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

Vzpomínka na Rogera Boase

Roger Boas a Míla Beranová, květen 1945 a květen 1995

D

ne 10. února 2017 zemřel ve věku
95 let veterán II. světové války John
Roger Boas.
Seznámil jsem se s ním roku 1976
během stáže na kalifornské universitě
v Berkeley, kde mi ho doporučili jako
známého veterána a pamětníka bojů
v Evropě; byl tehdy ředitelem technické
správy města San Francisca. Navázali
jsme vřelé přátelství, které trvalo až do
těchto dnů. Roger rád vzpomínal na
poslední dny války v Kasejovicích, kde
se tehdy seznámil s dcerou řídícího
učitele Berana Mílou. Už prvního dne

Roger Boas po návratu
do vlasti roku 1945

našeho kontaktu mi vyjádřil přání se
s paní Mílou znovu setkat – to se mu
opravdu vyplnilo při první návštěvě
v Čechách v květnu roku 1995.
Roger Boas se narodil roku 1921
v židovské rodině, která sídlila v San
Franciscu, kde jeho otec vedl obchod
s automobily. Hned druhý den po
ukončení universitního studia roku 1942
se přihlásil do armády, kde se stal
důstojníkem 94. obrněného dělostřeleckého batalionu v rámci 4. obrněné divize
americké armády pod velením gen.
George Pattona. Po vylodění v Norman-

Kasejovické setkání důchodců

S

etkání důchodců se uskutečnilo
stejně jako minulý rok v zimním
čase. Kulturní program obstaraly

dětičky z mateřské školky, jejich starší
kolegové z prvního stupně ZŠ a hudebníci ze základní umělecké školy.

Titulní list jeho vzpomínek
na válku z roku 2016

dii se účastnil bojů ve Francii a Německu,
a v posledních týdnech války pomáhal se
svojí jednotkou osvobodit území
západních Čech v oblasti Sušice a
Kasejovic. Vrátil se domů ve 24 letech a
za své hrdinství byl nositelem několika
vysokých vyznamenání, a také řádu
Čestné legie za osvobození Francie.
Nikdy na Rogera nezapomenu,
hlavně na jeho vřelou povahu a přátelství.
RNDr. Oldřich Fejfar, profesor
Přírodovědecké fakulty
University Karlovy
Pak přišel prostor pro společný hovor,
sousedské vyprávění a povídání, co se za
ten rok událo... Na podiu začala svá
fidlátka chystat Malá muzika Nauše
Pepíka, která je zaručeným receptem na
dobrou zábavu. Ta se za zvuku skočných
písní rozjela a trvala až do pozdních
večerních hodin, kdy hudebníci své
nástroje zase sbalili...
Občerstvení bylo vynikající jako
každý rok. Podával se bramborový salát a
řízky velikosti XXL, které připravily
ženy v kuchyni Agrochovu, zákusky ke
kávě a v pozdních hodinách chutné zabijačkové speciality od pana Heferta.
Dík patří vystupujícím dětem, týmu
sokolských servírek, které jako i v minulém roce zajišťovaly vzornou obsluhu, i
všem dalším, kteří přispěli ke zdaru této
oblíbené akce.
Dana Matějovská

Březen 2017
Usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 25.1. 2017

Rada města Kasejovice mimo jiné
schvaluje:
ź hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2016, tj. účetní závěrku a
hospodaření za rok 2016, inventarizaci majetku k 31.12.2016, dokladovou
inventarizaci k 31.12.2016, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin
k 31.12.2016 a hospodaření s fondy
za rok 2016
ź hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2016, tj. účetní závěrku a
hospodaření za rok 2016, inventarizaci majetku k 31.12.2016, dokladovou
inventarizaci k 31.12.2016, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin
k 31.12.2016 a hospodaření s fondy
za rok 2016
ź dodatky č. 76 - 81 smluv uzavřených
s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň
o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice
ź splátkový kalendář pro zaplacení
nájemného v bývalé kavárně v objektu radnice
ź přidělení bytu v domě čp. 11 v Řesanicích p. xxx
ź pronájem pozemků p.č. 1154/12 o
výměře 100 m2, p.č. 1154/4 o výměře
14 m2, p.č. 1154/1 o výměře 12 m2 a
části pozemku p.č. 1156/2 o výměře
cca 260 m2 v k.ú. Kasejovice za cenu
7 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce p. xxx
ź program podpory neziskových organizací v souvislosti se schváleným
rozpočtem na rok 2017 ve výši cca
100 000 Kč

Upozornění občanům:
Z důvodu opravy poškozené vozovky
je uzavřena komunikace mezi
Kasejovicemi a Hradištěm.

Město Kasejovice nabízí
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích.
Bližší informace a tel. 371 595 100.
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Rekonstrukce sociálního zařízení
v objektu bývalé školy v Bezděkově

objektu bývalé školy v Bezděkově jsou dva obecní byty a společenská místnost,
která slouží kulturním účelům v obci. Sociální zařízení používané návštěvníky
kulturních akcí bylo původní, staré desítky let a neodpovídalo současným
hygienickým požadavkům. Také bylo nutné opravit koupelnu v bytě v přízemí budovy.
V listopadu minulého roku byla zahájena přestavba těchto prostor. Při rekonstrukci
bylo veškeré vodovodní potrubí provedeno nově a zasekáno pod omítku, rovněž byla
zrekonstruována kanalizace. Z bývalého školního kabinetu je část využita na WC žen a
z další části je nově vybudovaná koupelna bytu. Z prostoru kulturní místnosti jsou
osazeny dveře pro vstup do nově vzniklé kuchyňky. V sociálních zařízeních a koupelně
jsou obloženy stěny a položeny nové dlažby. Rekonstrukcí prošla také chodba – byla
položena nová dlažba, oštukované stěny a vyměněny vstupní dveře do budovy.
Stavební úpravy v bývalé škole v Bezděkově si vyžádaly finanční prostředky ve
výši téměř půl milionu korun. Na tuto rekonstrukci byla naší obci poskytnuta dotace
z KÚ Plzeňského kraje z programu stabilizace a obnovy venkova ve výši 300 000,- Kč.
Provedená oprava v č.p. 41 v Bezděkově značně zlepší prostředí pro návštěvníky
kulturních akcí a také pro nájemníky bytu.
Jaroslava Ladmanová

Oselecké aktuality

D

ne 25.2. 2017 prošel za velice příznivého počasí
pro tuto akci obcí Oselce tradiční maškarní
průvod. Zakončení kolem osmnácté hodiny
v klubovně SDH Oselce. Účast 26 masek.

D

ne 18.2. 2017 uspořádali kotouňští hasiči
hasičský bál v Obecním šenku v Oselcích. K tanci i poslechu
hrála výborná Pošumavská muzika.

Nezdřevským hasičům se ples povedl

P

ředznamenalo to už sluníčko, které
po řadě vskutku zimních dnů v sobotu 4. února předvádělo své schopnosti,
jimiž nás zajisté v plné míře obdaří ve
zvolna se blížícím jaru.
Stovce spokojených hostů vyhrávalo
hudební uskupení Karel tentokrát v sedmičlenném obsazení. Jak sami hudebníci
říkali, tak trochu si připadali jako soubor
alexandrovců proslulý svým počtem.
O humorný začátek večera se postaral
harmonikář Václav Čadek, když v uvítací
řeči pronesl překvapivou větu: Jsme zase
rádi tady u vás v Bezděkově. Teprve
výhrůžný pohled i pokřik nezdřevského
starosty a údery paliček, které nemířily
do bubnů, ale do zad Čadkových, dovedly mluvčího k realitě. Nutno přiznat, že se
ze svého omylu docela dobře vymluvil a

mnozí v sále to dokonce považovali za
předem připravený vtip.
Zábava místních i mnoha přespolních
se rozvíjela, jak je ostatně v posledních
letech obvyklé, v příjemné pohodě. K ní
jistě přispělo také to, že každý, kdo si
stihl opatřit poukázky do soutěže o ceny,
si něco menšího, či většího odnesl. Vždyť
na 600 poukázek připadlo 300 výher.
O úspěšnosti bálu svědčí, že většina
návštěvníků vydržela dlouho přes půlnoc
a ve tři hodiny, kdy muzikanti končili, byl
parket ještě stále slušně zaplněný. Úsilí,
které nezdřevští hasiči do přípravy akce i
jejího vlastního průběhu vložili, se
dočkalo té nejlepší odměny: Třebaže
vždycky je co zlepšovat, letošní bál se
povedl.
Jiří Čepelák
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Co nového na základní škole

K

oncem ledna na naši základní školu
zavítal už tradiční host. V rámci
prevence negativních společenských
jevů se představilo Divadlo VeTři. Děti
z prvního stupně byly velmi názorně
poučeny o tom, že jakékoli návykové
látky dokáží náš život téměř zničit.
Program pro 2. stupeň byl zaměřen na
nebezpečí, které je spojené s užíváním
moderní techniky. Tato představení jsou
vítaným doplňkem hodin výchovy
k občanství a výchovy ke zdraví.
I v zimních měsících se snažíme
zpestřit výuku exkurzemi. 21. 2. jsme se

s 6. a 8. ročníkem vypravili do plzeňské
Techmánie. Nejprve jsme absolvovali
program Procházka sluneční soustavou.
Žáci si mohli zopakovat běžné školní
znalosti o vesmíru, navíc díky 3D
projekci mohli zažít simulovaný let noční
oblohou. Pak následovala volná
prohlídka výstavních prostor celého
areálu. Asi nejvíce zaujaly pokusné
objekty z oblasti mechaniky. Snad lze
doplnit jen to, že pokud někdo není
fanoušek přírodních věd, tak po návštěvě
Techmánie má velkou šanci se jím stát.
J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Únor ve školní družině

D

ruhé pololetí letošního školního
roku začalo dalšími změnami,
týkajícími se vybavení místnosti ŠD.
Pan Spour přivezl nové policové
skříňky, do kterých si děti hned
naskládaly starší i nové hračky, hry a
stavebnice.
Děkujeme p. Spourovi a p.
Červenému, který se spolupodílel na
sponzorském daru pro děti v ŠD.
Šárka Vocelková, vychovatelka ŠD

OZNÁMENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KASEJOVICE
- ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Základní škola Kasejovice oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok
2017/2018 proběhne v pátek 7. dubna 2017 od 13.00 do 16.00 hodin v bu-dově
školy. Podrobné informace o zápisu do 1. třídy budou v průběhu měsíce března
zveřejněny na webových stránkách školy – www.kasejovice.cz
Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Bezděkovský maškarní bál

S

termínem dětského maškarního bálu
jsme stále vyčkávali. V naší škole
totiž probíhaly v průběhu zimních
měsíců stavební úpravy. A čekání se
vyplatilo. První březnovou sobotu sice
lákalo sluníčko ven do přírody, ale na děti
a jejich dospělé doprovody čekala
balónky vyzdobená škola s nově
zrekonstruovaným sociálním zázemím.
Pro všechny pravidelné účastníky
příjemná změna.
Celé odpoledne řádilo na parketu
dvacet dětí – princezničky, kominíček,
andělíček, miminka, čertíci, pirát a další
pohádkové a filmové postavičky.

O výborný hudební doprovod se
postarala jako v minulých letech kapela
Z VRŠKU pod vedením p. Herberta
Zelenky. Firmě MI-PAL – p. Milan
Palečko děkujeme za její sponzorování.
Vážíme si jejich přízně a podpory.
Vše bylo připravené, jak se na
pořádný bál sluší a patří. O občerstvení se
opět skvěle postarali místní hasiči a
šikovné ruce maminek a babiček
vykouzlily sladké dobroty. Byly
připravené i soutěže. Každoroční tanec
s balónky tentokrát měl několik
vítězných párů. Jedna písnička, druhá,
třetí už rychlejší, další a další. Nemělo to

konce. Ani rychlé tempo tance
neuvolnilo jinak velmi živé balónky
z čela soutěžních párů. Nechyběla ani
oblíbená „židličkovaná“. Nejdříve o
prvenství usilovaly děti a v druhém kole i
dospěláci. Zapojili se dokonce i členové
kapely. Nová soutěž „Mumie“ zprvu
vyvolala mírné obavy, ale výsledkem byl
bouřlivý potlesk všem soutěžícím. Na
parketu po skončení písničky stály
mumie všech velikostí, od nejmenší až po
největší. Všechny se soutěžícím týmům
moc povedly. Rozbalování už byla rychlá
akce, po které zbyla jen hromada papíru.
Rychlá rekapitulace – příjemné
prostředí, muzika, tanec, konfety, jídlo a
pití, soutěže. Ještě jedna důležitá věc
nebyla zmíněna, bez které by to nebylo
ono – tombola. Samozřejmě byla, a
nadmíru bohatá díky sponzorům a také
obecnímu úřadu Hradiště. Velké
poděkování patří: Truhlářství Karel Čada
Bezděkov, COOP Kasejovice – Anna
Krátká, Vinařství Lahofer a.s. Znojmo –
Václav Šulc Bezděkov, Hamé s.r.o.,
Bohemia Sport Lion s.r.o. Horažďovice,
Dvůr Lnáře s.r.o., Šoupovi, Vaněčkovi,
Sudovi Bezděkov 20, Šulcovi Bezděkov,
Ladmanovi, Bezděkov.
Venku se pomalu sluníčko loučilo,
končil den a ze sálu se stále ozývalo:
„Ještě jednu, ještě jednu!“ Kapela
přidávala a přidávala, ale konec přijít
musel. Budeme se zase těšit na příští rok.
Šulcová O.
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Divadelní představení
MRAZÍK sklízelo ovace

N

áš ochotnický spolek BUMLSTAR, který
už několik sezón funguje, nacvičil další
divadelní představení, tentokrát známou
pohádku MRAZÍK. Někteří již mohli hru
zhlédnout, protože premiéra byla v prosinci na
setkání důchodců, ale pro ostatní se opona
zvedla v sobotu 18. 2. 2017 ve Starém Smolivci
v kulturním domě.
Jelikož byl o představení velký zájem, tak se
pohádka hrála dvakrát. Jednou od 15.00 h a
potom od 19.00 h. Ochotníci dokonce přijímali
rezervace na místa, aby nedošlo k přeplnění sálu
a každý se mohl pohodlně posadit. A udělali
dobře, protože místa na obě představení byla
„zarezervována“ během pár dnů. Celkem bylo v
kulturním domě 112 míst k sezení a vstupné
bylo dobrovolné. K pokladně si tentokrát velmi
stylově sedl Jirka Kovářík alias Žížala a Oťas
Strejc starší. Oba dva měli obleky a buřinky,
takže budili dojem skutečných uvaděčů a
opravdového divadla.
Obsazení herců bylo znamenité a diváci se
smáli od začátku do konce. Tradičně se v hlavní
mužské roli Ivana objevil náš místostarosta a
drobný podnikatel Honza Spour, po jeho boku v
roli Nastěnky ředitelka MŠ U Veverky Svatava
Šlajsová, roli žebráka a macechy si střihla Iveta
Petříková starší, která, popravdě řečeno, perlila
od začátku až do konce a kritici by určitě řekli,
že byla pro tuto roli stvořená. Její vlastní dcerku
Marfušku tentokrát ztvárnila Zdena Spourová,
ženichovu matku a dědu Mrazíka Vlaďka
Strejcová, prostoduchý Saška a bábuška
Jaguška se představili v těle komika a ochotníka
Míry Dražana, loupežníky si zahrály Yveta
Petříková mladší, Květa Marešová mladší,
Marie Křížová, starou babku a tatínka Nastěnky
Květa Marešová starší, dědečka Hříbečka ještě
jako druhou roli Květa Marešová mladší a
Ivanovu matku a vypravěče Eva Kubová.
BUMLSTAR se během představení
neudržel a neodpustil si ani vkládání současných
moderních vymožeností. Takže když se
v pohádce objevila pokladna EET a narážka na
našeho ministra financí, nebo když si Ivan začal
dělat selfí obrázky s místními šťabajznami, či
Marfušenka si otevřela v lese Coca Colu a k ní
zakusovala točený salám, tak se diváci opravdu
neudrželi a svoje emoce projevovali skutečně
nahlas.
Představení trvalo hodinu a půl a herci jeli
bez přestávky. Během dne byl otevřený také
výčep, kde nám občerstvení připravila Petra
Boušová. Herci večer ještě poseděli a oslavili
svoje další úspěchy.
Už teď se moc těším, s čím se BUMLSTAR
pochlubí příště. Všem doporučuji jejich hry
navštěvovat, protože se mezi námi nacházejí
opravdové divadelní hvězdy a stojí za to je vidět.
Veronika Kubová
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Údolím Vltavy 2017

D

ne 11.2.2017 uspořádal I. BTO přednášku s názvem “Údolím Vltavy”. Jistě již
spousta čtenářů zaznamenala, že prostřednictvím I. Budislavického turistického oddílu
pořádáme výšlapy po bližším či vzdálenějším
okolí a pořádáme zájezdy či grilovačky. Tentokrát vzhledem k po-měrně tuhé zimě a
celkem slušné sněhové pokrývce jsme nechtěli příznivce našich výšlapů tahat do mrazivého
počasí, proto jsme zvolili setkání turistů v
teple sálu budislavického hostince. Program
byl stanoven již dlouho dopředu, a to přednáška průvodce národního parku Šumava, pana
Josefa Pecky, který nám byl doporučen samotným vedením parku. Jako téma jsme vybrali
Putování údolím Vltavy - první část. Po skončení bylo nutné uhradit náklady, proto jsme
určili dobrovolné vstupné.
Pan Pecka dorazil chvilku před začátkem a
po kratičkém představení byla odstartována
přednáška, která byla doprovázena promítáním fotografií vztahujících se k tématu a místním zajímavostem. Došlo i na několik historických snímků, které byly opravdu zajímavé a
přenesly nás o několik desetiletí zpět. Porovnání historie a současnosti bylo velice pozoruhodné. Od pramene jsme přednáškou doputo-

vali do oblasti Horní Vltavice, kde první část
námi vybraného tématu končila.
Po ukončení promítání a výkladu ještě
pan Pecka zodpověděl našim zvědavcům
mnoho otázek a soudě dle zájmu diskutujících
je možno i říci, že byli posluchači spokojeni.
Na samém konci jsme ještě po dobrovolnících
chtěli vyplnit jednoduchý dotazníček o spokojenosti a s výběrem tématu pro přednášku
následující. Bohužel se na všechny dotazník
nedostal, protože jsme jich měli připraveno
čtyřicet a posluchačů bylo padesátpět. Z
odevzdaných dotazníků nám vzešel závěr, že
se přednáška líbila a jako téma následující si
posluchači přáli pokračovat po Vltavě směrem po proudu dolů.
Závěrem se sluší poděkovat panu Peckovi
za krásně strávený večer. Dále všem, kteří se
zúčastnili a přispěli svým dobrovolným vstupným, hostinci U Křížů za poskytnutý azyl,
obci za zapůjčení projektoru a Honzovi Lexovi za zapůjčení aparatury. Příští setkání turistů
bude, doufejme, již venku a čeká nás výšlap
tentokrát s prů-vodcem, a to na prohlídku
všech tří objektů rožmitálských kasáren.
Jan Spour

Masopust 2017

S

obota 25. 2. 2017 zaznamenala ve čtyřech
z našich pěti obcí masopustní průvody.
Budislavické masky vedl Jan Žižka
z Budislavic. Na obchůzce vesnicí ho
doprovázeli neandrtálci, zdravotní sestra,
Charlie Chaplin, kominík, policista, medvěd,
rybář a mořská panna, pirát, voják, terorista,
Japonec, řezník a jiné, těžko pojmenovatelné
postavy. V každé chalupě je přivítali s něčím
na zub a masky za to zatančily, pan muzikant
zahrál pěkně od podlahy a všichni pobavili
domácí. Celý průvod se pak odebral do
hospůdky u Křížů, kde vytrvalci vydrželi do
pozdních hodin.
Radošicemi pro změnu prolétly tři
masařky a jedna ježibaba na koštěti. A místní
usedlosti navštívila banda cikánů, která
nenechala žádný kurník bez povšimnutí. Na
cestě je doprovázel Hurvínek, princ, pan farář,
Otík s panem Pávkem, přijel také závoz
z Božkova, červená Karkulka a pirát, dědek a
dokonce nevěsta se ženichem. K poslechu i
tanci jim hrála Evička Šmolíků. Přes veškeré
běsnění radošických masek i tady na ně
v každé chalupě čekala vlídná náruč, něco

k snědku a hlavně k pití. Protože to bylo
náročné odpoledne, masky si musely
odpočinout a kde jinde, než v hospodě u Fialů.
Ve Starém Smolivci zase nová firma PKD
a.s. vyvezla všechny popelnice a uklidila
odpadky. Služba byla velice výhodná, protože
obecní pokladnu nestála nic. No a v těsném
závěsu za svozovou firmou šla se svou živností
Věnceslava, která byla pronásledovaná
reportérkou ČT a finančním úředníkem,
kolkovaný alkohol jim rozlévala servírka
Jevdokije, prasátko naháněla smrtka, školáci
se prali o svačiny, kominík vymetal komíny,
Otík, lehká děva, mládenec, malá i velká dáma
s deštníkem a uprchlíci jim všem byli v patách.
Na pojízdném baru se pekly klobásy a vezla
kapela, která rozveselila celou ves. Ani
starosmolivecké masky neměly dost a tak
závěrečné veselí provedly v hospodě Na
Zámečku.
I Dožicemi prošel maškarní průvod
s hudbou. Masky obešly celou ves, tančily,
zpívaly za doprovodu harmoniky a závěr a
vyhodnocení akce provedly v hospodě
u Simči.
Eva Kubová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
Když sluníčko začne hřát,
stěhuje se zima z vrat...
Měsíc ÚNOR utekl jako voda a s ním i
mrazivé dny. Všichni se těšíme na jarní
sluníčko, společné vycházky do okolí školky a
hledání prvních poslů jara. Letošní zima byla
opravdu dlouhá. Abychom si zpestřili zimní
dny, měli jsme ve školce spoustu zajímavých
akcí.
Co se nám líbilo
Klaun Ála s veselým a poučným
povídáním o tom, jak se správně chovat ke
kamarádům ve školce i doma. Víš, co to
znamená ,,MÍT MÁSLO NA HLAVĚ“? To
jsme opravdu nevěděli.
Malá technická univerzita – malý
projektant. Už umíme vyprojektovat velké
město. Příště si postavíme Karlův most, bude
určitě tak krásný, jako ten v Praze.
Pomáháme volně žijícím zvířátkům, aby
neměla hlad. Chodíme v mrazivých a
zasněžených dnech zasypávat do našeho
krmelce na Židáku. Víme, co mají nejraději –
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oves, seno, jablka, mrkvičku. Věříme, že
zvířátkům chutnalo a že načerpala z palmsků
energii k přežití tuhé a dlouhé zimy.
Divadlo KOLEM ,,Přísloví v pohádkách“
slavilo velký úspěch. Víme, co je: ,,Kdo jinému
jámu kopá, pýcha předchází pád, komu se
nelení, tomu se zelení, bez práce nejsou
koláče, jak se do lesa volá“ a jiné opravdu stále
aktuální. Pobavili jsme se a zasmáli.

Vodníčci

Nezapomínáme na naše nejstarší. Přišli
jsme je potěšit na jejich setkání v kulturním
centru svým vystoupením JARO, LÉTO,
PODZIM, ZIMA a určitě se líbilo, vždyť jsme
se tak moc snažili.
S únorem jsme se rozloučili
KLOBOUČKOVÝM KARNEVALEM. Tak,
jak to na každém karnevalu bývá, bylo veselo,
tančilo se, slavilo a hodovalo celé dopoledne v
kloboučkových maskách, které jsme si
společně dozdobili a pak odpoledne odnášeli
spokojeně domů.
Masopust, masopust, Popeleční středa,
kdo nemá kožíšek, promrzne až běda!
Ledvinová Ivana,
ředitelka MŠ Kasejovice

Zajíčci

Soutěž o Březové polínko aneb Co doma nepálím

Z

ima letos byla jaksepatří, ale kvalita
ovzduší už jaksepatří nebyla. Smog dusil i
náš Plzeňský kraj a Kasejovice s hustou
automobilovou dopravou a množstvím
nebezpečně kouřících komínů rozhodně
výjimkou nebyly. A tak jsme v klubu
otevřených dveří zareagovali soutěží. Můžete si
ji, vážení čtenáři, zkusit s námi.
Soutěžní otázka: Které věci mohu spálit a
ovzduší znečistím co nejméně? Propíchnutý
gymnastický míč z PV, polystyrénový tácek,
lepidlo, staré boty, obnošená bunda, dřevěné
nenalakované prkénko, celoplošné barevné
časopisy, lakované prkénko, nápojová krabice
Tetrapack, chvojí, plastové hračky, baterie z
rádia, dřevotřísková umakartová deska,
papírový ubrousek, březové koště, PET láhev,
borovicová šiška, gumová zátka, barevná
krabička od čaje, lakovaná tužka.
Správná odpověď: dřevěné nelakované
prkénko, chvojí, papírový ubrousek, březové
koště, borovicová šiška.
A proč je to tak správně? O tom podrobněji v
letáku o.s. Arnika a Duha, jehož přepis pro info
též přikládáme.
A jak dopadli soutěžící v KODu? Zcela přesně
odpověděli a Březové polínko získali:
A. Fenková, J. Flachs, K. Janka, N. Šilhavá, K.
Martínková, T. Ráž. Ostatní trošku váhali u
nápojové krabice, barevných časopisů a
krabičky. Takže pochvala! A teď už jen aby šla
teorie ruku v ruce s praxí. Ale to je vždy výzva i
pro nás všechny.
S pozdravem Chceme dýchat zdravý vzduch
děti z KODu.
Zapsala Pavla Šimsová

Jedy v ovzduší
Při pálení odpadu vzniká mnoho toxických
látek, které odcházejí do ovzduší, ale mohou
také zamořit i půdu na zahrádkách a zahradách.
· Dioxiny a furany patří mezi nejškodlivější.
Jsou rakovinotvorné, ale poškozují také
hormonální a imunitní systém a ovlivňují
nervovou soustavu. Nejvyšší koncentrace
bývají měřeny v místnostech, kde se topí
odpady.
· Polyaromatické uhlovodíky vznikají v
důsledku nedokonalého spalování. Na lidské
zdraví mají podobný vliv jako cigarety.
· Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s
ostatními aldehydy a kyselinou
chlorovodíkovou dráždí oči a plíce.
· Benzen je látka rakovinotvorná.
· Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází
při vysokých hladinách k poškození očí a
sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje
nervový systém a je příčinou bolestí hlavy,
únavy, slabosti a deprese.
Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co
spalujete.Koho pálením odpadu nejvíc
poškodíte? Nejen sami sebe a své děti, ale také
své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou
citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé
trpící astmatickým či jiným respiračním
onemocněním. Mějme k nim ohled.
Nespalujme v domácnosti a na zahradě:
· plasty - pálením PVC vzniká velké množství
dioxinů, tím více, čím je obsah PVC v odpadu
vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky
z PVC je nejlépe nekupovat. I když ho

nespalujete, během jeho použití se z něj mohou
uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině
výrobků z PVC existují alternativní náhrady.
Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné
jedovatý styren. Spalováním polypropylenu
(PP, polyetylenu (PE) či PET mohou vznikat
polyaromatické uhlovodíky.
· staré palety, dřevo z demolice, rozbitý
nábytek nebo natřená prkna či chemicky
ošetřené dřevo - jeho pálením vyprodukujete
asi 50 - 500krát více dioxinů, než při topení
čistým palivovým dřívím (starý nábytek je
vhodnější dát nebo prodat do bazaru)
· zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto
materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku),
jinak patří do směsného odpadu (zbytky jídla),
a do kontejneru na odpad z městské zeleně
· celobarevné letáky a časopisy - při jejich
spalování se mohou do ovzduší uvolnit těžké
kovy z barev, které způsobují vrozené vady a
rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného
odpadu - do kontejnerů na papír. Nálepkou na
schránce se můžete bránit proti vhazování
reklamních letáků do schránky.
· tetrapack - jde o šestivrstvý obal z papíru,
hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou
uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy.
· nebezpečné odpady (jako jsou baterie,
barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale
jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do
vzduchu a následně do půdy. Sběr
nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec.
· pneumatiky - jejich spalováním vznikají
polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté
látky.
A kam s odpady? To už je na další článek...
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Inzerce...
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Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.
Prodám málo používaná elektrická akumulační kamna 2 . A K , 7 . A K . S l e v a 5 0 % z p r o d e j n í c e n y.
Tel. 723 526 861.
Prodám dřevěný stojan na pokojové rostliny, levně.
Tel. 723 571 323.
Prodám elektrický bojler Dražice 125 l, rok výroby 2013,
cena 1 100 Kč. Tel. 724 342 940.
Prodám zánovní kuchyňský sporák - kamna. Pořizovací cena
10 000 Kč, nová cena 6 000 Kč. Tel. 606 095 228.
Prodám kočárek Maxi Cosi černočervený trojkombinace +
příslušenství, top stav. Cena 7 900 Kč. Dále prodám chodítko
Chicco, pěkné, s hracím pultíkem. Cena 400 Kč.
Tel. 602 763 419.
Prodám řetězovou elektrickou pilu Narex EPR 35-20 na
220W. Nová - originál balená. Dále prodám zahradní
traktůrek YARD-MAN 5180 HYDRO, výkon 18 HP PROFI.
Top stav, cena dohodou. Tel. 731 854 834.
Prodám dětské oblečení vel. 50-56 až 98-104 pro chlapce i
děvčátko. Vše top stav. Tel. 776 676 989.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks.
Prodej: 18. dubna 2017
Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9-16 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840.

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
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Elizabeth Chadwicková: Podzimní trůn
Táňa Keleová-Vasilková: Vůně života
Tomáš Kosařík: Břicháč Tom
Agatha Christie: Lord Edgware umírá
Jo Nesbø: Lovci hlav
Jonas Jonason: Zabiják Anders

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Kiera Cass: První
Daniela Krolupperová: Josífkův pekelný týden
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Město Kasejovice pořádá
diaprojekci Ivana Fejrafa a
Zuzky Pavlové

Srí Lanka
v pondělí 20. března 2017
od 18 hod. v sále kulturně
společenského centra
Město Kasejovice pořádá
diaprojekci Josefa Chalupného

FILIPÍNY
v pondělí 3. dubna 2017
od 18 hod. v sále kulturně
společenského centra

Pizzerie
U pejska
a kočičky

Možnost pořádání oslav, pracovních schůzek,
setkání spolužáků.
OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý - pátek 12 - 19 hod.,
Sobota 12 - 21 hod. +?, Neděle 15 - 19 hod.
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod., je možno
den předem domluvit (od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390
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