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

Výzva k zapůjčení historických fotografií
Kasejovic a okolí

Milí spoluobčané,
město Kasejovice plánuje vydat knihu starých pohlednic Kasejovic a okolí. Díky ochotě
místních již celá řada velice pěkných snímků čeká na zveřejnění.
Nicméně, obracím se ještě jednou s prosbou o zapůjčení na ty, kteří mají pohlednice
a také staré fotografie Kasejovic a spádových obcí (Chloumek, Kladrubce, Podhůří,
Polánka, Přebudov, Řesanice, Újezd u Kasejovic). Fotografie je možné ponechat na
městském úřadě, či je osobně donést do Obecní knihovny, kde budou naskenovány a
okamžitě vráceny majitelům.
S díky Dana Matějovská, tel. 602 429 346

Řesaňáci si přijeli
do Nezdřeva pro tombolu
Nezdřevský rok má několik nepominutelných bodů. Patří k nim také hasičský
bál. Naštěstí v naší obci (ani v okolí) není
příliš požárů, a tak příležitost ukázat své
organizační schopnosti mají dobrovolní
hasiči právě při pořádání tradiční taneční
zábavy.
Ačkoli parta, která tuto akci zajišťuje,
je už léta stabilní, stále se najdou drobnosti, jež lze vylepšovat. Letos to bylo
například zjednodušené vydávání části
tomboly, a to ku prospěchu jak vydávajících, tak výherců.
Tombola, jak je již také dobrou tradicí
řady posledních let, byla opět velmi přitažlivá i díky sponzorům, z nichž je třeba
jmenovat zejména Dřevovýrobu Seidl,
VHD Hradiště a Leifheit Blatná, ale
rovněž místní řemeslníky a živnostníky
Jana Bláhu, Josefa Chaloupku, Milana
Palečka ml. a Michala Větrovce. Na
letošní tombole bylo pozoruhodné, že
prakticky pro polovinu losovaných cen si
přišli šťastlivci ze sousedních Řesanic.
Zábava se ze soboty 2. února
pochopitelně protáhla dlouho přes
půlnoc a muzikanty Minimaxu, kteří
měli v Nezdřevě vydařenou premiéru,
nechtěli návštěvníci pustit domů, jim se
totiž domů také nechtělo.
Jiří Čepelák

Slavnostní rozloučení se zimním semestrem VU3V
Ve středu 23. 1. 2019 probíhalo
v místní pizzerii za přítomnosti paní
starostky M. Čápové slavnostní ukončení
Univerzity třetího věku. Koordinátorka
projektu M. Prokopiusová zhodnotila
přínos absolvovaného kurzu, poděkovala
studentům za vynikající spolupráci a
ocenila podporu Městského úřadu
Kasejovice této formě vzdělávání.
Paní starostka vzpomněla, jak před
10 roky těžko získávala studenty pro tuto
aktivitu. V té době ani ještě nevěřila
v dlouhé trvání projektu Virtuální Univerzity třetího věku. Ale odvaha se cení, a
tak těm vytrvalým mohla předat již druhé
a třetí Osvědčení o absolutoriu.
Potom jsme si již mohli společně
užívat dobrého občerstvení i příjemné
obsluhy a též si za doprovodu kytary
zazpívat.
Marie Prokopiusová
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 27.12. 2018

Rada města Kasejovice schvaluje:
změny v rozpočtu města Kasejovice
návrh rozpočtu Mateřské školy a
Základní školy Kasejovice na rok 2019
ź návrh rozpočtového výhledu Mateřské
školy a Základní školy Kasejovice na
období 2020 – 2021
ź nové platové výměry pro ředitelky
Základní a Mateřské školy Kasejovice
v souladu s nařízením vlády a s účinností od 1.1.2019
ź záměr prodeje domu čp. 15 v Kladrubcích včetně pozemku st.p.č. 28 a parc.
č. 770 v k.ú. Kladrubce
ź záměr pronájmu s následnou koupí
části pozemku parc. č. 220/1 o výměře
cca 140 m2 v k.ú. Kasejovice
ź pronájem pozemku parc. č. 505/66 o
výměře 267 m2 v k.ú. Kasejovice dle
nového geometrického plánu (pozemek oddělen od pozemku parc. č.
505/13 a 505/4 v k.ú. Kasejovice)
firmě Interiors manufacture&design,
a.s. Kasejovice za cenu 7 Kč/m2/rok
s úhradou nájmu zpětně za 3 roky
ź
ź

Děkuji p. Marku Šůchovi i ostatním
spoluobčanům, kteří vypomáhali při
odklízení veřejných prostranství
v Újezdě při sněhové kalamitě v neděli
3. února.
M. Myslivcová

Souhlasí:
ź s přijetím daru ve výši 2 500 Kč na
zakoupení knih a učebních pomůcek
pro Mateřskou školu Kasejovice
ź s poskytováním Kasejovických novin
zdarma
Zřizuje:
ź Komisi pro rozvoj obcí a jmenuje její
členy: Karel Fiala – Řesanice, Jindřich Pohanka – Polánka, Milada
Myslivcová – Újezd u Kasejovic, Jiří
Slavíček – Chloumek, Magdalena
Baumruková – Podhůří, Jiří Balog –
Přebudov (člen komise za obce
Kladrubce bude jmenován dodatečně)
Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o podání dokumentů pro
tvorbu přístupových komunikací
v k.ú. Řesanice na pozemkový úřad
ź zájem obce Hradiště o využívání
sběrného dvora v Kasejovicích s tím,
že ve věci bude dále jednáno
ź předběžnou nabídku dopravně
inženýrské studie na řešení dopravy
v Kasejovicích po realizaci obchvatu
silnice I/20
Projednala:
kalkulaci vodného a stočného pro rok
2019 s navrhovaným zvýšením ceny
ze současných 52 Kč za m3 na 60 Kč
za m3 včetně DPH (30 Kč vodné, 30
Kč stočné) a doporučuje zvýšení na
58 Kč za m3 včetně DPH (29 Kč
vodné, 29 Kč stočné)

ź

NOVÝ ZÉLAND
Kašpárek a mumie
Tak se jmenuje pohádka, na kterou se 17. prosince zajeli podívat žáci
1. – 3. třídy do divadla Alfa do Plzně. A určitě nelitovali.
Významnou zvláštností celého představení bylo, že děti neseděly
v hledišti a pouze nesledovaly představení, ale byly s Kašpárkem a
s ostatními loutkami přímo na jevišti. A tak se vlastně staly součástí
pohádkového děje.
Hladový Kašpárek usne a zdá se mu dobrodružný sen, jak se plaví
s malým kamarádem Jiříčkem v loďce po evropských řekách a pak
dále přes Středozemní moře až do Afriky. Tam potkají Kásima a
jeho velblouda Pepu. A protože oba kdysi pobývali v Plzni, umí
Kásim česky, ba co víc, osvojil si i plzeňský dialekt. Přestože je
nový egyptský kamarád varuje před výpravou do tajemné pyramidy, Kašpárek s Jiříčkem neuposlechnou a probudí k životu mumii
faraona Neferbiteje. Příběh se pořádně zamotá, ale nakonec se
všem podaří vyváznout ve zdraví – až se Kašpárek probudí a
pořád je hladový. Ale o jedno dobrodružství bohatší, alespoň
ve snu.
Vtipná hra plná písniček, zábavy, ale také poučení se
líbila všem. Prvňáčkům, druhákům, třeťákům i paním učitelkám.
L.Hanzlíčková
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Kasejovické ženy zpříjemnily vánoční svátky obyvatelům pečovatelských domů

Společné vánoční posezení Klubu kasejovických žen a obyvatel DPS Kasejovice.

Návštěva Klubu kasejovických žen
v domově pro seniory v Blatné

Vánoční večírek si uspořádali také členové
Klubu seniorů Babí léto

Hasiči Kasejovice hodnotili
Dne 19. ledna se sešli v klubovně tělocvičny kasejovičtí hasiči na své výroční
schůzi, aby zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok. Přítomni na tomto jednání byli i
hosté - za okrsek p. Lederbuch a p. Zeithaml a za Městský úřad Kasejovice starostka
ing. Čápová. Schůzi řídil dle navrženého programu jednatel sboru p. Cina. Jak
vyplynulo ze zprávy velitele, naši hasiči vyjeli loni ke 20 mimořádným událostem.
Z toho bylo 12 požárů a 8 technických zásahů. Mimo to ještě bylo mnoho drobných
akcí jako přeprava vody, čistění kanalizace apod.
V průběhu celého roku se členové jednotky průběžně školí a to jak s naší technikou
v Kasejovicích, tak i na velitelských dnech okrsku a na akcích pořádaných Hasičským
záchranným sborem. O naší techniku se svědomitě staráme po celý rok, tak aby byla
kdykoliv akceschopná. Do budoucna bude potřeba více investovat jak do techniky, tak
i do budovy a do vybavení jednotky, protože naše vybavení stárne a zásahy jsou stále
složitější.
V loňském roce oslavil náš sbor 140 let od svého založení. Tyto oslavy se konaly na
hřišti v Kasejovicích a v kulturním centru. Na hřišti proběhla soutěž hasičů okrsku,
kde nás reprezentovala dvě družstva. Zde jsme obsadili 3. a 7. místo. Mimo to měli
možnost přítomní diváci shlédnout vystavenou techniku z okolních sborů. Hezká byla
i ukázka použití ruční stříkačky tažené koňmi v podání hasičů z Oselec. Slavnostní
schůze začala položením věnce k pomníku obětem druhé světové války v parku.
Následovalo jednání v kulturním centru, kde byli přítomní seznámeni s celou historií
sboru od jeho založení.
Součástí této slavnostní schůze bylo i ohodnocení našich členů. V roce 2018 odpracovali naši hasiči zcela zdarma 1350 brigádnických hodin při své činnosti. Za toto se
jim dostalo poděkování jak od vedení města, tak i od vedení okrsku. Do dalšího období
si naši členové dali závazek k další činnosti na výcvik a údržbu techniky, tak abychom
v případě potřeby mohli kdykoli účinně zasáhnout.
Závěrem této zprávy přejeme všem našim členům i občanům Kasejovic do roku
2019 vše dobré.
Suda Karel - velitel sboru

Klub kasejovických žen pořádá a srdečně zve na

v sobotu 16. března 2019 od 14 hod.
v sále kulturně společenského centra.
Hudební doprovod p. Balog.
Bohatá tombola a výborné občerstvení.

i

Povinností každého majitele
psa je mít ho na veřejném
prostranství na vodítku a
odklízet psí exkrementy. Venčit
psa v parku a na náměstí je
nepřípustné!

Poplatek za psa na rok
2019 činí 50 Kč za
jednoho a za každého
dalšího 75 Kč.
Splatnost poplatku do
28.2. 2019.
ź Do konce února je nutné také zaplatit
poplatek za svoz popelnic.
ź

Začátkem března vyjde nové číslo
vlastivědného sborníku
Pod Zelenou Horou (1/2019)
Z obsahu:
ź Hudebník, na kterého se nezapomíná
(Věra Kokošková)
ź Školy na panství Zelená Hora v době
zavádění všeobecné školní docházky
v osmdesátých letech a počátkem
devadesátých let 18. století: Městská
škola v Nepomuku, pokoutní školy
v Milči a Nové Vsi a filiální škola
v Záhoří (Jakub Mírka)
ź Hostince v Kasejovicích za starého
mocnářství – 3. část (Vladimír Červenka)
ź 100 let od vzniku Sokola v Dolní
Lukavici (Eva Horová)
ź Zvyky období masopustu a postní
doby (Jiří Sankot)
ź Svěcení ratolestí o Květné neděli
(Roman Tykal)
Časopis bude opět k dostání za cenu
40 Kč na městském úřadě a v obchodě
paní Dany Jakubčíkové.
Za redakční radu: Vladimír Červenka
e-mail: kasej81@atlas.cz, tel.: 723 985 237
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Informace z kasejovické knihovny
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 :
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Robert Bryndza: Chladnokrevně
J.P. Delaney: Věř mi
Kate Mortonová: Ztracený slib
Milan Dušek: Velká vánice
Katryn Hughesová: Dopis
Vlastimil Vonduška: Jičínské pole mrtvých
Will Bowen: Svět bez stížností
Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře
Alice Pantermüllerová: Lenčiny katastrofy

Oselecké aktuality
Dne 1.1. 2019 se ve 13 hod. sešlo na dvoře Obecního šenku
v Oselcích 34 účastníků Novoročního pochodu. Trasa vedla
z Oselec kolem rybníka Hrozný, pod „Hájem“ do Nové Vsi , kde
na účastníky čekalo malé občerstvení v podobě čaje a koláčků
ze sušické pekárny p. Rendla. Pak trasa vedla po silnici zpět do
Oselec, kde v hospodě čekala hovězí polévka, kterou uvařila
„hospodská“ p. Pružincová. Celou akci zajistil obecní úřad.
Poděkování za přípravu patří všem, kteří se na akci podíleli.
Celková délka pochodu cca 6,5 km.
Václav Houlík, starosta obce Oselce

110 let od narození P. Karla Václava Vystrčila
Vážení čtenáři Kasejovických novin,
v tomto roce uplyne 110 let od narození P. Karla,
řeholním jménem Václava, Vystrčila (1909–1981),
kněze a posledního převora konventu bosých
augustiniánů ve Lnářích, v neposlední řadě pak
dlouholetého duchovního správce farností Kasejovice
a Lnáře. Rádi bychom tuto osobnost, která se pozvolna
vytrácí z povědomí našeho kraje, ve Lnářích
připomněli, a to prostřednictvím malé výstavy
fotografií a dokumentů v kostele Nejsvětější Trojice
v rámci takzvané Noci kostelů, která se koná
každoročně na konci května nebo začátku července.
V tomto roce připadá na 24. květen.
Dovoluji si proto obrátit se touto formou na všechny,
kteří P. Vystrčila osobně nebo alespoň z doslechu znali,
s výzvou o poskytnutí vzpomínek, fotografií (kupříkladu
z prvních svatých přijímání, křtů, svateb, případně pohřbů apod.) a dokumentů se
vztahem k jeho osobě, stejně jako k těm, kteří jej obklopovali, ať již to byli jeho řádoví
spolubratři, mezi nimiž třeba Frà Josef Patera, nadaný amatérský výtvarník (známý
fráter Josífek), či dlouholetá hospodyně Vilemína (Vilma) Bobková ad. Všechny
poskytnuté materiály mám v úmyslu si přepsat, ofotit, oskenovat nebo okopírovat,
poté je hned vrátit jejich majitelům a získané reprodukce využít pro zamýšlenou
výstavku, případně i pro menší tiskovinu, jež by mohla být jejím trvalým výstupem.
Za případnou laskavou spolupráci a ochotu předem děkuji.
Vladimír Červenka, tel.: 723 985 237

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu
bolestivou.
Dne 12. února 2019 uplynulo
již 9 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a manžel
pan Jan Fučík, chalupář
z Kotouně.
Stále vzpomínají manželka Zdena
a dcery Káťa se Zuzkou.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
ÚNOR ... měsíc zimy a sněhu. Čekání na
jaro, těšení na sněženky a bledule, také na
rozkvetlé vrby jívy, které nám hlásí, že
zima brzy skončí. I zvířátka jsou veselej-

Z
I
M
A

ší a u krmítek se ozývají ptačí písničky.
Koncem měsíce přilétají z teplých krajin
skřivani. Vytrvale krmíme ptactvo u
krmítek na zahradě školky, zapojují se i

rodiče a nosí zrníčka slunečnic, ptačího
zobu a lojové koule.Všem rodičům za
pomoc děkujeme. Na vycházkách po
okolí pozorujeme a určujeme druhy
ptactva a jejich stopy ve sněhu. Společně
s kamarády ve školce chodíme přikrmovat zvířátka do krmelce na Židák, nosíme
jim zrní, žaludy a seno. Učíme se přírodě
rozumět, a chceme se stát jejím přítelem
a ochráncem. Ptačí budky, které jsme
v loňském roce společně vyráběli, čekají
na rozvěšení po zahradě školky a okolí.
DOBRÁ RADA - využij každé
příležitosti, abys pro přírodu udělal něco
užitečného.
Divadlo „LETADLO“ s pohádkou
V KORUNÁCH STROMŮ nám
připomnělo, co nás čeká v období od
vánoc po masopust. Společně jsme se
zapojili do představení a zahráli jsme si
na Tři krále, zimu v korunách stromů,
sněhuláky a masopustní veselí. Čeká nás
masopust a maškarní bál ve školce.
Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Tancuj, tancuj medvěde,
masopust se povede.
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

Divadélko pro školy hrálo španělské dramatiky
V pátek 25. ledna měli žáci druhého stupně kasejovické
základní školy příležitost opět se setkat s herci oblíbeného
Divadélka pro školy Hradec Králové. Tentokrát divadelníci
přijeli do Kasejovic s literárním programem nazvaným Don
Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury.
Protagonisté Vít Troníček a Michal Moravec se tentokrát
zaměřili na španělskou tvorbu období pozdní renesance a doby
barokní. Mladí diváci tak nahlédli prostřednictvím ukázky
z divadelní hry Vzbouření v blázinci pod pokličku divadelní
tvorby renesančního dramatika Lope de Vegy. Téma z prostředí
života obyčejných lidí přiblížila žákům ukázka z divadelního
kousku Zbožná Marta, jehož autorem je Tirso de Molina.
Španělskou literární tvorbu z doby baroka zde zastupovala

ukázka ze satirického románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la
Mancha spisovatele Miguela de Cervantese y Saavedry.
Ve všech třech ukázkách předvedli herci vynikající výkony,
žáci se po celou dobu představení výborně bavili, někteří z nich
měli příležitost si s herci přímo zahrát. Jednotlivé ukázky byly
uvedeny odborným výkladem o autorech, doplněným o
historické souvislosti. Žáci tak měli jedinečnou příležitost
seznámit se s představiteli španělské literární tvorby, které
nebývá v učebnicích literatury vyhrazen příliš velký prostor, a
pochopit, že dějiny Španělska netvoří jen zámořské plavby
zahájené na konci 15. století.
Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice
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Pizzerie U Pejska a Kočičky

Inzerce

Láká na dobrou pizzu, koláčky,
kávu, na skleničku...

Prodám:
ź sloupovou vrtačku Optimum 380V, hmotnost 82 kg, cena 12 000 Kč
ź dvouosý bržděný přívěs skříňový, po STK, ložná plocha 250 x 130 cm za 26 000 Kč
ź prosklenou vitrínu se zrcadlem, černé lamino, cena 3 000 Kč. Tel. 731 854 834.

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit
(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 169 -209 Kč/ks
Prodej: 3. března 2019 ve 14.40 hod., Kasejovice u fotbal. hřiště
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9 - 16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

Otevírací doba:
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno
Středa - čtvrtek - 11.30 - 19.00
Pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 21.00
Neděle - 11.30 - 19.00

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve
na besedu Josefa Švagra

Obecní knihovna Kasejovice pořádá pro děti z 1. stupně

Albánie 1979-80

- v pátek 29.3.2019

Noc s Andersenem
Přihlášky v Obecní knihovně, nebo na tel. čísle 602 429 346.

Zážitky z několikaměsíční zahraniční
služební cesty v období socialismu v Albánii
18. března 2019 od 18 hod.
sál kulturně společenského centra Kasejovice

Kadeřnictví Iveta
Kasejovice 174
Úterý 9 - 12, středa 9 - 12
Možnost objednat i mimo provozní dobu.
Tel. 602 763 419

Řeznictví Rabbit
Akce do 23.2.2019
ź vepřová kýta bez kosti
1 kg/89.90 Kč
ź vepřová pečeně bez kosti
1 kg/109.90 Kč
ź vepřové syrové hřbetní sádlo 1 kg/34.90 Kč

Akce 4.2. -2.3.2019
ź
ź
ź

uzená kuřecí čtvrtka
Gothaj salám
Máslo

100 g/4.90 Kč
100 gr/7.90 Kč
250 g/39.90 Kč
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