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

Uctění památky plukovníka Václava Brejchy, rodáka ze Životic

D

ne 26. června 2016 se uskutečnila
v obci Životice vzpomínková akce
k 75. výročí tragické nehody Čet./Sgt.
V á c l a v a B r e j c h y, p l u k o v n í k a i n
memoriam, stíhacího letce čs.
zahraničního letectva v bitvě o Francii a
Anglii ve válečných letech 1939–1941.
Podle náhodných svědků byl
sestřelen německou stíhačkou. Moře
vydalo jeho tělo 18. července 1941.
Pan Václav Brejcha je pochován ve
Scottow v hrabství Norfolk v Anglii.
Zástupci Obecního úřadu Životice,
Sboru dobrovolných hasičů, Leteckého
historického klubu Plzeň a Svazu letců
ČR položili věnce a květiny k pomníku a
uctili jeho památku.
Místostarostka obce Životice
Veronika Rážová

SDH Polánka pořádá 23.7.2016

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Program:
12.00 zahájení
14.30 vystoupení Osvětového divadla Orel Kasejovice
15.00 volná zábava
K tanci a poslechu hrají:
Ungrovanka, Anča Band, Minimax

Zveme širokou veřejnost
aneb všichni jste srdečně zváni!

Dětské dovádění
v ZŠ Kasejovice

P

oslední měsíc školy zahájili
kasejovičtí žáci ve veselém duchu.
Žáci 9. ročníku připravili pro své mladší
spolužáky z 1. stupně Den dětí. Původně
deštivá předpověď počasí nás odradila od
pořádání akce venku, a tak se soutěžní
klání konala pro jistotu v tělocvičně.
Nakonec se sice dešťové kapky na hřišti
moc nevyřádily, zato děti si to užily
dostatečně i uvnitř budovy.
Deváťáci se snažili, a tak připravili 13
stanovišť, na nichž museli malí bojovníci
prokázat svou manuální zručnost, logické
myšlení, rychlost, statečnost i další
schopnosti. Pro každého se tu našlo něco,
co ho mohlo zaujmout. Některá
stanoviště byla tradiční – např. shazování
plechovek či slalom s míčkem na lžíci,
jiná trošku obtížnější – házení šišek do
nůše, kroužků na tyčky, porážení kuželek,
strefování míčkem do úst ručně
vyrobeného „mamlase“. Děti si s radostí
zaskákaly v pytli a měly tak dobrou
kondičku, že uprostřed cesty zvládly
zvednout i činky. Trochu zabrat dalo
některým skládání puzzle obrázků nebo
(dokončení na straně 2)
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Dětské dovádění v ZŠ Kasejovice
(dokončení ze strany 1)
umístění sirek do krabičky za použití jen
jedné ruky. Zájem mladších žáků a žákyň
si získal i ﬂorbalový slalom, kam se
většinou rádi vraceli.
Netradiční disciplíny sice zpočátku
vzbudily nedůvěru, ale nakonec si je děti
pořádně užily. Komupak se povede
zalyžovat si v červnu na chodbě školy?
Zvládli to všichni. Milovníci špaget a
adrenalinu si zase rádi vyzkoušeli, jak
nelehký úkol je bez použití rukou, jen rty,
přendat vařenou špagetu pověšenou na
šňůře na jinou šňůru, navíc tak, aniž by
spadla, přetrhla se nebo skončila pod
tričkem či ve vašem žaludku.
Body mohli odvážlivci nasbírat i na
stanovišti „tajemné hádání“, kde jim byla

po zavázání očí poskytnuta ochutnávka
kousku ovoce a zeleniny, jejichž druh
měli poznat. Překvapilo nás, jak těžký
úkol to pro některé jedince
představovalo, ať už z důvodu mlsnosti či
neznalosti.
Děti rozhodně soutěžily s plným
nasazením, aby pak mohly v připraveném
obchůdku směnit papírové body za
cukrovinky a dárkové předměty. Sice se
nakonec u výdeje cen utvořila fronta, ale
na každého se dostalo.
Všichni si užili dopoledne plné
zábavy a tvářili se blaženě. Co víc si přát?
Snad aby spokojenost a úsměv na tváři
žáky dovedly až k blížícímu se
vysvědčení.
Iveta Flajšmanová
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Okrskové cvičení hasičů v Životicích
D

ne 28. května 2016 se uskutečnilo
v obci Životice Okrskové cvičení
hasičů. Cvičení se zúčastnilo 14 družstev
mužů, 1 družstvo žen a 1 družstvo dětí
z Újezdu u Kasejovic. Svoji práci
předvedlo i družstvo historických hasičů
z Oselec.
Celou soutěž vyhrálo družstvo ze
Řesanic, druhé místo obsadilo družstvo
z Kladrubec a třetí se umístilo družstvo
z Polánky.
SDH Životice chce poděkovat všem
sponzorům, místním hasičům i občanům
za pomoc s přípravou akce, zdravotnické
službě, provozovatelům místního
hostince za občerstvení i kapele
Brumendo.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
jakoukoli měrou na přípravách soutěže.
Velitel SDH Životic
Zdeněk Ráž

P

Konec školního roku na základní škole

oslední dny školního roku se i letos
nesly ve znamení sportovních a
oddychových aktivit. V pondělí 27. 6. se
žáci 6., 7. a 8. třídy účastnily sportovního
dne. Počasí nám v pondělí příliš nepřálo,
a proto se větší část sportovního klání
odbývala v tělocvičně. Chlapci a děvčata
soutěžili ve skoku vysokém, v hodu
medicimbalem a v trojskoku snožmo.
Nejvšestrannějšími sportovci mezi
chlapci se stali 1. Adam Fous, 2. Jonas

Reichelt a 3. David Šándor, v kategorii
děvčat bylo pořadí následující: 1.
Markéta Merhoutová, 2. Lia Vilhelmová,
3. Ludmila Karlíková. V úterý 28. 6.
soutěžili mezi sebou žáci 1. stupně v
atletickém čtyřbojiboji. Počasí menším
dětem přálo více, nemusely se schovávat
před deštěm, a tak přihlížející byli svědky
celé řady pěkných výkonů.
Den před vysvědčením, 29. 6., se
všechny třídy vydaly na vycházku do

okolí Kasejovic. Cílem byl např.
Chloumek, Újezd, Řesanice.
Předposlední den školy byl tak už jen
„přípravou“ na vytoužené prázdniny.
Přejme si tedy příjemné letní dny a samé
pěkné zážitky!
Jaroslava Mlsová,
učitelka ZŠ Kasejovice
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Deváťáci a osmáci zamířili do matičky Prahy

P

oslední květnový pátek se sokolský
autobus zaplnil dychtivými
výletníky z řad starších žáků kasejovické
školy, kteří hořeli touhou poznat další
zákoutí našeho hlavního města.
Osmá třída si zařídila exkurzi
Prahou z trochu jiného pohledu, jelikož
průvodce jim dělala paní Zuzka z
agentury Pragulic v rámci projektu
Poznej Prahu očima lidí bez domova.Ta
jako terénní pracovnice kromě jiného
pomáhá mladým lidem ohroženým
drogovou závislostí. „Bezdomovecká
prohlídka“, která patří mezi zážitkové
aktivity, trvala 3 hodiny a při procházce
centrem Prahy se žáci dozvěděli jak o
životě bezdomovců, tak i o historii a
současnosti pražské drogové scény.
Deváťáci si užívali střed města

jinak - návštěvou komplexu tří muzeí –
Muzea voskových ﬁgurin, Muzea
útrpného práva a mučicích nástrojů a
Imaginária, ve kterém našli zábavu v
úžasném zrcadlovém bludišti, v
kaleidoskopickém kině nebo zkoušením
různých vynálezů a vychytávek, např.
hraní na laserovou harfu,… Při návštěvě
centra si nenechali ujít zážitek ze
Staroměstského orloje. Z chystaného
výletu na Petřín sice sešlo, protože jsme
neplánovaně zmokli a moknout dál se
nám přestalo chtít, nicméně i tak byli
všichni spokojeni. Usušili jsme se v
obchodním centru, kde se obě třídy sešly,
někteří si zanakupovali, jiní navštívili
kino či se občerstvili. Závěrečnou
třešinkou na dortu byla ochutnávka
Sázavafestu právě před obchodním
domem. Zblízka jsme si mohli
prohlédnout Leoše Mareše, který
vystoupení moderoval, a hlavně se
osvěžit příjemnými písničkami Pavla
Callty. I to byl pro mnohé výjimečný
zážitek.
Pak už jsme museli pospíchat na
autobus, který na nás sice v dáli, ale
bezpečně čekal, aby nás včas večer
dopravil do našich domovů.
Iveta Flajšmanová

Deváťáci se loučí

Číslo 7; ročník XXI.

Souhrnné usnesení
Zastupitelstva obce Hradiště
ze zasedání dne 7.6.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1/ Program zasedání
2/ Rozpočtové opatření č.2/2016
3/ Závěrečný účet Obce Hradiště za rok
2015 bez výhrad
4/ Účetní závěrku Obce Hradiště za rok
2015
5/ Smlouvu o dílo na akci„Rekonstrukce
místní komunikace Hradiště-Lnáře
v k. ú. Hradiště“ mezi zhotovitelem
HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň a
objednatelem Obec Hradiště
6 / Proplácení cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce Hradiště, účetní
obce, zaměstnanci obce, starostovi,
veliteli a strojníkovi SDH Hradiště a
SDH Bezděkov na rok 2016
7/ Pronájem obecního bytu č.2 v Hradišti
č.p. 62 panu J. Bílému, bytem Mladý
Smolivec od 13.6.2016
8/ Záměr pachtu části pozemku (cca 150
m2) p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov
u Kasejovic
9/Zhotovitele pro „Rekonstrukci
sociálního zařízení-Bezděkov č.p. 41“
ﬁrmu STAFIS-KT s.r.o., Pačejov
–nádraží
Bere na vědomí:
1/ Kontrolu usnesení ze zasedání
č. 2/2016.
2/ Zprávu o výsledku hospodaření obce
Hradiště za rok 2015.
3/ Závěrečný účet Svazku obcí okresu
Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
za rok 2015.
4/ Zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí okresu
Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
za rok 2015.
Pověřuje:
1/ Starostku Obce Hradiště, aby sepsala o
úkonu schválení účetní závěrky za rok
2015 protokol.

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční
Objednávka na tel. čísle
723 38 77 48
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Turistický oddíl v ATOM muzeu v Brdech

V

neděli 19. června se turistický
oddíl z Budislavic opět vydal
na výlet, tentokrát do ATOM muzea
v Brdech, je to jediné muzeum, které
se zabývá jadernou atomovou
válkou.V 10 hodin dopoledne byl
stanoven sraz v Míšově u gril baru,
odkud se vyrazilo na pochod do
vojenského areálu v Brdech.
Zúčastnila jsem se výletu, který
organizuje tento spolek poprvé, a
byla jsem hned na začátku
překvapena, kolik lidí se v Míšově
sešlo. Po půl hodinové cestě jsme
přišli k areálu, ve kterém se muzeum
nachází. Dostali jsme pár informací
od Honzy Spoura, co se bude v
následujících měsících v BTO dít. V
11 hodin dorazil i pan průvodce,
otevřel velkou železnou bránu a celá
skupina více než 60 lidí se vydala
směrem k muzeu. Dříve než nás
pustil na prohlídku celého muzea,
poslechli jsme si přednášku o Nadaci

Železná Opona, která několik let
usilovala o vznik tohoto muzea, o
historii vojenského areálu a také
samotném muzeu, ve kterém se v
době studené války skladovaly
jaderné hlavice, které měly být
připraveny k odpalu z nedaleké
sovětské raketové základny v
Rokycanech. Po téměř hodinové
přednášce jsme byli upozorněni, že v
muzeu je 6 stupňů, že by bylo dobré
se obléct. Poté se otevřela velká
železná vrata, zaplatil se vstup 100
Kč za dospělou osobu, 50 Kč za dítě
a každý si mohl prohlížet, co chtěl.
Po vstupu následovaly prudké
schody dolů do hlavní haly, ze které
vedly 4 rozlehlé místnosti, ve
kterých byly skladovány jaderné
hlavice. Každá místnost se věnovala
jednomu tématu. První byla
zaměřená na studenou válku a
železnou oponu, druhá na Sovětský
atomový program, třetí na Americký

atomový program a čtvrtá na mírové
využití jaderné energie. Kromě
těchto místností byly zpřístupněny i
chodbičky a malé prostory s
technologickým zázemím. Po
skončení prohlídky byl nabídnut
pochod po CHKO Brdy, který vedl
Honza Spour. Našlo se několik lidí,
kteří se vydali poznávat krásy
přírody. Ti, kteří nepochodovali dál,
se vydali zpět do Míšova, kde se
občerstvili ve vyhlášeném gril baru.
V nabídce byla sýrová nebo brdská
klobása, grilovaná krkovice nebo
kuřecí prsa. Myslím, že se nenašel
nikdo, kdo by si nechal takový
lákavý oběd ujít. Poprvé jsem se
vydala na pochod s tímto oddílem a
myslím si, že to nebude naposledy.
Velké díky patří pořadatelům za
uspořádání výletu do dalšího
zajímavého místa v blízkém okolí.
Michaela Nesvedová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
HURÁ PRÁZDNINY !!!
Hádej, hádej, copak je to,
hřeje to a směje se to?
Hádej, hádej, copak je to?
Je to slunce, je to LÉTO.
Celý měsíc se všichni ve školce
těšíme na léto a prázdniny, koupání a
výlety. Školní rok utekl jako voda a
máme tu poslední zvonění kouzelného
pohádkového zvonečku a loučení.
Celý červen byl pro nás bohatý a
pestrý na události a zážitky. 1.6. jsme ve
školce slavili svátek všech dětí s malými
trpaslíčky, pak jsme společně navštívili
hasiče, kde jsme se dozvěděli, jak se hasí
požáry a zachraňuje při různých
nebezpečných událostech a jak jsou pro
nás hasiči důležití. O tom všem nám
povídal hasič-záchranář, pan Jan Cina,
za to mu patří velké poděkování.
Za pohádkou na Šumavu – to byl náš
letošní školkový výlet. Vypravili jsme se
do pohádkového statku Mlázovy, kde nás
čekala výstava šumavských
pohádkových postaviček – skřítků, víl,
vodníků a strašidýlek, pohádkový ateliér,

L
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pohádková cesta a obchůdek. Ani deštivé
počasí nám radost z výletu nepokazilo a
celý den jsme si jak se patří užili.
Na návštěvu do první třídy za
kamarády jsme se moc těšili, byli jsme
zvědaví, co všechno se naučili. Moc nás
překvapili jací jsou šikulové, už si
přečtou pohádku. Ti se mají!
S divadlem Dráček v pohádce ,, O
bolavém zoubku ,,jsme se učili, jak
správně se čistí zoubky, aby nebolely.
Panáček nám říká: ,,Stůj,, Dobře si to
pamatuj! Ať jsi v mžiku na chodníku, ze
silnice upaluj! Jak se máme chovat na
ulici a při jízdě na kole si s námi přišli
povídat členové policie ze služebny
Nepomuk, praporčík Tomáš Kuchyňka a
praporčík Kamil Mastný. Všichni jsme
napjatě poslouchali, vyzkoušeli si pouta,
helmu, vestu a samozřejmě policejní
auto Viola 211.
Na otázku, co ti musí tatínek dát,
když jedeš v autě, odpověděl Vašík - no
přece volant!

školním rokem a s budoucími prvňáčky.
Všichni jsme se sešli na naší pohádkové
zahradě, kde na nás čekal pan král Karel
IV.
a vyslal nás hledat královský
poklad, kdo ho našel, dostal královskou
odměnu - Karlův čokoládový dukát.
Cesta za pokladem nebyla vůbec lehká,
ale všichni jsme poklad našli a úkoly
splnili a náležitě si putování užili.
Společně s rodiči jsme si pak opekli na
královském ohništi buřtíky, které nám
moc chutnaly. Poděkování patří
kamarádům školákům ze základní školy,
kteří nám v putování za pokladem
pomáhali.
Poslední divadlo Kolem ve školce s
pohádkou ,,Princové jsou na draka,,
zakončilo opravdu bohatý a barevný
školní rok.
Čekají nás krásné letní dny provonělé
sluníčkem, se spoustou zážitků s rodiči.
Hurá prázdniny jsou tady!
Ledvinová Ivana
ředitelka mateřské školy

PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
KRÁLE KARLA IV.
Tak se jmenovalo naše loučení se

Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 16. díl
„Proč a jak se zbavit tuku v oblasti
břicha?“
Typický člověk s tendencí k ukládání
tuku do břicha se připodobňuje tvaru jablka –
s četnějším ukládáním tuku do oblasti kolem
pupíku a obvykle štíhlejšími nohy. Za vysoce
rizikový obvod v pasu se považuje hodnota
vyšší než 88 cm u žen a více jak 102 cm u
mužů. Proč je ale tuk v břiše nebezpečnější
než tuk například v oblasti nohou a boků?
Tak tady 4 významné důvody, proč se s
kulaťoučkým břichem rozloučit:
1.) Snižujeme si riziko cukrovky,
vysokého krevního tlaku a onemocnění
srdce a cév. Zmnožení tukové tkáně v oblasti
břicha vadí našim cévám, srdci a dosti se
podílí i na vzniku cukrovky II.
Pravděpodobnější je i to, že lidem s tendencí
ukládání tuku do břicha se více tuku ukládá i
do stěn cév.
2.) Zlepšení dýchání
Odstraněním velkého břicha si také
usnadníme dýchání – při nadechování přeci
nemusíme nadzvedávat zátěž.
3.) Vypadáme lépe a nenápadně nám

tak roste sebevědomí
4.) Lehkost při pohybu
Díky úbytku tuku se nám začíná lépe
pohybovat, přestávají nás bolet zatížené
klouby a kolena, lépe se nám dýchá, zvyšuje
se kondice, zlepšuje krevní oběh, snižuje tlak
a břicho už nám nepřekáží při zavazování si
bot a ohýbání se.

užírání se starostmi, depresemi,
uspěchaností a časovým presem naše tělo
nebude chtít hubnout. Ba naopak,
pravděpodobně si začne tuk v břiše
shromažďovat, neboť hladina „stresových“
hormonů z nadledvinek bude setrvávat ve
vyšší míře, což pro tělo znamená, že je v
pohotovosti na útok.

No a 4 tipy, jak na to:
1.) Pohyb!
Nejlépe každodenní a hodinu trvající
pohybová aktivita, která nás donutí se mírně
zadýchat, ale jen do fáze, kdy ještě
zvládneme mluvit. Tento typ pohybu by měl
být doplněn i zpevňovacími cviky na střed
těla.
2.) Úpravy stravování
Jíst každé 3 hodiny, nepřejídat se, omezit
tučné potraviny, ale na druhou stranu nejíst
pod nutný příjem pro tělo. Správné nastavení
množství jídla je trochu alchymie a i právě z
tohoto důvodu mě často lidi vyhledávají a
prosí o pomoc s nastavením jídelníčku.
3.) Stop alkoholu, cukru a bílé mouce
4.) Psychická vyrovnanost
Při dlouhodobém neřešení problémů,

Pamatujte ale, že i zbavování se břišního
(jiným slovem viscerálního) tuku je
dlouhodobý proces, takže zapomeňte na
rychlá řešení typu hladovka, kruté diety,
koktejly či léky na hubnutí. Vše, co za něco
stojí, stojí i nějaké úsilí. Ale výsledek pak
stojí za to!
Krásné léto přeje Martina Korejčková
Nezkrácená verze článku k dispozici na
webových stránkách www.kasejovice.cz,
nebo na mých osobních stránkách a
www.martinakorejckova.cz.
Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113
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Prodám hezký velký byt + KK o celkové užitné ploše 98 m2.
Obývací pokoj, 2 ložnice, koupelna, prádelna, 2x WC, 2x sklep,
Kasejovice 184, 2. patro. Plynové topení a ohřev vody. Bližší
informace na telefonu 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 pružiny, hyd. tlumiče,
bytelný. Cena do 8000 Kč. Kasejovice, tel. 603 922 640.
Prodám motorovou pilu Hecht 939S, lišta 40 cm. Dobrý stav,
nový řetěz, 3 roky stará, levně. Tel. 607 819 431.
Prodám - plechový gril na dřevěné uhlí, málo používaný, 120 cm x 50
cm i se stojanem, 1300 Kč, kamna Petry za 1000 Kč. Přenechám za
odvoz el. sporák, funkční a el. kamna akumul. v provozu.
Tel. 739 488 663.

Daruji větší množství pěkných cihel. Tel. 607 819 431.
Prodám hranoly 8/16 - 4,20 14ks; 16/14 - 4,10; 16/16 - 5,20 2ks;
16/16 - 4,50 a 4,40; 20/16 - 5,70 a 2,75; 30/30 - 7,00. Hurdisky a
patky. Info na tel. 606 775 941.

DĚTSKÁ ODPOLEDNE a DOSPĚLÉ
VEČERY v Hospodě „na statku“
v POLI - u Blatné
24.7. neděle 16.00: divadlo ToTeM Mračov:
Divotvorný mlýnek
31.7. neděle 16.00: divadlo Kapsa Anděl. Hora:
O Budulínkovi
7.8. neděle 16.00: teatr Hosín: Vojta Vrtek: Velká
cirkusová pohádka /největší kejklíř mezi kejklíři/

Pizzerie U pejska a kočičky
čeká na ty, kteří u nás ještě nebyli a těší se na stálé hosty :)
Otevírací doba: Pondělí - zavírací den
Úterý - Pátek 12 - 19 hod., sobota 12 - 22 hod., neděle 15 - 19 hod.
Tel: 776 692 390
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod., je možno den
předem domluvit.
(od 3 kousků) :)

Zámek Lnáře pořádá a srdečně zve na koncert

HUDBA STARÝCH MISTRŮ
sobota 13. srpna 2016 od 18 hod.
Vystupuje mezinárodní komorní orchestr MUSIC CAMP PRAGUE
Zámek Lnáře - Velký sál
Rezervace vstupenek tel. 604401432, nebo v pokladně zámku.
Vstupné v předprodeji: 99,- Kč

Prodám domek
s přilehlým skladem na vlastním pozemku
322 m² v Kasejovicích č.p. 395. Obytná
plocha bytu 77 m² - 3 místnos , koupelna,
WC. Vlastní studna, dvorek,parkovací
místo, el. přípojka 380 V. Přilehlý sklad je
podsklepen + 4 nosná podlaží (možno
využít jako sklad, garáže).
Tel. 774 595 621.

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,
Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČO 00 256 731, 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. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk
vychází 15.7.2016, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.6. 2016. Příjem příspěvků do KN č. 8/2016 do 31.7.2016.

