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

ážení spoluobčané, 
poslední červnový den se v sále 
k a s e j o v i c k é h o  k u l t u r n ě -

společenského centra konalo slavnostní 
předávání vysvědčení 22 vycházejícím 
žákům místní základní školy. Po dvou 
měsících letních prázdnin jsem měla 
příležitost se s učiteli, žáky, jejich rodiči a 
prarodiči setkat u příležitosti slavnostního 
zahá jen í  nového  ško ln ího  roku 
2017/2018. Společně s ředitelkou školy 
jsem všem zúčastněným v krátkém 
proslovu popřála hodně štěstí a energie při 
řešení nelehkých úkolů, které jim nový 
škoní rok přinese. Štěstí bylo přáno 
zejména deváťákům, kteří se budou 
muset rozhodnout, na jakou střední školu 
si podají přihlášku. 

Po přesunu žáků do jednotlivých 
kmenových tříd následovalo vítání 19 
malých prvňáčků, kteří se od letošního 
školního roku stali školou povinní. 

Všichni byli zvědaví na svou třídní 
učitelku a na všechno, co se bude 
v následujících minutách a dnech ve 
škole odehrávat. Každý prňáček obdržel 
od městkého úřadu malý dárek v podobě 
knihy pohádek a pamětní list. 

Závěrem mi dovolte, abych všem 
popřála hodně radosti, štěstí a sil při 
řešení úkolů a poviností, které přinese 
následujících deset měsíců.

    Marie Čápová, 
              starostka města Kasejovice

SLOVO STAROSTKY

V

V  sobotu 2.9. 2017 se konala 
v  Dobřanech  okresn í  sou těž 

dobrovolných hasičských sborů. Této 
soutěže se zúčastnilo 13 družstev mužů a 
5 družstev žen. 

Kasejovicko reprezentovaly 3 
družstva: mladší družstvo mužů z Řesanic 
a mužské a ženské družstvo z Polánky.

J a k o  t r a d i č n ě  z a č a l a  s o u t ě ž 
slavnostním nástupem všech družstev a 
l o s o v á n í m  s o u t ě ž n í h o  p o ř a d í . 
Následoval štafetový běh a poté požární 
útok. Ačkoliv během dne nastali 
několikrát potíže s časomírou, panovala 
mezi všemi družstvy dobrá nálada.

Výkony  všech  by ly  poměrně 
vyrovnané, avšak vítěz může být jen 
jeden. V kategorii mužů vyhrálo mužstvo 
z Dnešic, muži z Řesanic získali místo 
šesté a hned za nimi na místě sedmém 
skončilo mužstvo mužů z Polánky. 
Ženské družstvo z Polánky získalo ve své 
kategorii místo první.
	 Všem blahopřejeme.                                     
                                  SDH Polánka

OKRESNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

K tanci a poslechu hraje 
Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí bude akce 
uvnitř výstavní haly 

Město Kasejovice a Český svaz 
chovatelů v Kasejovicích pořádá 

v neděli 24. září 2017 
od 14 hodin v areálu chovatelů

2. POSEZENÍ 
 PÍSNIČKOU
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź pronájem části pozemku parc.č. 645/3 

2 o výměře cca 40 m v k.ú. Polánka          
2u Kasejovic za cenu 5 Kč/m /rok na 

dobu určitou do 31.12.2018 p. xxx za 
účelem uskladnění dříví a pověřuje 
paní starostku k podpisu smlouvy

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 682 o výměře cca 

2 10 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic za 
účelem uskladnění dříví

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 645/1 o výměře 

210 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic na 
dobu urč i tou  od  1 .9 .2017 do 
31.10.2017 za účelem výkupu jablek

ź vyhlášení záměru prodeje částí 
pozemků parc.č. 1335/1  o výměře 20 

2 2m , parc.č. 1335/4 o výměře 5 m  a 
2parc.č. 1346 o výměře 10 m  v k.ú. 

Újezd u Kasejovic
ź vyhlášení záměru prodeje pozemků 

2parc.č. 1212/28 o výměře 39 m , par-
2c.č. 1212/27 o výměře 42 m ,  parc.č. 

21212/7 o výměře 36 m  a části pozem-
ku parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice

ź vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku dle GP parc. č. st. 401/5 o 

2výměře 4 m  v k.ú. Kasejovice
ź návrh smlouvy o Smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti – veřejného bře-
mene vedení distribuční plynárenské 
soustavy mezi městem Kasejovice a 
INTERIORS manufacture & design, 
a.s. Kasejovice a pověřuje paní sta-
rostku k podpisu

ź vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku parc. č. 505/13 o výměře cca 

295 m  v k.ú. Kasejovice
ź poskytnutí finanční dotace ve výši 

10 000 Kč Základní organizaci Čes-
kého svazu chovatelů Kasejovice 
z Programu neziskových organizací 
2017 na pořádání tradiční výstavy 
drobného zvířectva a veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Kasejovice

ź přidělení zakázky „Kasejovice - opra-
va částí místních komunikací  – II. 
etapa“  firmě Strabag, a.s. a pověřuje 
paní starostku k podpisu smlouvy

Souhlasí:
ź s návrhem Mateřské školy Kasejovice 

na přesun částky 35 103,68 Kč 
z rezervního fondu do fondu investic a 
souhlasí s čerpáním částky z fondu 
investic na úhradu výměny radiátorů 
a vymalování budovy mateřské školy

ź ·s rozhodnutím o poskytnutí dotace 
na projekt Základní školy Kasejovice 
s názvem „Vzděláváme s inkluzí“

ź ·s čerpáním fondu investic Základní 
školy Kasejovice ve výši cca 80 000 
Kč na vymalování budovy školy

ź se zasláním výzvy občanům, kteří 
mají umístěný majetek na veřejném 
p r o s t r a n s t v í  v  P o d h ů ř í  a 
v Kladrubcích, k jeho odstranění do 
31.10.2017

Nesouhlasí:
ź s  návrhem Správy že lezniční 

d o p r a v n í  c e s t y  n a  z r u š e n í  3 
železničních přejezdů v Kasejovicích

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 31.7.2017

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace na tel. 371 595 100.

Český svaz zahrádkářů 

pořádá 

VÝSTAVU VÝPĚSTKŮ

v neděli 24. září 2017 

od 13 do 17 hod.

v areálu chovatelů
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V současné době došlo v lesích Plzeňského kraje k výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem 
smrkovým (kůrovec). Jedná se především o nižší polohy územních obvodů obcí s rozšířenou působností Horažďovice, 
Sušice, Klatovy a Domažlice, kde lze stav výskytu kůrovce v lesích označit za kalamitní. Ani na ostatním území Plzeňského 

kraje však nelze jeho výskyt podceňovat a je nutné, aby všichni vlastníci lesa vyvinuli maximální úsilí k omezení dalšího šíření tohoto 
škůdce. Vzhledem k prudkému nárůstu objemu dřevní hmoty napadené kůrovcem v krátkém časovém období lze však důvodně 
očekávat problémy jak s prováděním vlastních těžebních zásahů (nedostatek těžebních kapacit), tak s následným odvozem vytěžené 
dřevní hmoty (nedostatek odbytových možností). Přesto nelze v provádění zásahů proti kůrovci polevit. V dané situaci je proto nutné, 
aby všichni vlastníci lesa přijali následující opatření: 
ź Veškeré disponibilní kapacity přednostně soustředili na důsledné vyhledávání nově napadených stromů a jejich včasnou a účinnou 

asanaci. 
ź Nemanipulovali s napadeným dřívím, pokud v něm vývoj kůrovce dosáhl stádia kukly a mladého brouka (reálná hrozba 

odpadávání kůry a šíření kůrovce při manipulaci a odvozu tohoto dříví) a toto dříví neodkladně účinně asanovali (mechanicky, 
chemicky). 

ź Pokud nedochází k včasnému a plynulému odvozu zpracovaného (vytěženého) dříví ke zpracování nebo lze takový stav důvodně 
očekávat, bezodkladně účinně asanovali (mechanicky, chemicky) veškeré kůrovcem napadené (popř. také pro kůrovce atraktivní) 
dříví, které zůstává na skládkách v lese i v jeho širším okolí. 

Provádět opatření k ochraně lesa je povinností vlastníka lesa. Jejich neplnění je přestupkem podle lesního zákona a vlastník lesa se 
vystavuje možnému postihu ze strany orgánů státní správy lesů. 

 Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017 

L O S  z  p o v ě ř e n í  M i n i s t e r s t v a 
zemědělství zajišťuje:
ź  bezplatnou poradenskou činnost na 

úseku ochrany lesa pro všechny 
subjekty obhospodařujícími les 
/odborné posudky, rozbor vzorků 
apod.)

ź vystavení stanoviska k žádostem o 
dotace ve smyslu platné legislativy

ź  kontrolu biotických škodlivých 
č in i te lů  v  lesních  poros tech, 
sledování zdravotního stavu lesa

ź vedení centrální evidence výskytu 
š k o d l i v ý c h  č i n i t e l ů  a  j i m i 
způsobených ztrát

ź zpracování ročních přehledů výskytu 
škodlivých činitelů a rámcových 
prognóz

ź metodickou činnost při rozsáhlých 
o p a t ř e n í c h  p r o t i  b i o t i c k ý m 
škodlivým činitelům

ź odborné semináře s tématikou 
ochrany lesa pro lesnickou praxi a 
státní správu lesů SSL

ź zpracování materiálů zaměřených na 
praktickou ochranu lesa včetně 
vydávání Seznamu povolených 
p ř íp ravků  na  och ranu  l e sa  - 
z p r a c o v á n í ,  t i s k ,  d i s t r i b u c e 
metodických pokynů

ź testování biologické účinnosti 
pesticidních látek na ochranu lesa 
v č e t n ě  v y d á v á n í  S e z n a m u 
povolených přípravků na ochranu 
lesa

ź ověřování a optimalizaci kontrolních 
a obranných opatření

ź mezinárodní výměnu informací a 
spolupráci v ochraně lesa

Více na www.vulhm.cz/los

Město Kasejovice srdečně zve na Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku Historickou vycházku 
KasejovicemiKasejovicemi

Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku 
Kasejovicemi

S průvodcem Vláďou Červenkou 
se vypravíme do Kasejovic 

v dobách dávno 
či nedávno minulých

- část 2. 
16. září v 17 hod., sraz na 

kasejovickém náměstí. 

Virtuální Univerzita třetího věku opět zahajuje

Zveme spoluobčany důchodového věku na další cyklus šesti přednášek 
oblíbeného kurzu Hudební nástroje. Poutavou formou nahlédneme do světa 
hudby přes hudební nástroje a jejich historii. Vše je srozumitelné i laikům, pro 

něž je hudba koníčkem. 
Začínáme ve středu 4. října ve 14 hodin. v sále Kulturně společenského centra 
Kasejovice. Cena 300 Kč. Přihlášky a informace v Obecní knihovně Kasejovice.

LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA (LOS)

ne 22.8. 2017 se od 9.00 hod. na víceúčelovém hřišti v Oselcích dohrál D„pouťový“ nohejbalový turnaj trojic, který byl pro nepřízeň počasí přeložen. 
Na prvním a druhém místě se umístila „Pražská smíšená chalupářská 

družstva“, na třetím místě pak družstvo „Loužek a spol.“ z  Kotouně. -vh-

Oselecké aktuality

Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg

soudní tlumočnice jazyka německého
(obory: němčina, ruština, francouzština, 

evropské právo)

nabízí

celoroční výuku jazyka německého:
- individuální či skupinovou:

pro děti předškolní i žáky základních 
škol či středních škol se zaměřením na 

přípravu ke státním maturitám
- firemní kurzy,

- výuku přes Skype

všeobecné i odborné překlady:
- v jakémkoliv oboru

- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů

se soudním ověřením
ústní tlumočení, např. při:
- obchodních jednáních,

- soudních či notářských jednáních, atd.
rovněž výuku ruského jazyka

kontakt: lenka@sampalikova.cz
mobil: 721 933 386

www.sampalikova.eu

 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

proběhne v pondělí 25.9.2017

Město Kasejovice
zve na diaprojekci Petra 

Nazarova

Jižní Afrika
v pondělí 16. října 

od 18 hod. v sále kulturně 
společenského centra Kasejovice
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź pronájem části pozemku parc.č. 645/3 

2 o výměře cca 40 m v k.ú. Polánka          
2u Kasejovic za cenu 5 Kč/m /rok na 

dobu určitou do 31.12.2018 p. xxx za 
účelem uskladnění dříví a pověřuje 
paní starostku k podpisu smlouvy

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 682 o výměře cca 

2 10 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic za 
účelem uskladnění dříví

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 645/1 o výměře 

210 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic na 
dobu urč i tou  od  1 .9 .2017 do 
31.10.2017 za účelem výkupu jablek

ź vyhlášení záměru prodeje částí 
pozemků parc.č. 1335/1  o výměře 20 

2 2m , parc.č. 1335/4 o výměře 5 m  a 
2parc.č. 1346 o výměře 10 m  v k.ú. 

Újezd u Kasejovic
ź vyhlášení záměru prodeje pozemků 

2parc.č. 1212/28 o výměře 39 m , par-
2c.č. 1212/27 o výměře 42 m ,  parc.č. 

21212/7 o výměře 36 m  a části pozem-
ku parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice

ź vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku dle GP parc. č. st. 401/5 o 

2výměře 4 m  v k.ú. Kasejovice
ź návrh smlouvy o Smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti – veřejného bře-
mene vedení distribuční plynárenské 
soustavy mezi městem Kasejovice a 
INTERIORS manufacture & design, 
a.s. Kasejovice a pověřuje paní sta-
rostku k podpisu

ź vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku parc. č. 505/13 o výměře cca 

295 m  v k.ú. Kasejovice
ź poskytnutí finanční dotace ve výši 

10 000 Kč Základní organizaci Čes-
kého svazu chovatelů Kasejovice 
z Programu neziskových organizací 
2017 na pořádání tradiční výstavy 
drobného zvířectva a veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Kasejovice

ź přidělení zakázky „Kasejovice - opra-
va částí místních komunikací  – II. 
etapa“  firmě Strabag, a.s. a pověřuje 
paní starostku k podpisu smlouvy

Souhlasí:
ź s návrhem Mateřské školy Kasejovice 

na přesun částky 35 103,68 Kč 
z rezervního fondu do fondu investic a 
souhlasí s čerpáním částky z fondu 
investic na úhradu výměny radiátorů 
a vymalování budovy mateřské školy

ź ·s rozhodnutím o poskytnutí dotace 
na projekt Základní školy Kasejovice 
s názvem „Vzděláváme s inkluzí“

ź ·s čerpáním fondu investic Základní 
školy Kasejovice ve výši cca 80 000 
Kč na vymalování budovy školy

ź se zasláním výzvy občanům, kteří 
mají umístěný majetek na veřejném 
p r o s t r a n s t v í  v  P o d h ů ř í  a 
v Kladrubcích, k jeho odstranění do 
31.10.2017

Nesouhlasí:
ź s  návrhem Správy že lezniční 

d o p r a v n í  c e s t y  n a  z r u š e n í  3 
železničních přejezdů v Kasejovicích

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 31.7.2017

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace na tel. 371 595 100.

Český svaz zahrádkářů 

pořádá 

VÝSTAVU VÝPĚSTKŮ

v neděli 24. září 2017 

od 13 do 17 hod.

v areálu chovatelů
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V současné době došlo v lesích Plzeňského kraje k výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem 
smrkovým (kůrovec). Jedná se především o nižší polohy územních obvodů obcí s rozšířenou působností Horažďovice, 
Sušice, Klatovy a Domažlice, kde lze stav výskytu kůrovce v lesích označit za kalamitní. Ani na ostatním území Plzeňského 

kraje však nelze jeho výskyt podceňovat a je nutné, aby všichni vlastníci lesa vyvinuli maximální úsilí k omezení dalšího šíření tohoto 
škůdce. Vzhledem k prudkému nárůstu objemu dřevní hmoty napadené kůrovcem v krátkém časovém období lze však důvodně 
očekávat problémy jak s prováděním vlastních těžebních zásahů (nedostatek těžebních kapacit), tak s následným odvozem vytěžené 
dřevní hmoty (nedostatek odbytových možností). Přesto nelze v provádění zásahů proti kůrovci polevit. V dané situaci je proto nutné, 
aby všichni vlastníci lesa přijali následující opatření: 
ź Veškeré disponibilní kapacity přednostně soustředili na důsledné vyhledávání nově napadených stromů a jejich včasnou a účinnou 

asanaci. 
ź Nemanipulovali s napadeným dřívím, pokud v něm vývoj kůrovce dosáhl stádia kukly a mladého brouka (reálná hrozba 

odpadávání kůry a šíření kůrovce při manipulaci a odvozu tohoto dříví) a toto dříví neodkladně účinně asanovali (mechanicky, 
chemicky). 

ź Pokud nedochází k včasnému a plynulému odvozu zpracovaného (vytěženého) dříví ke zpracování nebo lze takový stav důvodně 
očekávat, bezodkladně účinně asanovali (mechanicky, chemicky) veškeré kůrovcem napadené (popř. také pro kůrovce atraktivní) 
dříví, které zůstává na skládkách v lese i v jeho širším okolí. 

Provádět opatření k ochraně lesa je povinností vlastníka lesa. Jejich neplnění je přestupkem podle lesního zákona a vlastník lesa se 
vystavuje možnému postihu ze strany orgánů státní správy lesů. 

 Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017 

L O S  z  p o v ě ř e n í  M i n i s t e r s t v a 
zemědělství zajišťuje:
ź  bezplatnou poradenskou činnost na 

úseku ochrany lesa pro všechny 
subjekty obhospodařujícími les 
/odborné posudky, rozbor vzorků 
apod.)

ź vystavení stanoviska k žádostem o 
dotace ve smyslu platné legislativy

ź  kontrolu biotických škodlivých 
č in i te lů  v  lesních  poros tech, 
sledování zdravotního stavu lesa

ź vedení centrální evidence výskytu 
š k o d l i v ý c h  č i n i t e l ů  a  j i m i 
způsobených ztrát

ź zpracování ročních přehledů výskytu 
škodlivých činitelů a rámcových 
prognóz

ź metodickou činnost při rozsáhlých 
o p a t ř e n í c h  p r o t i  b i o t i c k ý m 
škodlivým činitelům

ź odborné semináře s tématikou 
ochrany lesa pro lesnickou praxi a 
státní správu lesů SSL

ź zpracování materiálů zaměřených na 
praktickou ochranu lesa včetně 
vydávání Seznamu povolených 
p ř íp ravků  na  och ranu  l e sa  - 
z p r a c o v á n í ,  t i s k ,  d i s t r i b u c e 
metodických pokynů

ź testování biologické účinnosti 
pesticidních látek na ochranu lesa 
v č e t n ě  v y d á v á n í  S e z n a m u 
povolených přípravků na ochranu 
lesa

ź ověřování a optimalizaci kontrolních 
a obranných opatření

ź mezinárodní výměnu informací a 
spolupráci v ochraně lesa

Více na www.vulhm.cz/los

Město Kasejovice srdečně zve na Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku Historickou vycházku 
KasejovicemiKasejovicemi

Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku 
Kasejovicemi

S průvodcem Vláďou Červenkou 
se vypravíme do Kasejovic 

v dobách dávno 
či nedávno minulých

- část 2. 
16. září v 17 hod., sraz na 

kasejovickém náměstí. 

Virtuální Univerzita třetího věku opět zahajuje

Zveme spoluobčany důchodového věku na další cyklus šesti přednášek 
oblíbeného kurzu Hudební nástroje. Poutavou formou nahlédneme do světa 
hudby přes hudební nástroje a jejich historii. Vše je srozumitelné i laikům, pro 

něž je hudba koníčkem. 
Začínáme ve středu 4. října ve 14 hodin. v sále Kulturně společenského centra 
Kasejovice. Cena 300 Kč. Přihlášky a informace v Obecní knihovně Kasejovice.

LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA (LOS)

ne 22.8. 2017 se od 9.00 hod. na víceúčelovém hřišti v Oselcích dohrál D„pouťový“ nohejbalový turnaj trojic, který byl pro nepřízeň počasí přeložen. 
Na prvním a druhém místě se umístila „Pražská smíšená chalupářská 

družstva“, na třetím místě pak družstvo „Loužek a spol.“ z  Kotouně. -vh-

Oselecké aktuality

Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg

soudní tlumočnice jazyka německého
(obory: němčina, ruština, francouzština, 

evropské právo)

nabízí

celoroční výuku jazyka německého:
- individuální či skupinovou:

pro děti předškolní i žáky základních 
škol či středních škol se zaměřením na 

přípravu ke státním maturitám
- firemní kurzy,

- výuku přes Skype

všeobecné i odborné překlady:
- v jakémkoliv oboru

- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů

se soudním ověřením
ústní tlumočení, např. při:
- obchodních jednáních,

- soudních či notářských jednáních, atd.
rovněž výuku ruského jazyka

kontakt: lenka@sampalikova.cz
mobil: 721 933 386

www.sampalikova.eu

 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

proběhne v pondělí 25.9.2017

Město Kasejovice
zve na diaprojekci Petra 

Nazarova

Jižní Afrika
v pondělí 16. října 

od 18 hod. v sále kulturně 
společenského centra Kasejovice
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Téměř od nepaměti současníků se v Nezdřevě v srpnu o pouti pořádá fotbalový 
turnaj. Hosty domácích bývaly v posledních letech týmy z Kasejovic, Vrbna a 
stará horažďovická garda. Hrávalo se v neděli a po skončení turnaje se 

fotbalisté i diváci přesunuli na hospodský sál, kde večer propukla taneční zábava.
Před časem, zřejmě v souvislosti se společenskými změnami, začala návštěvnost 

tancovačky klesat. Někteří lidé si kvůli zaměstnání zkrátka nemohli dovolit do noci 
slavit a pak jít do rachoty. A tak se pro mnohé stala práce bližší než zábava. Je to logické 
a sebezáchovné.

SK Nezdřev ve shodě se zastupitelstvem se proto rozhodl přesunout turnaj i zábavu 
na sobotu. Množství těch, kteří se večer chtěli pobavit u muziky, se opět zvýšilo. 
Zvláště když muzikanti nehráli v hospodském sále, ale přímo na hřišti. Nikdo se 
nemusel přemisťovat a tančilo se na parketu vypůjčeném od sousedů z Bezděkova. Za 
pár let si Nezdřevští pořídili vlastní taneční plochu a její položení zvládají s přijatelnou 
rychlostí.

Z někdejších účastníků fotbalového zápolení však nejprve odpadli mladíci 
z Vrbna. Jednoduše nebyli schopni sestavit mužstvo. Naposledy hráli v roce 2014. 
Loni to nevyšlo ani staré gardě z Horažďovic a ani letos se nepovedlo dát jejich tým 
dohromady. Někteří měli dovolenou, jiným bránilo v účasti podlomené zdraví a v pěti 
se hrát nedá. Navíc termín nezdřevské pouti koliduje se začátkem mistrovských 
soutěží, takže řada výborných fotbalistů musí prostě hrát za svůj klub a nikoli na nějaké 
pouti.

Přesto tradice nezdřevského turnaje díky vůli jak sportovců, tak organizátorů stále 
žije. Ten letošní skončil s těmito výsledky: FK Bezděkov – Stará garda Kasejovice 2:6, 
branky Michal Šulc, Václav Šulc – Vachuška 2, Kub 2, Mašek, Šmíd, FK Bezděkov – 
SK Nezdřev  3:4, branky Michal Šulc 2, Karel Čada – Jiřinec 2, Vachuška, Petr 
Chlanda, Stará garda Kasejovice - SK Nezdřev 8:1, branky Kub 3, Chára 2, Fiala 2, 
Voříšek – Vachuška. Vítězem se tak stala Stará garda Kasejovice, když oběma 
soupeřům nastřílela dohromady 14 branek a Petr Kub s pěti góly se stal nejlepším 
střelcem, před Ivanem Vachuškou, který se za Bezděkov i Nezdřev trefil vždy dvakrát.

Večer se fotbalisté i diváci spolu s dodatečně příchozími bavili při VV Bandu 
manželů Váchových ještě po půlnoci.

Jak znělo závěrečné hlášení na hřišti. Poděkování patří všem sportovcům, 
divákům, organizátorům a brigádníkům, kteří areál připravili. Tradiční dobré pohodě 
prospěli stejně jako přijatelné počasí.

     Jiří Čepelák

Pouťový fotbal v Nezdřevě, 

aneb strasti malých obcí

Sláva vítězům                                   Foto: Viktor Jandera

Tahle stavba, totiž hlavní polní 
cesty z Nezdřeva do Hradiště, je 
vedle čističky odpadních vod a 

čekárny nejviditelnější změnou v novo-
dobé historii obce. Všechna ostatní 
vylepšení, k nimž postupně docházelo, 
byla opravami či údržbou.

Těch celkem 1612 metrů nových cest, 
i když kopírujících ty historické, je pro-
měna zcela zásadní. O čtyř až pětimetro-
vé šíři komunikace místní v hrdé nadsáz-
ce mluví jako o dálnici.

Plán určoval ukončení prací 20. října. 
Zhotovitel stavby, kterým se ve výběro-
vém řízení staly Silnice Horšovský Týn 
(s vysoutěženou cenou sedm a půl milió-
nu korun), se svými subdodavateli doká-
zal zakázku prakticky dokončit už na 
konci srpna. A mohlo se tak stát ještě dřív, 
nebýt záměny panelů určených na hráze 
rybníků. Napravení této chyby budování 
jistě trochu zdrželo.

Stavaři zkrátili původně určený ter-
mín ku prospěchu svému i všech uživate-
lů. Kdyby nebyla podání k soudům, která 
napadala dílčí části komplexní pozemko-
vé úpravy, mohla však výstavba začít o 
řadu let dřív.

Na kvalitu cest je šestiletá záruka, lze 
však odhadnout, že vydrží mnohem déle. 
Podloží bylo zpevněno dvaceticentimet-
rovou vrstvou lomového kamene (cel-
kem 4 340 tun), na ni přišla vrstva štěr-
kodrti, vrstva štěrku a asfaltový nástřik. 
Součástí stavby byly i opravy hrází tří 
okolních rybníků, sjezdy na pole a 
výhybny pro míjející se vozidla.

Ve vzpomínkách končí ty louže plné 
bláta u Oudola a Dolní Štěrbiny, které se 
s rizikem uvíznutí projížděly a velmi 
obtížně procházely. Buďme rádi, že 
pokrok i přes některé překážky postoupil 
aspoň o ty necelé dva kilometry.
  Jiří Čepelák

„Dálnice“ Nezdřev 

– Hradiště je hotova

Ž
áci ZŠ Kasejovice se v loňském školním roce opět zapojili do soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“ vyhlášené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sou-
těžilo se ve třech kategoriích dělených dále podle věkových skupin: Literární 

práce, Výtvarné práce a Digitální technologie. Žáci z prvního i druhého stupně naší 
školy se aktivně věnovali výtvarnému tvoření, do okresního kola putovalo celkem 
devět soutěžních prací ve třech věkových kategoriích. Nebyli jsme však sami, soutěže 
se v našem okrese zúčastnilo 12 škol, a tak si velké naděje na úspěch nikdo z nás příliš 
nepřipouštěl. 

Dlouho se nic nedělo, ale v srpnu přišlo nečekané překvapení. S úspěchem v okres-
ním kole se shledaly výtvarné práce dokonce dvou našich žáků, Kateřiny Anny Sudové 
z 9. ročníku, která se umístila se svým hasičem v plamenech na 2. místě, a Jaroslava 
Spoura z 8. ročníku, který se svým preventivně orientovaným plakátem zaujal 3. mís-
to. Oběma moc gratulujeme! 

Vyhodnocení soutěže a ocenění výherců proběhne 11. 11. 2017 v Plzni. Tento 
úspěch by mohl být inspirací, proč se těšit na účast v soutěži i v novém školním roce. 
Děti se tak mohou alespoň trochu odvděčit hasičům za jejich ochotu při zajímavých 
setkáních a besedách, a vede je to i k uvědomění si náročnosti a důležitosti práce požár-
níků.        Iveta Flajšmanová 

Prázdninové překvapení 

– hasiči ocenili práce našich žáků 

Letní měsíce patřily v Základní škole Kasejovice výmalbě a opravám. V měsíci 
červenci byla provedena částečná výmalba tříd, chodeb a žákovských šaten. 
Opomenuta nebyla ani budova tělocvičny, kde došlo k výmalbě sálu, nářaďoven, 

šaten a sociálního zařízení. Při této příležitosti byly v sále tělocvičny vyčištěny ochranné 
sítě na oknech. Celkové náklady na výmalbu školních prostor si vyžádaly finanční 
prostředky ve výši cca 80 000 korun. Další finance si vyžádaly drobné opravy a úpravy 
bezprostředně spojené s výmalbou a běžným užíváním školních prostor během školního 
roku. Již v předchozím období byly v sále tělocvičny na část světel instalovány ochranné 
kryty. Na podzimní měsíce má škola naplánovanou ještě výmalbu klubovny tělocvičny. 

V prostorách jednotlivých učeben byla provedena výměna poškozených žaluzií, 
v některých případech jejich oprava. V neposlední řadě byl proveden kompletní úklid 
školy a tělocvičny. Doufejme, že prostory školy a budovy tělocvičny budou sloužit ke 
spokojenosti všech svých uživatelů. Děkujeme všem, kdo se na výmalbě a úklidu školy a 
tělocvičny podíleli. 
               Štěpánka Löffeflmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Letní prázdniny se ve škole nesly ve znamení výmalby a oprav

V pondělí 4. září se v Základní 
škole Kasejovice konalo slav-
nostní zahájení nového školního 

roku 2017/2018, pro který se podařilo 
základní škole získat z nejrůznějších 
dotačních titulů nadstandardní finanční 
prostředky. Do jednotlivých dotačních 
titulů podala škola projektové žádosti v 
první polovině roku 2017. Tradičně škola 
předložila projektovou žádost do dotač-
ního programu Plzeňského kraje Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže 
v roce 2017. Podaná žádost na projekt 
Kasejovice – Zwiesel 2017 byla schvále-
na a škole byly přiznány finanční pro-
středky ve výši 15 000 Kč. Již v měsíci 
červnu byly s ředitelem partnerské školy 
Mittelschule Zwiesel Josefem Wel-
lischem domluveny podrobné podmínky 
realizace tohoto projektu, která proběhne 
v měsíci říjnu. 

Novinkou uplynulého školního roku 
byla možnost podat projektovou žádost 
do nového dotačního titulu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy Podpora 
výuky plavání v základních školách 
v roce 2017 (I. etapa). Základní škola 
Kasejovice podala do tohoto dotačního 
titulu žádost na projekt nazvaný My se 
vody nebojíme. Poslední srpnový den byl 
na stránkách Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy zveřejněn dokument 
se seznamem podpořených škol podle 
krajů. Základní škole Kasejovice by 
měly být na výuku plavání poskytnuty 
finanční prostředky ve výši 16 800 Kč. 
Účelem dotace je poskytnout finanční 
prostředky na dopravu žáků z místa 
poskytování vzdělávání do místa výuky 
plavání a zpět. Vzhledem k tomu, že 
výuku plavání (pronájem bazénu a kur-
zovné) hradí škola žákům z vlastních 

zdrojů, měly by být náklady na plavec-
kou výuku žáků 2. a 3. ročníku pro zákon-
né zástupce podpořených žáků na rozdíl 
od předchozích let naprosto minimální. 

V průběhu uplynulého školního roku 
Základní škola Kasejovice zpracovala a 
podala projektovou žádost do Operační-
ho programu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní, výzvy č. 02_16_022 pro Podporu škol 
formou projektů zjednodušeného vyka-
zování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně 
rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. 
Žádost byla schválena, v měsíci červenci 
obdržela škola rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a v srpnu avízo o poskytnutí první 
části finančních prostředků. Základní 
škola Kasejovice tak bude moci realizo-
vat projekt Vzděláváme s inkluzí. 

Štěpánka Löffelmannová, 
             ředitelka ZŠ Kasejovice 

Základní škola Kasejovice bude realizovat rozmanité projekty

Dne 19.9.2017 uplyne rok smutného 
výročí, kdy nás navždy opustila naše 

maminka 

paní Miluše Kalistová

Kdo jste jí měli rádi, 
prosím věnujte jí 

tichou vzpomínku.
                       Děkují děti 

s rodinami

Nikdy 
nezapomeneme!

Vzpomínka

MASÁŽE V DPS

- sportovní, rekondiční

Objednávka 
na tel. čísle 

723 38 77 48 

Obrázek Kateřiny Anny Sudové
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prospěli stejně jako přijatelné počasí.

     Jiří Čepelák

Pouťový fotbal v Nezdřevě, 

aneb strasti malých obcí

Sláva vítězům                                   Foto: Viktor Jandera

Tahle stavba, totiž hlavní polní 
cesty z Nezdřeva do Hradiště, je 
vedle čističky odpadních vod a 

čekárny nejviditelnější změnou v novo-
dobé historii obce. Všechna ostatní 
vylepšení, k nimž postupně docházelo, 
byla opravami či údržbou.

Těch celkem 1612 metrů nových cest, 
i když kopírujících ty historické, je pro-
měna zcela zásadní. O čtyř až pětimetro-
vé šíři komunikace místní v hrdé nadsáz-
ce mluví jako o dálnici.

Plán určoval ukončení prací 20. října. 
Zhotovitel stavby, kterým se ve výběro-
vém řízení staly Silnice Horšovský Týn 
(s vysoutěženou cenou sedm a půl milió-
nu korun), se svými subdodavateli doká-
zal zakázku prakticky dokončit už na 
konci srpna. A mohlo se tak stát ještě dřív, 
nebýt záměny panelů určených na hráze 
rybníků. Napravení této chyby budování 
jistě trochu zdrželo.

Stavaři zkrátili původně určený ter-
mín ku prospěchu svému i všech uživate-
lů. Kdyby nebyla podání k soudům, která 
napadala dílčí části komplexní pozemko-
vé úpravy, mohla však výstavba začít o 
řadu let dřív.

Na kvalitu cest je šestiletá záruka, lze 
však odhadnout, že vydrží mnohem déle. 
Podloží bylo zpevněno dvaceticentimet-
rovou vrstvou lomového kamene (cel-
kem 4 340 tun), na ni přišla vrstva štěr-
kodrti, vrstva štěrku a asfaltový nástřik. 
Součástí stavby byly i opravy hrází tří 
okolních rybníků, sjezdy na pole a 
výhybny pro míjející se vozidla.

Ve vzpomínkách končí ty louže plné 
bláta u Oudola a Dolní Štěrbiny, které se 
s rizikem uvíznutí projížděly a velmi 
obtížně procházely. Buďme rádi, že 
pokrok i přes některé překážky postoupil 
aspoň o ty necelé dva kilometry.
  Jiří Čepelák

„Dálnice“ Nezdřev 

– Hradiště je hotova

Ž
áci ZŠ Kasejovice se v loňském školním roce opět zapojili do soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“ vyhlášené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sou-
těžilo se ve třech kategoriích dělených dále podle věkových skupin: Literární 

práce, Výtvarné práce a Digitální technologie. Žáci z prvního i druhého stupně naší 
školy se aktivně věnovali výtvarnému tvoření, do okresního kola putovalo celkem 
devět soutěžních prací ve třech věkových kategoriích. Nebyli jsme však sami, soutěže 
se v našem okrese zúčastnilo 12 škol, a tak si velké naděje na úspěch nikdo z nás příliš 
nepřipouštěl. 

Dlouho se nic nedělo, ale v srpnu přišlo nečekané překvapení. S úspěchem v okres-
ním kole se shledaly výtvarné práce dokonce dvou našich žáků, Kateřiny Anny Sudové 
z 9. ročníku, která se umístila se svým hasičem v plamenech na 2. místě, a Jaroslava 
Spoura z 8. ročníku, který se svým preventivně orientovaným plakátem zaujal 3. mís-
to. Oběma moc gratulujeme! 

Vyhodnocení soutěže a ocenění výherců proběhne 11. 11. 2017 v Plzni. Tento 
úspěch by mohl být inspirací, proč se těšit na účast v soutěži i v novém školním roce. 
Děti se tak mohou alespoň trochu odvděčit hasičům za jejich ochotu při zajímavých 
setkáních a besedách, a vede je to i k uvědomění si náročnosti a důležitosti práce požár-
níků.        Iveta Flajšmanová 

Prázdninové překvapení 

– hasiči ocenili práce našich žáků 

Letní měsíce patřily v Základní škole Kasejovice výmalbě a opravám. V měsíci 
červenci byla provedena částečná výmalba tříd, chodeb a žákovských šaten. 
Opomenuta nebyla ani budova tělocvičny, kde došlo k výmalbě sálu, nářaďoven, 

šaten a sociálního zařízení. Při této příležitosti byly v sále tělocvičny vyčištěny ochranné 
sítě na oknech. Celkové náklady na výmalbu školních prostor si vyžádaly finanční 
prostředky ve výši cca 80 000 korun. Další finance si vyžádaly drobné opravy a úpravy 
bezprostředně spojené s výmalbou a běžným užíváním školních prostor během školního 
roku. Již v předchozím období byly v sále tělocvičny na část světel instalovány ochranné 
kryty. Na podzimní měsíce má škola naplánovanou ještě výmalbu klubovny tělocvičny. 

V prostorách jednotlivých učeben byla provedena výměna poškozených žaluzií, 
v některých případech jejich oprava. V neposlední řadě byl proveden kompletní úklid 
školy a tělocvičny. Doufejme, že prostory školy a budovy tělocvičny budou sloužit ke 
spokojenosti všech svých uživatelů. Děkujeme všem, kdo se na výmalbě a úklidu školy a 
tělocvičny podíleli. 
               Štěpánka Löffeflmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Letní prázdniny se ve škole nesly ve znamení výmalby a oprav

V pondělí 4. září se v Základní 
škole Kasejovice konalo slav-
nostní zahájení nového školního 

roku 2017/2018, pro který se podařilo 
základní škole získat z nejrůznějších 
dotačních titulů nadstandardní finanční 
prostředky. Do jednotlivých dotačních 
titulů podala škola projektové žádosti v 
první polovině roku 2017. Tradičně škola 
předložila projektovou žádost do dotač-
ního programu Plzeňského kraje Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže 
v roce 2017. Podaná žádost na projekt 
Kasejovice – Zwiesel 2017 byla schvále-
na a škole byly přiznány finanční pro-
středky ve výši 15 000 Kč. Již v měsíci 
červnu byly s ředitelem partnerské školy 
Mittelschule Zwiesel Josefem Wel-
lischem domluveny podrobné podmínky 
realizace tohoto projektu, která proběhne 
v měsíci říjnu. 

Novinkou uplynulého školního roku 
byla možnost podat projektovou žádost 
do nového dotačního titulu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy Podpora 
výuky plavání v základních školách 
v roce 2017 (I. etapa). Základní škola 
Kasejovice podala do tohoto dotačního 
titulu žádost na projekt nazvaný My se 
vody nebojíme. Poslední srpnový den byl 
na stránkách Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy zveřejněn dokument 
se seznamem podpořených škol podle 
krajů. Základní škole Kasejovice by 
měly být na výuku plavání poskytnuty 
finanční prostředky ve výši 16 800 Kč. 
Účelem dotace je poskytnout finanční 
prostředky na dopravu žáků z místa 
poskytování vzdělávání do místa výuky 
plavání a zpět. Vzhledem k tomu, že 
výuku plavání (pronájem bazénu a kur-
zovné) hradí škola žákům z vlastních 

zdrojů, měly by být náklady na plavec-
kou výuku žáků 2. a 3. ročníku pro zákon-
né zástupce podpořených žáků na rozdíl 
od předchozích let naprosto minimální. 

V průběhu uplynulého školního roku 
Základní škola Kasejovice zpracovala a 
podala projektovou žádost do Operační-
ho programu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní, výzvy č. 02_16_022 pro Podporu škol 
formou projektů zjednodušeného vyka-
zování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně 
rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. 
Žádost byla schválena, v měsíci červenci 
obdržela škola rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a v srpnu avízo o poskytnutí první 
části finančních prostředků. Základní 
škola Kasejovice tak bude moci realizo-
vat projekt Vzděláváme s inkluzí. 

Štěpánka Löffelmannová, 
             ředitelka ZŠ Kasejovice 

Základní škola Kasejovice bude realizovat rozmanité projekty

Dne 19.9.2017 uplyne rok smutného 
výročí, kdy nás navždy opustila naše 

maminka 

paní Miluše Kalistová

Kdo jste jí měli rádi, 
prosím věnujte jí 

tichou vzpomínku.
                       Děkují děti 

s rodinami

Nikdy 
nezapomeneme!

Vzpomínka

MASÁŽE V DPS

- sportovní, rekondiční

Objednávka 
na tel. čísle 

723 38 77 48 

Obrázek Kateřiny Anny Sudové
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ź 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.

ź Prodám zánovní kuchyňský sporák - kamna, šířka 85 cm, 
trouba, vývod do komína na levé straně shora. Pořizovací 
cena 10 000 Kč, nová cena 5 000 Kč. Tel. 606 095 228.

ź Prodám kohouty vlašky černobílé do chovu. Tel. 371 595 
399 po 18 hod.

ź Prodám beránky za 800 Kč a ovečky ovce kamerunské za 
1800 Kč. Tel. 731 854 834.

Inzerce...

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, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.9.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.10. 2017. Příjem příspěvků do KN č. 10/2017 do 30.9.2017.                                         

Restaurace U Adamců v Kasejovicích
Vás srdečně zve na slíbenou 1. besedu 

a přednášku 

O GASTRONOMII
Václava Malovického, autora Kuchyně staré Šumavy, 

v pátek 22. září od 17:30 hodin 
v Salonku restaurace Adamec

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: 24. září a 22. října 2017 

Kasejovice  – u fotbalového hřiště – ve 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.

RABBIT řeznictví - vzorková prodejna Kasejovice

 Provozní doba: 
Pondělí  7.30 - 13.00
Úterý  7.30 - 11. 30 12 - 16.00
Středa  7.30 - 11. 30 12 - 16.00
Čtvrtek  7.30 - 11. 30 12 - 16.30
Pátek  7.30 - 11. 30 12 - 16.30
So  8.00 - 11.00

Nabízíme: vepřové, hovězí, drůbeží maso a uzeniny.
Každý týden nové akční ceny. 

Stálá nabídka - salám pro psy 1 kg/25 Kč.
Přijímáme též telefonické objednávky. Tel. 371 595 469

Pěvecký sbor v Kasejovicích

Hledáme zájemce o sborový zpěv 
v nově se formujícím pěveckém sboru, 

začátek činnosti listopad 2017. 
Kontakt a bližší informace: 

721 210 899
Přesné informace budou zveřejněny 
v říjnových Kasejovických novinách.

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11:30 - 20:00
Sobota - 11:30 - 21:00
Neděle - 11:30 - 20:00

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390


