
Dne 16.11.2015 uplyne pět smutných let,
kdy nás navždy opustil

pan František Smíšek
Stále vzpomínají manželka a děti
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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
 Linda Howard: Nebezpečně blízko
 Hana Whitton: Eliška Přemyslovna
 Nora Robertsová: Veřejná tajemství
 James Patterson: Desáté výročí
 Josef Chalupný: II. světová válka na Horažďovicku
 Blatná - Děkanský kostel nanebevzetí Panny Marie
 Čtyři tlapky a ocásek
 Zvířata
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Hledají se TŘI KRÁLOVÉ...
Obecní knihovna se v roce 2016 opět zapojí do akce Tříkrálová sbírka. Prosím ochotné děti, které budou jako „tři králové“
v kostýmech koledovat, i dospělé coby vedoucí skupinek o
pomoc, tel. 602 429 346.
Dále budu vděčná za inspiraci, kdo je v našem okolí ten potřebný.
Dana Matějovská
ZO ČSCH Kasejovice pořádá

Program:
PÁTEK: v 15 hod. CHOVATELSKÉ POSEZENÍ - hraje Jiří Ocelík
SOBOTA: 8 hod. TRH HOLUBŮ,
v 10 hod. hraje Blatenská čtyřka
v 19 hod. BRUMENDO
NEDĚLE: v 11 hod. hraje ZVOTOČANKA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO,
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!!!

Komunitní škola Kasejovice, o.s.
srdečně zve na

v sobotu 28. listopadu 2015 14 - 17 hod.
do Kulturně společenského centra Kasejovice
Na co se můžete těšit:
 výroba a prodej adventních věnců
 pletení z papíru, drátkování
 plstění a další
... a na posilněnou a pro dobrou náladu
svařené víno ...

Listopad 2015

DRAKU, DRÁČKU, LEŤ SI
VZHŮRU, LEŤ AŽ DO NEBES,
JEN MĚ NEODNES...
Měsíc říjen, první podzimní měsíc byl u nás
ve školce bohatý a pestrý.
Všichni jsme si zvykli na nové prostředí a
kamarády. Už víme, co to je být chvíli bez
maminky a tatínka a začínáme se pomalu
těšit na hračky, stavebnice, svojí židličku a
značku, bez kterých to ve školce nejde. Celý
rok nás budou čekat divadélka, zajímavé
akce a výlety s kamarády a paní učitelkami.
TRADIČNÍ DRAKIÁDA
Na společné pouštění draků jsme se letos
připravovali a těšili celý týden. Ve školce
jsme si dráčky malovali, vyráběli a učili se
je pouštět na vycházkách. Náš školkový
dráček nám ale nechtěl létat, nebo to neuměl? V den D se sešlo, nebo spíše sletělo
nad Hulačů loukou plné nebe dráčků. Dráčci mezi sebou soutěžily, kdo vyletí nejvýše,
až ke sluníčku, které zrovna v ten den krásně svítilo. Všichni jsme si to odpoledne
výborně užili. Tak dráčci, ahoj zase za rok!
Klaun Ála a jeho cesta do pohádky
S klaunem Álou jsme si společně zahráli
v pohádkách, hádali jsme pohádkové postavy a také jsme si pohádkově zacvičili.
Všechny pohádky známe od našeho Večerníčka.
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SOLNÁ JESKYNĚ BŘEZOVÉ
HORY PŘÍBRAM
Jako každý rok, tak i letos, jsme se společně vydali hledat solnou vílu a solné skřítky
do solné jeskyně v Příbrami. Hra s krystalky
soli, stavba různých kopců, domečků,
cestiček v soli a relaxace při hudbě nás
zavedla do pohádkové podzemní říše, kam
jsme se vždy rádi vraceli. Také cesta autobusem, který řídil pan M. Korejček, pro nás
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byla zajímavým zpestřením a ponaučením,
jak se chovat v dopravních prostředcích..
DÝŇOVÁNÍ S RODIČI
Výroba panáčků a strašidýlek z dýní baví
snad všechny. V letošním roce, kdy bylo
suché léto, se moc dýničkám nedařilo a na
zahrádkách se urodily málokomu.
Přesto jsme se sešli v hojném počtu a šikovné ruce dětí a rodičů společně vytvořily
krásné panáčky Dýňáčky, kterými jsme si
vyzdobily vchod školky a také svých domovů.

Obrázek Matěje Kotěšovce.
PODĚKOVÁNÍ KOVO
KASEJOVICE – MONT s.r.o.
Děkujeme za rychlou a perfektní opravu
poškozeného varného kotle na čaj
pro malé děti - školkáčky i děti ZŠ, které se
u nás stravují.
Děkujeme Vám za ochotu a vstřícnost.
Obrázek ze solné jeskyně nakreslil
Martin Zitko.

Ledvinová Ivana

Zveme všechny zájemce
„Braňme se nachlazení
jednoduchými opatřeními“
Je to nedávno, co jsem
psala o jarní detoxikaci těla
pomocí bylinek a potravin a již
tady máme podzim v plném
proudu. S ním přichází i příval častějších
nachlazení a všemožných viróz.
A tak jsem pro Vás dala dohromady
několik opatření, díky kterým můžete pomoct vašemu imunitnímu systému se lépe
ubránit bacilům.
Vsaďte na pohyb
Tělní buňky se prokrví, srdce zocelí, pot
vypudí krom soli i toxiny, mozek se okysličí a také se vyplaví endorfiny – hormony
dobré nálady. Je totiž prokázáno, že lidé,
kteří jsou „v pohodě“ lépe odolávají nemocem.
Odpočívejte nejen fyzicky,
ale především psychicky
Pojďme se alespoň jeden den v týdnu pořád
za
něčím
nehonit,
něco
stíhat
a udělejme si čas na odpočinek, na rodinu a
přátele, výlety a hlavně na sebe.
Sauna? No jistě!
Pokud nepatříte do skupinky lidí, kterým se
saunování nedoporučuje, tak si saunu můžete dopřát nejlépe 1x týdně. Lékaři doporučují saunování jako prevenci proti nachlazení a dalším infekcím horních cest dýcha-

cích. Při saunování se zvýší tělesná teplota
asi o 1°C, zrychlí se látková výměna a aktivují se imunitní funkce.
Zvlhčování nosní sliznice vodou
s rozpuštěnou mořskou solí (mořskou
vodou)
Viry mají znesnadněnou práci se na ní
uchytit a způsobit zánět horních cest dýchacích (rýmu).
Tipy do kuchyně
Každé ráno po domácku vyrobený čaj ze
strouhaného zázvoru, skořice, hřebíčku,
medu a citrónové šťávy.
Bylinné čaje (dle doporučení odbornic
v bylinných lékárnách)
Kysané zelí (vitamínová bomba – hlavně
vitamín C)
Čerstvé sezónní ovoce a zelenina
Polévky (masové vývary, česneková polévka, husté polévky z rozmixované zeleniny)
Neslazené zakysané mléčné výrobky
(jogurty, kefíry, zákysy, acidofilní mléka,
podmáslí…)
Krásný podzim a dávejte na sebe
pozor!
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

o vánoční inspiraci
s paní Beranovou
24.11.2015 od 16 hod.
v jídelně MŠ.

bor dobrovolných hasičů Oselce
zve všechny na Mikulášskou
zábavu v Obecním šenku v Oselcích, konanou dne 5.12.2015 od 20 hod.
K tanci i poslechu hraje PAVLATA
BAND.
Pramen Kloubovky v k.ú. Kotouň je v
současné době opět funkční. OÚ Oselce
žádá touto cestou návštěvníky o respektování dopravního značení se zákazy
vjezdu do lesních úseků.
Dne 30.11.2015 se od 14 hod. uskuteční
v oseleckém Obecním šenku setkání
důchodců obcí Oselce, Kotouň a Nová
Ves.
Děkujeme ČSV za výsadbu stromků švestek v Kotouni na návsi.
Václav Houlík
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 Prodám žulový pomník ( hrob ) na hřbitově v Kasejovicích, cena dohodou. tel: 602 156 036.
 Daruji štěňata. Matka voříšek, podobná jagdterierovi,
otec tušený, leč neznámý. 1 fenka, 4 psi, předpokládaný
vzrůst – střední velikost. Fenka je černá s bílou náprsenkou a bílými ponožkami, psi jsou 3 černí s bílou náprsenkou, jeden hnědý, černě žíhaný. Štěňata budou
k odběru od 20. listopadu. Jen do dobrých rukou! Více
informací na tel: 774 185 899. Hugo Tichý.
 Prodám míchačku na 1,5 kolečka, cena 1 500 Kč, tel.
723 571 323.
 Prodám 4,5 m3 dřeva - ořech, švestky, višně, 1 m3 za 400
Kč, Bezděkov 38. Tel. 721 725 694, volat po 18 hod.
 Prodám pšenici 400Kč/q a krmné brambory 4 Kč/kg.
Tel. 602 265 109.
 Koupím funkční brutar na ohřívání vody (80 litrů) na
pevná paliva. Tel. 724 053 526.
 Prodám v klidné lokalitě u školky v Kasejovicich pozemek 275 m2 i s přívěsem jako bonus. Více info na tel.
723 322 207.

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 602 429 346, fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, de 13.11.1991 pod č.j. 006236/91.
Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 770 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.12. 2015. Příjem příspěvků do KN č.
12/2015 do 30.11.2015.

