BŘEZEN 2018

Cena 3,- Kč

Číslo 3; ročník XXIII.

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

Kasejovické šibření

P

o pauze v roce 2017 uspořádala
Tělovýchovná jednota Sokol
Kasejovice v sobotu 24.2. 2018
tradiční Šibřinky. Devátou hodinou večerní
zaplavila sál U Adamců společnost, která
by se za normálních okolností zřejmě
nesešla.
Lékaři za asistence půvabných sestřiček
zachraňovali pacienta s nožem v břiše,
Domov neklidného stáří pod vedením
lékařky Danuše Odolné chvilku neposeděl,
Ester Ledecká si zřejmě spletla cestu
z Pchjongčchangu a jela svůj další superobří slalom mezi pytli na šrot a aby toho nebylo dost, jeptišky se družily s piráty, opice
plula davem, vlčice se nechtěla odmaskovat, vampírky cenily svůj zářivý chrup a
„mulleti“ se tvářili jak jinak než retro.
Kdo chtěl, přišel, kdo nechtěl, zůstal
doma. V každém případě se večer nesl
v celkovém veselí a karnevalovém uvolnění. Příznivci Šibřinek, zůstaňte nám věrní.
Vaše TJ

Jak se baví důchodci

P

arta důchodců z Kasejovic a přilehlých obcí se každý den od pondělí do pátku
schází u „Čmelíka“ na dopolední kávu (briefing). Proberou, co je nového, kdo
zemřel, kdo se narodil, a vzpomínají na časy minulé. Tak se také stalo
v posledním únorovém týdnu. Mrazy jako hrom a přišel na přetřes Koutecký rybník.
„Když jsme byli mladí, to jsme tam bruslili od rána do večera”. Tak dlouho se hecovali,
až se parta nadšenců domluvila a dala si na rybníce sraz ve středu 28. února odpoledne.
Na rybníce bruslila školní mládež. Jejich zděšení bylo nepřehlédnutelné.
„Dědouškové jdou na brusle. Jak tohle dopadne.“
Nejhorší bylo obouvání, první sklouznutí nic moc, ale pak už to šlo. Bylo to krásné
odpoledne.
Největší obdiv patří nejstaršímu z nás, který nejen že bruslil, ale když je dost sněhu,
jezdí i na běžkách. Moc se nám to líbilo a určitě podnikneme více podobných akcí.
Věra Boušová

Děje se kolem Vás něco zajímavého?
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se
ve Vaší obci něco mimořádného?
Zašlete své příspěvky
(článek, fotografie) do
Kasejovických novin na email.
knihovna@kasejovice.cz,
tel. 602 429 346.

Březen 2018
Usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 21.2.2018

Rada města Kasejovice schvaluje:
hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2017, tj. účetní závěrku a
hospodaření za rok 2017, inventarizaci
majetku k 31.12.2017, dokladovou
inventarizaci k 31.12.2017, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k
31.12.2017 a hospodaření s fondy za
rok 2017
ź hospodaření Základní školy Kasejovice
za rok 2017, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2017, inventarizaci majetku k 31.12.2017, dokladovou inventarizaci k 31.12.2017, inventarizaci
pokladní hotovosti a cenin k
31.12.2017 a hospodaření s fondy za
rok 2017
ź přijetí daru ve výši 10 000 Kč od firmy
Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice na vybavení počítačové učebny Základní školy
Kasejovice
ź žádost p. xxx o přidělení bytu v domě s
pečovatelskou službou v Kasejovicích
ź vyhlášení záměru pronájmu částí
pozemků parc. č. 1335/1, 1335/2 a
1335/12 v k.ú. Újezd u Kasejovic
ź přidělení zakázky „Sanace stávajících
vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu“ firmě STAFIS – KT, s.r.o., Pačejov
– nádraží 74, 341 01 Pačejov, IČO
25219090 s nejnižší nabídkovou cenou
712 073 Kč včetně DPH, schvaluje
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní
starostku k podpisu této smlouvy
ź dodatky č. 82 – 87 ke smlouvě uzavřeź
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né s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o
zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
ź dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Kasejovice a Výrobně
hospodářským družstvem Hradiště na
pronájem nádrže na kapalný plyn a
pověřuje paní starostku k podpisu
ź podání žádosti Základní školy Kasejovice do dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit
a výchovy k toleranci v roce 2018“
Souhlasí:
s provedením vedení nového zemního
kabelu po parcele č. 1602/28 v k.ú.
Kasejovice a zřízením věcného břemene v souvislosti se stavbou „Kasejovice
PJ, pč. 1180/2 NN“ – výstavbou nové
zemní kabelové přípojky nízkého napětí pro připojení parc. p.č. 1180/2 v k.ú.
Kasejovice

Oselecké aktuality

D

ne 17.2. 2018 prošel za zimního
počasí obcí Oselce tradiční maškarní průvod. Zakončení kolem osmnácté
hodiny v klubovně SDH Oselce. Účast 20
masek.

ź

T

éhož dne uspořádali kotouňští hasiči
hasičský bál v Obecním šenku v Oselcích. K tanci i poslechu hrála výborná Pošumavská muzika.

Bere na vědomí:
oznámení p. xxx o ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 3 v Řesanicích 11
ź záměr ukončení činnosti zubní lékařky
MUDr. Písařové v Kasejovicích
ź odpověď Krajského úřadu Plzeňského
kraje na žádost o zajištění autobusového spojení z Kladrubec do Kasejovic za
účelem dojíždění dětí do mateřské a
základní školy
ź změnu otevírací doby na pobočce
České pošty v Kasejovicích – každé
úterý otevřeno od 8.00 do 14.00 hod.
ź

Muzikál kráska a zvíře

V

e čtvrtek 1.února celý první stupeň naší školy využil nabídky a navštívil
tanečně dramatické představení Kráska a zvíře. Jednalo se o další úspěšnou
reprízu známého příběhu, kterou pro nás odehráli v blatenské sokolovně žáci
zdejší Základní umělecké školy. V muzikálovém podání jsme sledovali pozoruhodný
příběh Krásky Bell - bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou na svém zámku
uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým
služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná
duše skutečného prince. Představení bylo opravdu velkolepé a všechny děti i dospělé
zaujaly pěvecké a taneční výkony jednotlivých účinkujících. Děkujeme jim touto
cestou za nevšední umělecký zážitek!
Marie Sekáčová

Zveme Vás:
23. března od 17 hod. Noc s Andersenem (pro děti z 1. stupně) - Obecní knihovna
24. března od 14 hod. Maškarní pro děti - sál kulturně společenského centra
Kasejovice, pořádá KKŽ Kasejovice
31. března Velikonoční vycházka - sraz ve 13 hod. na kasejovickém náměstí
7. dubna Jarní úklid Ukliďme Česko - sraz v 9 hod. na kasejovickém náměstí,
pořádá MS Čihadlo
9. dubna od 18 hod. Beseda o knize Šumava Františka Malocha - sál kulturně
společenského centra

i

Město Kasejovice nabízí volné
byty místním (pokoje i
dvoupokojový byt pro
manželský pár) v Domě
s pečovatelskou službou.
K doptání na Městském úřadě
Kasejovice, tel. 371 595 100.

Pokud nemáte svého zubního lékaře, např.
žijete v obci, poblíž které není zajištěna
stomatologická péče, máte
možnost poslat své připomínky a žádosti na mailovou
adresu dent@mzcr.cz.
Na této adrese budou
připomínky shromažďovány
a začátkem dubna 2018 se
jimi bude zabývat komise
ministerstva zdravotnictví.

Březen 2018

veřejného prostranství“ ve složení:
MVDr. Václav Červený, Karel Suda a
zástupce firmy Universal Solutions,
s.r.o., pověřené zadávacím řízením
veřejné zakázky

Usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 29.1.2018

Rada města Kasejovice schvaluje:
přidělení bytu č. 3 v domě Řesanice čp.
11 p. xxx od 1.3.2018
ź přidělení zakázky na dodávku herních
prvků na akci „Dětské hřiště u kulturně
společenského centra“ firmě Luna
Progress, s.r.o., Zdenice 40, 384 01
Nebahovy, IČO 28080602 s nejnižší
nabídkovou cenou 202 462 Kč včetně
DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a
pověřuje paní starostku k podpisu této
smlouvy
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ź

Souhlasí:
s provedením výtlačného vedení na
pozemcích města Kasejovice v k.ú.
Řesanice parc. č. 1545 (trvalý travní
porost) a parc. č. 1547 (místní komunikace) pro realizaci projektu výstavby
vodního zdroje Řesanice II pro farmu
Řesanice společnosti Agrochov
Kasejovice – Smolivec, a.s. s tím, že
žadatel uhradí poplatek za zřízení věcného břemene v souladu s vnitřní směrnicí města Kasejovice

ź

Doporučuje:
Zastupitelstvu města Kasejovice schválit žádost p. xxx o prodej pozemku parc.
č. 493/5 o výměře 58 m2 v k.ú. Kasejovice

ź

Jmenuje:
komisi pro výběr dodavatele stavby
„Kasejovice – Jánské náměstí, obnova

ź

Stanovuje:
termín příštího jednání Zastupitelstva
města Kasejovice na 6.3.2018 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s
hlavními body programu: odkoupení
pozemku parc. č. 1547/6 v k.ú. Kasejovice, smlouva s Plzeňským krajem na
poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti, podání žádosti na
Státní pozemkový úřad na realizaci
stavby polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

ź

Bere na vědomí:
žádost p. xxx o přidělení bytu v domě
Řesanice čp. 11
ź žádost p. xxx o pronájem částí pozemků
parc. č. 1335/1, 1335/2 a 1335/12 v k.ú.
Újezd u Kasejovic
ź informaci o průběhu jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod
silnicí I/20 v Kasejovicích
ź informaci o splacení dlužné částky ve
výši 5 252 Kč za pronájem kavárny v
Kasejovicích v areálu radnice
ź návrh obnovy hřbitova v Kasejovicích
ź informace o projektu Pošta Partner
ź odpověď Krajského úřadu Plzeňského
kraje na žádost o poskytnutí dotace na
pořízení automobilu pro svoz školních
dětí z Kladrubec do Kasejovic
ź

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
Březen - za kamna vlezem, říká známé
přísloví. Je to pravda i letos. I když březen
přináší jaro, kolem nás vládne zima. Studené období nekončí... Duben, ještě tam
budem! Sluneční paprsky mají větší sílu.
V přírodě nacházíme jarní květiny – sněženky a nalévají se pupeny na větvích
stromů a keřů. Zima nás ještě chvilku
pozlobí, ale pomalu to „vzdává“.

J
A
R
O

Hasičský bál v Nezdřevě
potvrdil tradice

K

oncem ledna se sešli nezdřevští
hasiči, aby si rozdělili práci na
svém tradičním bále, jehož
datum bylo už dávno stanoveno na sobotu 3. února. Vlastně se jen připomněly
úkoly, na něž jsou jednotliví členové
SDH zvyklí z minulých let. Takže předprodej vstupenek a osobní pozvání místních občanů zajistí Vojta Červený, Petr
Chaloupka, Honza Trefný a Michal
Větrovec. Přípravu tomboly budou mít
na starosti v podstatě titíž plus Alena a
Eliška Červených (k nim se pak ještě
přidali plzeňští příbuzní a Eliščin přítel) a
Honza Bláha, který se zároveň postará o
teplo na sále. Službu u vstupu obstarají
Josef Chaloupka a Jiří Čepelák, ten bude
později moderovat losování hlavních
cen.
Jak se určilo, tak se také stalo.
Všechno probíhalo podobně jako při
dřívějších bálech. Ta parta je zkrátka
sehraná a svým povinnostem dobrovolně
přijatým dokáže dostát a zasloužit se tak
o hladký průběh akce. K němu zcela
očekávaně přispělo i hudební uskupení
Karel, s jehož produkcí byli návštěvníci
opět spokojeni až do třetí hodiny ranní,
kdy bohužel muzikanti s hrou skončili.
Dobrou náladu kapely podpořil i dárek
pro bubeníka Jirku Reslera v podobě
uliční tabule, kdysi ukořistěné v Praze. A
vůbec nevadilo, že ta ulice se jmenuje
REZLEROVA.
Mezi obecenstvem nechyběli přátelé
z Bezděkova, Oselec i Řesanic a téměř
všichni si odnesli nějakou cenu, která
jistě stála za tu dvacku, kolik stál lístek.
Týden na to se měl konat rovněž
tradiční dětský karneval. Jenže tady
nepříznivě zasáhla chřipková epidemie a
k lítosti zdravých dětí musela být akce
zrušena. Ale příští rok, no uvidíme.
Jiří Čepelák

Co nás bavilo v únoru
Zubní prevence III. s paní Janou
Chceme mít zdravé zoubky, tak posloucháme, napodobujeme. Už víme, jak
zoubky čistit a že moc sladkostí škodí...

Divadélko Kašpárk přijelo s pohádkou „O paní Zimě”
Paní zima ztratila peřinu plnou sněhu,
zvířátka a Krakonoš pomáhali Zimě peřiTěšíme se na svátky jara VELIKONOCE. nu hledat.
Je to čas pomlázek, malovaných vajíček a Myslíte, že jí našli? Podle napadaného
koledování. „Řehtačka je slyšet po vesni- sněhu v lednu a únoru určitě ano!
Ledvinová Ivana,
ci, to se blíží koledníci“.
ředitelka mateřské školy

Praktická výuka zubní prevence
dětí z mateřské školy
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Inzerce...
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 rozkládací rohovou sedací soupravu s úložným
prostorem, červená barva, cena 2 000 Kč. Tel. 723 571
323.
ź Prodám rok používanou ložnici - postel s roštem a matrací,
noční stolek, komoda pod TV a velká šatní skříň. Barva:
tmavý dub, velmi pěkná. Cena 13 000 Kč. Tel. 731 459
711, email: lenkavlckova@seznam.cz.
ź Prodám plynový ohřívač vody ARISTON 80 V CS
TURBO. Obsah 80 l, doba ohřevu 20 min. Cena dohodou,
dotazy na tel. 727 912 227.

Informace z kasejovické knihovny

ź

Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
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Jojo Moyesová: Krasojezdkyně
Jacobs Anne: Panský dům
Yrsa Sigurdardóttir: Pamatuji si vás všechny
Dominik Dán: Něžná fata morgána
Miroslav Macek: Saturnin se vrací
Vlastimil Vondruška: Jáchymovští démoni
František Niedl: Království meče
Luděk Kubát: Stvůry
Andrzej Sapkowski: Zaklínač IV.

Knihovna pořádá 23.3.2018 Noc s Andersenem
pro děti z 1. stupně, počet omezen.
Přihlášky v obecní knihovně,
nebo na tel. 602 429 346

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 15-20 týdnů, cena 159-195 Kč/ks.
Prodej: 8. dubna, 12. května a 20. června 2018
Kasejovice – u fotbal. hřiště - ve 14.40 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9-16 hod. na tel. 601 576 270, 728 605 840.
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