
kasejovické knihovně se konal druhý ročník celostátní akce Noc s Anderse-

nem. Jelikož jsme se minulý rok seznamovali s pohádkovou tvorbou i osob-

ním příběhem Hanse Christiana Andersena, začali jsme rychlým ověřovacím 

testíkem, co v hlavičkách dětí od loňska zůstalo.  

 Pak jsme se již zabývali naším letošním tématem, kterým byl všeuměl Zde-

něk Svěrák, slavící právě 80. narozeniny. Děti přemýšlely, pod čím vším je Zdeněk 

Svěrák podepsán. Dali jsme dohromady jeho pohádkovou i tvorbu, leckdo také znal 

knihy Tatínku, ta se Ti povedla či Radovanovy radovánky. (dokončení na str.2)
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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice 

 

Město Kasejovice pořádá a zve  
na divadelní komedii v provedení 

strakonických ochotníků 

OD SILVESTRA  

DO SILVESTRA 

v sobotu 16. dubna 2016 od 19 hod. 
v sále kulturně společenského centra 

Kasejovice 
 

Vstupné 50 Kč 

ímto bychom rádi poděkovali jménem Klubu kasejovických žen všem, kteří 

se účastnili na organizaci dětského bálu. Bez jejich pomoci by nebylo mož-

né tuto akci realizovat a za pomoc jsme vděční. Myslím, že mohu poděko-

vat i za všechny malé raubíře, kteří si přišli zařádit a zatančit.      -pp- 
 

MÚ Kasejovice zve širokou 

veřejnost na  
 

Tradiční pouť  

na Boučku  
 

v neděli 24. dubna 2016  
 

od 11.30 hod. MŠE 

SVATÁ v kapli  
Poté posezení s hudbou 

Brumendo. 
 

Občerstvení zajištěno. 

Město Kasejovice  
zve širokou veřejnost na  

 
 

Americkou armádou a příjezdu 
Československé samostatné 

obrněné brigády 
 

v pátek 6. května 2016   
v 8.30 - 9.30 hod.  

 

Položení věnců u Památníku 
obětem 2. světové války 

 

Konvoj vojenských historických  
vozidel na náměstí 
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Výběr z usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice  

ze dne 30.3. 2016 

Rada města Kasejovice schvaluje mj.:  

 přidělení zakázky „Kasejovická pří-

roda – obnova parků a zelených 

ploch ve městě“, II. část (zpracování 

generelu náměstí) autorizované pro-

jektantce Bc. Janě Kadlecové, Dis., 

Druztová 180, s nejnižší nabídkovou 

cenou 48 000 Kč včetně DPH, 

schvaluje návrh smlouvy o dílo a 

pověřuje paní starostku k jejímu 

podpisu 

 návrh smlouvy o pronájmu pozemku 

p.č. 657/2 o výměře 11 100 m2 v k.ú. 

Kladrubce Mysliveckému spolku 

„Smrčina“  Životice za nájemné      

1 000 Kč/rok a pověřuje paní sta-

rostku k podpisu smlouvy 

 poskytnutí finančních prostředků 

Římskokatolické farnosti Kasejovice 

ve výši 10 600 Kč z Programu pod-

pory neziskových organizací na rok 

2016, kategorie A – Podpora práce s 

dětmi a mládeží na projekt 

„Katechismus kreativním způso-

bem“ 

 

Mše svatá  

s pobožností 
 

Kdy:  v sobotu 7.5.2016  v 18 hodin 

Kde: v kapličce sv. Josefa v Nezdřevě 
 

Zveme všechny věřící i hledající.  

Děti mohou přinést Panně Marii  

kromě svého srdíčka  

také malou květinu. 

o jedenáctého roku fungování 

vstupuje v roce 2016 v České 

republice systém zpětného od-

běru a recyklace vysloužilých elektro-

spotřebičů. Je to stejný systém, jako ve 

zbytku Evropy. Každý z nás může díky 

němu zdarma odevzdat svá vysloužilá 

elektrozařízení na místa odběru s tím, 

že budou řádně zrecyklována. 

ELEKTROWIN, největší český kolek-

tivní systém pro sběr a recyklaci elek-

troodpadu, už vytvořil na 13 000 míst 

zpětného odběru. Jejich prostřednic-

tvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 

vyřazených elektrospotřebičů o hmot-

nosti více než 245 000 tun.  

Dosloužilo i vám doma některé elek-

trozařízení? Nevyhazujte je do běžné-

ho komunálního odpadu. Odložte je na 

sběrné místo, odkud bude odvezeno k 

ekologické recyklaci. Získané suroviny 

dále poslouží při výrobě nových spotře-

bičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá 

elektrozařízení odložit: 

Sběrné dvory měst a obcí – na nich 

můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu 

na místo bydliště.  

 

Prodejny elektro – prodejci jsou po-

vinni převzít staré spotřebiče při náku-

pu nového zboží systémem „kus za 

kus“. Podle novely zákona, která začala 

platit na sklonku roku 2014, musejí 

obchody s prodejní plochou větší než 

400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož 

rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, 

aniž byste byli nuceni koupit si nový.   

 

Vybrané servisy – rovněž odebírají 

spotřebiče k recyklaci. V rámci projek-

tu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz mů-

žete dokonce pomoci dobré věci. Po-

kud přinesete starší, ale stále plně 

funkční elektrospotřebič, a ten projde 

přísnými zkouškami, můžete ho věno-

vat některé neziskové organizaci, na-

příklad Fondu ohrožených dětí.  

 

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotře-

bičů pomáhá také už více než 1000 

hasičských sborů po celé republice.  

 

Města a obce podle zákona musejí 

nejméně dvakrát ročně zorganizovat 

svoz nebezpečného odpadu, do které-

ho patří i vysloužilá elektrozařízení.  

 

Společnost ELEKTROWIN také orga-

nizuje akcí, při nichž můžete za ode-

vzdaný spotřebič získat dárek – napří-

klad v podobě slevy na vstupném do 

ZOO nebo do muzea. Sledujte proto 

p o z o r n ě  i n t e r n e t o v é  s t r á n k y 

www.elektrowin.cz a facebookový 

profil Recyklace je legrace, kde najdete 

vždy aktuální informace.  

 

d dubna 2016 je zaveden sběr použitých potravinářských olejů za účelem 

jejich dalšího využití a recyklace. Možnost odevzdat použitý tuk je i v ka-

sejovickém  sběrném dvoře. 

Oleje a tuky se následně používají jako suroviny v chemickém průmyslu (pro vý-

robu biopaliv, ekologických maziv, kosmetiky a dalších produktů) nebo pro výro-

bu energie. 

Většinu upotřebených potravinářských olejů a tuků občané likvidují prostřednic-

tvím splaškových vod. Tuky následně způsobují technické komplikace správcům 

kanalizační sítě a provozovatelům ČOV. Jen malá část odpadních potravinářských 

olejů a tuků vyprodukovaných v domácnosti je řešena v rámci odpadového hospo-

dářství měst a obcí. 

Technický způsob zajišťování sběru potravinářských olejů: 

Uzavřená plastová láhev s olejem (např. PET lahev, či jiná se šroubovacím uzávě-

rem) se vhodí otvorem ve víku nádoby. Nelze používat skleněné nebo jiné křehké 

obaly ani plastové obaly s nepevným uzávěrem, např. kelímky s víčky. 

 

 

(dokončení ze str. 1) 

A všechny děti beze zbytku znaly Svěrákovu písňovou tvorbu a herecké role. S 

divadlem Járy Cimrmana to ovšem bylo slabší, na to si budeme muset asi ještě 

chvilku počkat. Pak jsme psali přání Zdeňku Svěrákovi k narozeninám, hledali 

schovaný klíč pomocí QR stopovačky, šli se v noci trošku bát, četli, spali, vstali a 

hráli společenské i běhací hry, než přišly maminky, aby si vyzvedly své malé spá-

če a odvedly je domů.                    Dana Matějovská 

http://www.jsemzpet.cz
http://www.elektrowin.cz


 

 

elikonoční svátky jsme v letoš-

ním roce prožívali velice brzy. A 

proto se tentokrát velikonoční 

dílna pro děti uskutečníla na poslední 

chvíli o Květné neděli 20. března po 

obědě. I přes trošku netradiční a na-

rychlo stanovený termín přišlo 13 dětí 

se svými dospěláky, kteří se jako vždy 

také pilně zapojili a byli plnohodnotný-

mi asistenty. K Velikonocům patří sa-

mozřejmě kraslice, které si děti barev-

nými vosky krásně vyzdobily. I těm 

nejmenším návštěvníkům dílničky to 

šlo pěkně od ruky a vytvářeli na vajíč-

kách různé kytičky, 

puntíky a čárky.  

Jejich tváře 

prozrazovaly, 

že jsou se svý-

mi dílky spoko-

jeni. Pak přišla 

na řadu pomlázka, 

která vždy během 

chvíle vyrostla 

panu Ladmanovi pod rukama. O po-

mlázku byl velký zájem a zásoba vrbo-

vých proutků se brzy vyčerpala. 

Kromě barevně 

nazdobených kras-

lic a pomlázky si 

děti domů odnáše-

ly ještě velikonoč-

ní ovečku. Její 

nadýchaný bílý 

kožíšek dal trochu 

více práce, ale snad to 

za tu námahu stálo. 

Všem se ovečka moc povedla a jistě 

našla své místo v dětském pokojíku 

nebo se stala doma součástí velikonoční 

výzdoby. Velká pochvala patří všem 

dětem, panu Jaroslavu Ladmanovi z 

Bezděkova a všem ostatním pomocní-

kům.                           Šulcová Olga 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci s Klubem kasejovických žen 

vyhlašuje 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
 

- letního a zimního oblečení (dámské, pánské,  
  dětské) 
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
- látek (min. 1 m2, prosíme, nedávejte nám   
  odřezky a zbytky látek) 
- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skle 
  ničky - vše nepoškozené 
- vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
- obuvi - nepoškozené 
- hraček - nepoškozených a kompletních 
- menších funkčních elektrospotřebičů  
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, 
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery,  
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky) 

Věci, které vzít NEMŮŽEME: 
- ledničky, televize, počítače, matrace,   
  koberce - z ekologických důvodů 
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky -  
  transportem se znehodnotí 
- znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční: 
 

pátek 27. května 2016  15 - 18 hod. 
sobota 28. května 2016  8.30 - 11 hod. 

 

v budově Agrochovu Kasejovice – Smolivec, 
a.s. v Kasejovicích 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace: tel. 224 316 800, 224 317 

203 nebo u paní Evy Ježkové: tel. 371 595 081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rvní stavení po levé ruce, když 

jedete od Nezdřeva, ano tam, 

kde se poblíž popásávala klidná 

hnědá kobyla, tam kde se promenádo-

valy občas slepice po silnici vyzobáva-

jíce utroušená zrna, tak tohle stavení 

ztratilo 26. února 2016 svého pána. 

 Rodilého Řesaňáka pana Karla 

Diviše jsem před pár lety poznal na 

schůzi kasejovických chovatelů. Já o 

něm nevěděl nic a co on o mně, netu-

ším. Při hovoru jsme si po krátké chvíli 

padli do noty. Z jeho řeči mi vyplynulo 

příjemné poznání, že fyzická podoba 

leckdy odpovídá charakteru. Urostlý 

šlachovitý muž vzbuzoval představu 

člověka, který má jasný a ničím neotře-

sitelný směr svého důchodcovského 

života. Stál si za svým a druhým se do 

jejich počinů nepletl. Ale posloužit 

radou, či pomocí nikdy neodmítl. 

 Nezdřevákům teď chybí při 

příjezdu do Řesanic ten léta letoucí 

známý obraz po obou stranách silnice – 

ovečky, kravka, kobylka a kolem stopy 

jeho práce. 

 Pro všechny je smutná škoda, že 

svět přišel o takového člověka. 

    Jiří Čepelák 

 

 

Turnaj ve dvacetníkovém mariáši 
 

14. května 2016 od 12 hod.  

v nezdřevské hospodě 
 

Prezentace od 12 hod.  

začátek turnaje ve 13 hod. 

Startovné 150 Kč. 
 

Pořádá firma MI-PAL  

Soutěží se o hodnotné ceny. 
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etošní dámskou jízdu jsme napláno-

vali na 12. 3. 2016. KD ve Starém 

Smolivci děvčata z našeho OÚ, 

Iveta, Květa a Evina, po zimě pořádně 

vygruntovaly, připravily květinovou vý-

zdobu, vše pro podávání občerstvení a 

mohlo se začít.  

 Všechny ženy z našich obcí přivítal 

místostarosta obce Jan Spour a poté nás již 

celou dámskou jízdou provázela Veronika 

Kubová. Jako první bylo na programu vy-

stoupení skupiny Kabát Revival Plzeň. 

Abychom toto vystoupení našim mamin-

kám a babičkám zjemnili, pozvali jsme děti 

našich obcí, aby nám předvedly své hudeb-

ní a pěvecké dovednosti. Ve třech přestáv-

kách Kabátů vystoupili Monička a Vašík 

Blovských, Saša Jindrová a Adrianka Hoš-

ková, Adélka a Filípek Konvářových, Hon-

zík Krejčí. Všem pozvaným dětem se vy-

stoupení moc povedlo. Samozřejmě ne-

mohly z časových důvodů vystoupit všech-

ny děti našich obcí, tak v této tradici bude-

me pokračovat a naše nejmenší si budeme 

zvát na další naše připravované akce. Po 

vystoupení skupiny Kabát Revival Plzeň, 

které sklidilo veliký aplaus, přišlo na řadu 

klidnější, ale velice příjemné půlhodinové 

pásmo písniček skupiny Blatenští dudáci 

pod vedením Martina Škanty. No a závě-

rem nám hrálo duo Martin Škanta a Míša 

Dlouhá.  

 Během celé dámské jízdy nám 

moderátorka Veronika dávala záludné otáz-

ky na téma naše obce a život v nich. Každá 

správná odpověď byla odměněna hezkou 

cenou, kterou do tomboly věnovala firma 

SPEDICA, s.r.o. Jako tradičně obsluhovali 

naše dámy zastupitelé obce. Vařili kávu, 

roznášeli nápoje, občerstvení v podobě 

chlebíčků a zákusků a večeři, kterou při-

pravil Standa Růt, no a nechyběla ani rů-

žička pro každou přítomnou ženu. O teplo 

na sále se postaral Jirka Beneš a rozvoz žen 

na jízdu i domů zařídil Karel Sedláček. 

Celou akci pro nás zdokumentovali Václav 

a Luděk Blovských. 

 Všem, kteří pomáhali a vystupova-

li, děkujeme a těšíme se zase za rok… 

                          Eva Kubová 

Pochod na Třemšín – 2. ročník 
 

TJ Starý Smolivec srdečně zve  

příznivce pěší turistiky na  

POCHOD NA TŘEMŠÍN.  
 

Sraz je 8. 5. 2016 v 9.00 hodin na 

hřišti ve Starém Smolivci.  

Vezměte dobrou náladu! 

o, že o kulturní a společenské akce 

není v naší obci nouze, už dávno 

víme. Taneční zábavy, sportovní 

turnaje, společenská setkání, na to všechno 

jsme už zvyklí. Ale když se v rozhlase 

dozvíme, že se chystá divadelní představe-

ní místních umělců, tak se mnozí z nás 

nestačí divit. Čím lepším si zpestřit veliko-

noční svátky, než divadelním představe-

ním. Asi takhle uvažovala parta Bumlstar, 

která vznikla ve Smolivci přede dvěma 

lety.  Vše začalo setkáním důchodců, 

kde měli první vystoupení s pohádkou 

Lotrando a Zubejda a nyní se rozhodli o 

rozšířenou reprízu na opravdových prk-

nech ve Starém Smolivci. V neděli 27. 3. 

2016 se sál ve Starém Smolivci v KD opět 

zaplnil lidmi, tentokrát příznivci ochotnic-

kého umění. Vstupné bylo dobrovolné a 

v sále se sešlo okolo 130 místních i přes-

polních, kteří dychtili po troše kultury. 

V 17 hodin se všichni usadili a bylo slyšet 

první zvonění. Následovala ještě další dvě 

a to už sál dobře věděl, že má utichnout a 

věnovat pozornost jevišti. Zpovzdálí se 

ozval známý hlas Evy Kubové, která měla 

roli vypravěče. Po krátké předmluvě se 

opona roztáhla a herci se dali do hraní. 

Sranda to byla od začátku až do konce. 

Nikdo nevěřil tomu, že by místní občané 

byli tak šikovní. A o kom vlastně celou 

dobu mluvíme?   

 V hlavních rolích jsme mohli vidět 

manžele Spourovi z Budislavic, roli staré-

ho Lotranda si zahrál Miroslav Dražan, 

Lustig - Květa Marešová, sultán Solimán -

Svaťa Šlajsová, Hálí - Iveta Petříková, Zelí 

- Jarda Spour, Bélí - Yveta Petříková ml., 

Vincek - Maruška Křížová, Drnec - Vlaď-

ka Strejcová, loupežník - Květa Marešová 

ml.  

 Herci do děje vtáhli i diváky, pro 

které se tak hra stala ještě zajímavější. O 

největší rozruch se postaral Míra Dražan, 

který coby loupežník Lotrando st. vyhodil 

do hlediště kosti od kuřete a tím sklidil 

velký potlesk a úspěch. Potlesku se také 

dočkala scéna, kdy si Vincek jede pro 

mladého Lotranda do školy, a oba dva se 

vracejí na koni. Takhle bych mohla pokra-

čovat do nekonečna, protože divadlo bylo 

opravdu bezvadné. Herci nakonec sklidili 

veliký potlesk a dostali pozvánku do Spá-

leného Poříčí, kde by je občané také rádi 

viděli. Tak uvidíme, jak se pozvání zhostí 

a zdali proniknou i za hranice domácího 

katastru.   Veronika Kubová 

Perličky ze školky  

U veverky ve Starém Smolivci:  
Fotografie: 

1. Sněhulák pro Afriku 

2. Maškarní bál 

3. Beseda s panem spisovatelem              

    a ilustrátorem V. Juríkem 

4. Velikonoční zajíček 

Zápis dětí do MŠ ve Starém Smolivci 

bude 27. 4. 2016 od 8 do 15:30 hod.  

V tento den také rádi přivítáme  

každého, kdo si přijde naší  

školku prohlédnout.  
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Letní tábor Přebudov 4. běh 
Pionýr Nepomuk z.s. 

 
 
 

 
Tábor se uskuteční  

v  Přebudově u Kasejovic 
 

Termín:  
od 14. srpna do 26. srpna 2016 

Cena poukazu: 3500,- Kč 
Tábor je určen pro děti  

od 6 do 15 let. 
 
 
 
 
 
 

Celotáborová hra s názvem „Putování 
přebudovským vesmírem“ - nebe, 

mimozemšťané... prostě spousta her, 
soutěží, zábavy a překvapení... 

 
Přihlásit se o přihlášky můžete  

na tel.: 721 510 303 M. Vokurková 
nebo  775 204 546 M. Kašparová 

ne 5.3. 2016 se v Oseleckém 

šenku konal Maškarní bál. I přes 

poměrně malou návštěvnost se 

bál vydařil. Masky byly oceněny vý-

robky z Masokombinátu Písek. K tanci 

a poslechu hrál osvědčený Minimax. 

 

Dne 27.3. 2016 proběhl v Oseleckém 

šenku již několikátý ročník o nejlepší 

velikonoční nádivku – „Oselecký ná-

divkář“. Tento rok se sešlo celkem 19 

soutěžících. Vítězem se stal Josef Adá-

mek, na druhém místě skončil Zdeněk 

Lederbuch a na místě třetím se umístil 

Roman Koblasa.  

O velkém zájmu 

o tuto soutěž 

svědčí i počet 

hodnocených 

vzorků, kte-

rých bylo o 

osm více než 

v loňském roce. 

 

Dne 30. 4. 2015 od 17 hod.  

jako každý rok  

- stavění májky na návsi 

 

 

 

 

JARNÍ POZVÁNKA DO SOU BLATNÁ 

Zveme všechny zájemce na zajímavé akce, které připravujeme nejen pro naše žáky, ale i 

pro žáky ostatních škol a všechny zájemce z řad veřejnosti: 

20. dubna 2016 - Jízda zručnosti traktorem s přívěsem 

Oblastní kolo soutěže určené pro žáky zemědělských škol a učilišť, kteří získávají řidič-

ský průkaz skupiny T. Místo konání – areál Středního odborného učiliště, Blatná, U Sla-

dovny 671 od 9:00 hodin 

 

26. dubna 2016 – Den moderní techniky 

- výstava traktorů VALTRA a komunální techniky KUBOTA (Liva Předslavice), ukázky 

nejnovějších metod v oboru svařování (Esab), profesionální ruční elektrické nářadí (BP 

Service), prezentaci firem Dura, Vishay, Faurecia a mnohé další. Účast přislíbili i účastní-

ci letošního Rallye Dakar Martin Macík s kamionem LIAZ a Petr Lusk s TOYOTOU. 

Místo konání – areál Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671 od 9 hod. 

 

 

říve byla většina potravin balena 

do papíru a tak těch pár plasto-

vých obalů lidé prostě hodili do 

kamen. Spousta z nás topila pevnými 

palivy a prostě se to tak dělalo.  

 Doba se však změnila... V plas-

tových obalech je čím dál víc potravin i 

drogerie. Proto přišla doba třídění od-

padu. Město Kasejovice zdarma posky-

tuje pytle na plasty a pravidelně zajiš-

ťuje svoz plastů. Někteří ovšem i přes-

to pálí plasty v kamnech a kotlích. 

Možná jen tak ze zvyku, nebo z poho-

dlnosti. Z komína se pak valí temný 

oblak zapáchajícího dýmu... Málokdo 

si přitom uvědomí, že jde o naše zdra-

ví.  

 Zde je několik důvodů, proč 

nepálit plasty a jiné odpady, které 

nejsou topivem. Spalováním plastů 

vznikají karcinogenní (rakovinotvorné) 

sloučeniny jako například benzen, ace-

ton, styren, naftalen,fenol a především 

polychlorované dibenzo-dioxiny a di-

benzofurany, které již při nízké kon-

centraci poškozují periferní nervy, ját-

ra, způsobují poruchy metabolismu a 

jsou silně mutagenní (tj. způsobují vý-

vojové vady, nejen rostlin). Vysoká 

koncentrace oxidu uhelnatého, kyse-

lých aerosolů a oxidů dusíku, které v 

sobě obsahuje kouř z PET láhve, má 

zase za následek akutní bronchitidu, 

zvýšení respiračních chorob a astmatic-

kých onemocnění.   

 Protože tento problém přerostl 

do rozměrů, které nelze přehlédnout, 

Ministerstvo životního prostředí zaved-

lo kontrolní orgán, který na základě 

stížnosti anebo i namátkou, může udě-

lat stěr sazí a zjistit, čím daná domác-

nost topí. A postihy nejsou malé.   

 Zplodiny plastů, které „proletí 

komínem“, jen tak neodvanou. Spad-

nou na naše zahrádky, pole, do našich 

sadů. A tak se buď se zeleninou nebo 

masem domácího zvířectva tyto slouče-

niny opět dostanou do našeho těla a my 

po určité době začínáme být nevysvět-

litelně nemocní…  

 Malé děti se rodí a už mají ekzé-

my a alergie. To je následek jedů, cíle-

ně přidávaných do prostředí způsobem, 

který není nutný. Jde to i jinak. S kaž-

dou PET lahví, kterou dáte recyklovat, 

pečujete o zdraví své, svých dětí a 

vnoučat.             -rkn- 

 

 

Základní škola Kasejovice 
pořádá a srdečně zve na  

 

ŠKOLNÍ AKADEMII 
11. května 2016 od 16 hod. 

 

v sále kulturně společenského  
centra Kasejovice 
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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 
 

  Iva Pekárková: Pečená zebra 

  Ken Bruen: Svatyně 

  Beatrice Small: Bianca 

  Jo Nesbø: Policie 

  Patricia Cornwellová: Kalné vody 

  Artur C. Doyle: Dobrodružství Sherlocka Holmese 

  Barbara Wendelkenová: Velké pátrání 

 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

Karel Diviš, Řesanice 

Květoslava Davídková, Újezd 

Josef Klozar, Újezd 

         

Jan Stupka, Kasejovice 

Jan Eduard Krajčo, Kasejovice 

Obecní knihovna Kasejovice nabízí  
 

v týdnu 18.7. - 22.7.2016 v době  
od 6.15 do 16 hod. příměstský tábor 

 

Program:  
 tématické hry, soutěže, četba, hraní v přírodě, 

poznávání regionu, výlety... 
 

Přihlášky v knihovně. Info na tel. čísle 602 429 346.  
 

Cena 700 Kč, pro děti z Oselec, Kasejovic a spádových 
obcí platí dotovaná cena 500 Kč. 

 

Dne 18.4. 2016 uplyne 1 rok od úmrtí  
 

pana Jiřího Bláhy z Nezdřeva. 
 

                Stále vzpomíná rodina 

Dne 10. dubna 2016 jsme vzpomněli 

čtvrté smutné výročí naší drahé  

manželky, maminky a babičky  

paní Jaroslavy Novákové  

z Bezděkova. 

Stále vzpomínají manžel Pavel, děti 

Pavel a Radek, vnoučata Terezka, 

Adélka, Patrik a Nikolka, dále  

sourozenci s rodinami. 

Za vzpomínku děkují Novákovi 

 

 

 
 
 
93 let  Helena Křivánková Hradiště 
90 let  Josef Suda  Bezděkov 
88 let Marie Červená  Zahorčičky 
87 let Růžena Malečová Hradiště 
83 let Miroslav Habada Kasejovice 
  Alena Váchová Oselce 
82 let Jiřina Brožíková Radošice 
81 let Květoslava Davídková Újezd 
  Josef Kadlec  Polánka 
  Valeria Berková Kasejovice 
80 let  Věra Kraftová  Kasejovice 
  Marie Šímová Radošice 
  Marie Šollová Zahorčičky 
79 let  Vladislav Kaiser Kasejovice 
  Stanislav Mašík Kasejovice 
  Ludmila Bártová Radošice 
78 let  Jiří Vokurka Mladý Smolivec 
77 let  Jiřina Rážová  Kladrubce 
  František Pešek  Kasejovice 
  Josef  Pešek  Kasejovice 
76 let Jaroslava Chaloupková  Kasejovice 
  Jiří Suchý Podhůří 
  Miroslav Zach  Kasejovice 
  Květoslava Boušová Starý Smolivec 
75 let Bohuslava Horalová Kasejovice 
  Miloslava Veselá Kasejovice 
  Jaroslava Solarová Starý Smolivec 
74 let  Marie Nedbalová Životice 
73 let  Karel Svoboda Starý Smolivec 
72 let Jiří Ocelík Životice 
  Jiří Kulík Kasejovice 
  Jaroslav Ivanjuk Kasejovice 
  Jana Škudrnová Kasejovice 
  Jan Beneš Polánka 
  Marie Kravaříková Polánka 
  Helena Hajná Kotouň 
71 let Jaroslav Peroutka Hradiště 
  Věra Neradová Starý Smolivec 
  Václav Zachatý Dožice 
  Jiří Strnad  Kotouň 
70 let Bohumila Flachsová Kasejovice 
  Anna Matoušková Kasejovice 
  Pavel Majer Nová Ves 
65 let  Zdeněk Pešl Kasejovice 
  Jiří Pužej Polánka 
  Miloslava Šímová Životice 
  Josef Chvátal Hradiště 
  Jaroslava Chvátalová Hradiště 

 

Děkujeme všem, kteří se přišli 4.4.2016 rozloučit  

s panem Františkem Kondelem na jeho poslední cestě. 
 

                                         Zarmoucená rodina 



 

 

USMĚJ SE SLUNÍČKO,  

ALESPOŇ MALIČKO… 

 
Všichni ve školce se  těšíme a čekáme 
na  jarní sluníčko. První březnový týden 

nám čekání zpříjemnilo divadélko DRÁ-

ČEK s pohádkou ,,Jak Pejsek a Kočička 

vítají jaro“, kde kočička s budíčky pro-

budila líného pejska ze zimního odpočí-

vání a spolu se sluníčkem ho nalákali na  

velikonoční veselení. 

 

Hurá! Ve školce máme maškarní! 

V letošním roce se maškarní rej nesl ve 

znamení pohádek. Všichni jsme se pro-

měnili v pohádkové postavičky 

z večerníčků. Najednou si v herně hráli, 

tančili a soutěžili princezny, kovbojové, 

piráti, Pat a Mat, víly, Manky a loupež-

níci, králíci z  klobouku a nechyběl ani 

sám panáček Večerníček. Celé dopo-

ledne nám rychle uteklo a všichni jsme 

si maškarní náležitě užívali. 

Jsou tu Velikonoce, veselé malované 

svátky, kdy máme plné ruce práce 

s výrobou velikonočních kuřátek, ko-

houtků a velikonočního zdobení. Neza-

pomeneme s koledou na babičky a dě-

dečky z DPS a samozřejmě na paní 

starostku a ostatní z MÚ Kasejovice. 

Hody, hody, doprovody, koledoval ve-

likonoční zajíček, a všem nám přinesl 

barevné velikonoční vajíčko.  

 

Že máme šikovné ruce jsme si ověřili 

na VELIKONOČNÍM TVOŘENÍČKU 

s rodiči. Bylo to pro nás  příjemné před-

velikonoční tvořivé setkání. Nikomu 

z nás nechyběla  zručnost a fantazie. 

Zajíčci, které jsme si společně vyrobili, 

nám přinesli krásné a veselé VELIKO-

NOCE.  

 

Zima nás nechce a nechce opustit, pro-

hlašovali všichni ve školce. To je asi 

tím, že je ještě mezi námi. My jsme jí 

totiž ještě nevynesli, že bychom letos 

zapomněli? Ne, ne, už jí neseme! 

 

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vez-

mu bič! Zatahám tě za pačesy, za ty 

hory, za ty lesy.  Až se vrátím nazpátek, 

svleču zimní kabátek. 

 

Pěkně jsme jí zazpívali, zapálili a hodili 

do potoka. Zima opravdu odplavala… 

Na zahradě jsme pak našli vílu Jarněn-

ku a zahrádku odemkli stříbrným klí-

čem. Hurá, jaro už je opravdu tady! 

                                                                                           

Ledvinová Ivana                                                                                                     

             ředitelka mateřské školy 
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„K čemu je dobré znát svoje  

tělesné složení?“ 

iž od dětství mě fascinovalo, jak je 

příroda chytrá a jak si to všechno 

pěkně dokázala vymyslet. Díky mé 

práci specializace ve výživě v současné 

době nejvíce žasnu nad fungováním lid-

ského těla a tělesnou skladbou a to hlav-

ně v rámci složení organismu z hlediska 

tuků, pevné hmoty (svalů), kostí a tělesné 

vody. Tělesná hmotnost je jen jeden 

z ukazatelů (leč základních) lidského 

těla, který nám ovšem moc neřekne o 

KVALITĚ našeho těla. 

 Každý člověk má krom tělesné 

schránky, kostí, pojivových orgánů, cév, 

tělesných tekutin a dalších zajímavostí 

také určité množství tuku, svalů a vody, 

které by se mělo pohybovat v určitém 

rozmezí na základě věku a pohlaví. Jako 

je logické, že nemůžeme přežít bez svalů 

a tělesné vody, tak stejně tak se ale nedá 

žít ani bez tělesného tuku, neboť tuková 

tkáň je důležitá pro mnoho funkcí 

v našem těle: tvorbu buněk, hormonů, 

tepelnou izolaci a hlavně nám slouží jako 

zásoba energie v době nouze, protože 

nikdy nevíme, jestli se do takové nouze 

dostaneme (nemoc, nemožnost příjmu 

stravy…). Pokud není k dispozici zásoba 

tuku, tělo se začne „užírat“ a brát si živi-

ny a energii ze svalů, kostí a to je samo-

zřejmě špatně. Muži by měli mít v těle 10 

– 20% tuku, 50 – 65% 

vody a kolem 40 - 50% 

svalového. Jako ženy 

máme „naděleno“ více 

tukové tkáně. Číslo by se 

mělo pohybovat přibliž-

ně od 20 – 30%. Těles-

nou vodu bychom měli 

udržovat na hodnotách mezi 45 – 60% a 

svaly orientačně od 30 – 40%. Vyrovna-

né hodnoty jsou důležité pro efektivní 

fungování těla, dostatek svalové síly, 

předcházení různým nežádoucím vlivům 

(onemocnění vznikající na podkladě vyš-

šího množství tuku), šetření kloubů a z 

mnoha a mnoha dalších důvodů. Tím 

neméně důležitým je i vliv na celkový 

vzhled člověka.  

 Pokud i vy chcete zjistit Vaše 

tělesné složení, navštivte mě v mojí po-

radně, kde Vás přeměřím a prozradím, 

zdali je Vaše tělesné složení a celková 

hmotnost „v pohodě“, jak to souvisí 

s Vaším zdravím, vzhledem a jak se na 

těchto hodnotách dá zapracovat. Nezkrá-

cená verze článku k dispozici na webo-

vých stránkách www.kasejovice.cz nebo 

na www.martinakorejckova.cz . 

 

Martina Korejčková 

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň 

poradna Kasejovice č.p. 311 

t.č.: 721 634 113 

 

 

Přijďte si zacvičit 
 
 

 
 
 

každé pondělí od 18 hod.  

v kasejovické tělocvičně 

 

Vynášení „báby Zimy“ 

http://www.kasejovice.cz
http://www.martinakorejckova.cz


 

 

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  750  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.5. 2016. Příjem příspěvků do KN č. 
5/2016 do 30.4.2016.                                          
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 Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smoliv-
ce, cena dohodou. Tel. 725 648 003. 

 Pronajmu menší byt 2+kk v Kasejovicích s plynovým 
topením. Tel. 724 181 001. 

 Prodám ev. pronajmu hezký velký byt  3 + KK o celko-
vé užitné ploše 98 m2. Obývací pokoj, 2 ložnice, koupel-
na, prádelna, 2x WC, 2x sklep, Kasejovice 184, 2. patro. 
Plynové  topení a ohřev vody. Bližší informace na tele-
fonu 777 757 958, Blažanin. 

 Hledám pronájem bytu nebo domku v Kasejovicích. 
Spěchá. Tel. 735 822 752.  

 Prodám vlek za osobní auto, rozměry plechové korby 2 
x 1,2 m, sklápěcí čela, kola bantam 4.00 x 8, vinuté pru-
žiny, hyd. tlumiče, bytelný. Cena do 8000 Kč. Kasejovi-
ce, tel. 603 922 640. 

 Prodám motorovou pilu Hecht 939S, lišta 40 cm. Dobrý 
stav, nový řetěz, 3 roky stará, levně. Tel. 607 819 431.  

 

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá 

pro svůj závod  

ESTA Blatná pracovníky na pozice: 
 

 dělník ve výrobě (ženy i muže) 

 svářeč  

 elektrikář 
 

Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe je výhodou. 
 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, 

odpovídající mzdové ohodnocení a firemní benefity: 
 

Příspěvek na životní kapitálové pojištění. 

Příspěvek na dovolenou a Vánoce. 

Příspěvek na dopravu. 

Dodatkovou dovolenou. 

Příspěvek na stravování. 

Příspěvek na dětský tábor. 

Školní praxe pro děti zaměstnanců. 
 

Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na:  

Zdena.Erbenova@vishay.com. 

PRACOVNÍ NABÍDKA !!!!!! 
 

Potřebuji na pravidelný úklid pokojů pensionu (většinou 
soboty, někdy i neděle v červnu - září/říjnu v čase     

10/11 - 16 hod. dvě šikovné ženy nebo dívky... i jednu. 
Hospoda „Na statku“, Pole 

Kontakt: Jana Běhavá, tel. 383 491 007, 739 016 112. 

 

mailto:Zdena.Erbenova@vishay.com

