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

Dětský den v Hradišti

Nedělní odpoledne 2. června patřilo
v Hradišti jen a jen dětem. Během odpoledne se jich na 25. stanovištích vystřídalo celkem neuvěřitelných 25.
Děti měly možnost vyzkoušet chůdy,

slalom v obřích botách, skákání v pytli,
chytání rybiček, kuželky, v neposlední
řadě třeba i týmovou přetahovanou
s hasičskou hadicí. Zvláště oblíbená
byla, vzhledem k parnému počasí, pře-

Oslavy 120 let sboru v Kladrubcích
V sobotu 1. 6. 2019 se v Kladrubcích konaly oslavy 120 let
sboru dobrovolných hasičů. Začalo se slavnostním průvodem po
návsi a položením věnců u pomníku padlých. Účast byla opravdu
velká, přijelo 14 sborů dobrovolných hasičů z okolí a k tomu
i týmy žen a dětí. Po úvodním krásném vystoupení dětské
skupiny Pšeničky Kasejovice začalo okrskové cvičení, štafetový
běh a požární útok. Závody doprovázela skupina Otavanka
z Horažďovic. Všichni dobrovolní hasiči byli skvěle připraveni
a dopřáli nám báječnou podívanou. Nezbývá než poděkovat
kladrubským občanům za skvělou organizaci a hasičům popřát
mnoho dalších úspěšných roků.
Lenka Kavková

devším vodní disciplína - ruční hasičská
pumpa s hadicí, kde nebyl zasažen vždy
jen plánovaný cíl, ale i všichni kolem.
Nechyběly ani vědomostní soutěže kvízy, poznávání zvířat, tvarů, děti skládaly puzzle, poznávaly různé předměty,
vybarvovaly obrázky.
Na závěr čekalo na děti ještě velké
překvapení. Když přijel vůz SDH
Kasejovice, nevěděly, co se bude dít. Na
louce byl pak během chvíle téměř metr
pěny, do které se děti s radostí vrhly. Děti
si pak mohly prohlédnout hasičský vůz,
byla jim ukázána jeho výbava a vyprávění bylo nejen pro malé velice poutavé.
Celý den se velice vydařil, přispěla
k tomu určitě skvělá spolupráce všech,
kteří se na přípravě a pak i průběhu této
akce podíleli.
Děkuji všem, kteří nabídli svou
pomoc a mohli tak udělat parádní odpoledne nejen dětem.
Lenka Janovská, Hradiště
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 30. 4. 2019

Rada města Kasejovice schvaluje:
návrh Základní školy Kasejovice na
ocenění žáků za mimořádné výsledky
a reprezentaci školy ve školním roce
2018/2019
ź odměny ředitelkám Základy školy
Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice
za hospodářské výsledky v roce 2018
ź pronájem pozemku parc. č. 1755 o výměře 52 m2 v k.ú. Kasejovice p. xxx za cenu
7 Kč/m2/rok s úhradou nájmu zpětně za
3 roky a schvaluje návrh nájemní smlouvy
ź pronájem pozemku parc. č. 25 o výměře
52 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. xxx za
cenu 5 Kč/m2/rok s úhradou nájmu zpětně za 3 roky a schvaluje návrh nájemní
smlouvy
ź návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014395/VB2 s ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupené společností
OMEXOM GA Energo, s.r.o. Plzeň,
týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy elektrické energie „Chloumek,
PJ, E3-NN“ s tím, že bude upraveno
ustanovení odst. č. 6 článku III. smlouvy
a pověřuje paní starostku k podpisu
ź žádost firmy ProjektEL, s.r.o. Klatovy
o povolení zvláštního užívání místní
komunikace v Kladrubcích za účelem
umístění elektrického vedení při rekonstrukci stávajícího vzdušného vedení
v k.ú. Kladrubce
ź stanovisko města Kasejovice pro žádost
Státního pozemkového úřadu o dotace
z Programu rozvoje venkova 2014 –
2020 k realizaci společného zařízení
„Polní cesta HPC 1 v k.ú. Řesanice“
ź přidělení individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu města Kasejovice Domovu pro
seniory Blatná ve výši 4 000 Kč na krytí
nákladů spojených s poskytováním sociální služby a schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kasejovice
ź návrh na směnu pozemků v k.ú. Kasejovice (část parc. č. 1153/2 a část parc. č.
1151/1)
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź žádost organizace Junák – český skaut,
středisko Stopa Plzeň, z.s., 23. oddíl
Severka o povolení pořádání skautského
tábora v Přebudově
ź poskytnutí individuální dotace ve výši
5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Řesanice na oslavy 110. výročí založení
sboru dne 8.6.2019 v Řesanicích a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kasejovice
ź poskytnutí příspěvku 5 000 Kč formou
reklamy uvedené v knize na vydání
publikace Železnice na Blatensku 1899
– 2019
ź

na doporučení hodnotící komise jako
zhotovitele stavební akce „Kasejovice,
stodola v areálu bývalého špýcharu“
společnost STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov –
nádraží 74, 341 01 Horažďovice, IČO
25219090 za nabídkovou 889 807 Kč bez
DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo
a pověřuje paní starostku k podpisu této
smlouvy

Souhlasí:
s provedením prací souvisejících s rekonstrukcí stávajícího vzdušného elektrického vedení nízkého napětí v k.ú. Kladrubce - akce „Kladrubce obec, PJ, kNN“
a podporuje záměr přemístění svislého
dopravního značení označujícího začátek
a konec obce Kasejovice směrem na
Plzeň z důvodu plánované novostavby
rodinného domu na parc. č. 1180/2 v k.ú.
Kasejovice
ź s návrhem odpovědí na žádosti p. xxx
o zpřístupnění pozemků v k.ú. Řesanice
ź

Pověřuje:
paní Miladu Myslivcovou, členku Zastupitelstva města Kasejovice, k přijímání
prohlášení o vstupu do manželství ve
smyslu zákona o matrikách a stanovuje,
že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný
odznak s velkým státním znakem
ź pana místostarostu Ing. Václava Jakubčíka řízením oblastí odpadového hospodářství, údržby města, stavebních prací po
technické stránce a jednáním s přidruženými obcemi
ź

Číslo 6; ročník XXIV.
Nabídka stavebních
pozemků
v lokalitě Chloumecká
v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu
stavebních parcel pro cca 12 rodinných
domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká. Výměra stavebních parcel je
plánována cca od 815 m2 až 1180 m2.
Předpokládaný začátek výstavby - cca
r. 2021 a bude upřesněn podle počtu
zájemců. Plánovaná infrastruktura k pozemkům: vodovod, plynovod, kanalizace splašková, elektřina, veřejné osvětlení, asfaltová komunikace a kanalizace
dešťová ze zpevněných ploch.
Cena stavebního pozemku bude stanovena zastupitelstvem města s přihlédnutím k cenám v místě obvyklých.
Předběžný návrh rozmístění parcel je
možné shlédnout i na webových stránkách
města. Kasejovice: www.kasejovice.cz.
Zájemci se mohou nezávazně
písemně přihlásit na Městském úřadu
v Kasejovicích.

Jmenuje:
komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební práce projektu „Chodník
podél komunikace I/20 (ke zdravotnímu
středisku) a chodník pro pěší v Kasejovicích (podél trati)“ ve složení: Ing. Marie
Čápová, Ing. Václav Jakubčík, Jiří Slavíček a Antonín Řehoř

ź

Stanovuje:
cenu pro občany za použití traktoru John
Deer s nosičem kontejneru na 550 Kč
včetně DPH za 1 motohodinu

ź

Bere na vědomí:
sdělení Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k žádosti města o spolupodílení
se Plzeňského kraje na dopravně inženýrské studii související se změnou dopravy
po vybudování silničního obchvatu
Kasejovic
ź podání přihlášky obce Kasejovice do
soutěže Vesnice roku 2019
ź uzavření kupní smlouvy s autorizovaným
prodejce vozů Dacia, společností PRORESTA, s.r.o. Příbram, na nákup automobilu Dacia Dokker Van pro pečovatelskou službu a automobilu Dacia Dokker
pro potřeby města Kasejovice
ź

ź

Komorní sólisté při sboru
J. Jindřicha v Kasejovicích
hledají zájemce o komorní
hudbu: housle, viola, cello,
flétna, piano.
Vedoucí Ladislav Šmejkal,
emeritní člen orchestru
Národního divadla v Praze,
tel. 721 210 899
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Vyjádření k zajištění
stomatologické péče
v Kasejovicích
Vážená paní starostko,
reagujeme na Vaši opětovnou žádost
o zajištění stomatologické péče v Kasejovicích.
Dovolujeme si Vás informovat, že
Všeobecná zdravotní pojišťovna podala
již třikrát na Krajském úřadě Plzeňského
kraje návrh na konání výběrového řízení
na uzavření smlouvy o poskytování a
úhradě hrazených služeb v oboru zubní
lékař pro Kasejovice. Bohužel se žádný
uchazeč nepřihlásil. Stále jsme však
připraveni okamžitě jednat s případným
zájemcem o poskytování těchto služeb.
V současné době také jednáme
s několika stávajícími poskytovateli
zdravotních služeb, kteří mají zájem
o rozšíření úvazku do odlehlých oblastí,
mezi které patří také Kasejovice.
Případně do okolních obcí, které splňují
dojezdovou vzdálenost (např.
Nepomuk). Vzhledem k tomu, že tato
jednání ještě nejsou ukončena, nemůžeme Vám bohužel zatím poskytnout
konkrétnější informace.
V případě kladného výsledku těchto
jednání Vás budeme ihned informovat.
S pozdravem Barbora Písařová,
vedoucí oddělení správy smluv

Pěvecký sbor J. Jindřicha
v Kasejovicích hledá zájemce
v oboru bas, tenor, soprán.
Tel. 721 210 899.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
L
Skvělá pizza z domácího
těsta,
k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno
Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00
Tel: 776 692 390
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Pozvání na koncert a křest knihy do Lnář
V neděli 16. června tohoto roku se bude
od 18 hodin konat ve velkém sále lnářského
zámku koncert kytarového virtuosa
ŠTĚPÁNA RAKA. Poté mistr Rak pokřtí
vodou z rybníka Velká Kuš již dlouho
očekávaný 2. díl knihy Rybníky na
Blatensku, který tematicky pojednává
o rybnících v jihozápadní části Lnářska.
Bude tak vyplněna mezera, jež vznikla
mezi vydáním 1. dílu trilogie (Rybníky
severního Lnářska z roku 2014) a 3. dílu
(Rybníky vlastního Blatenska z roku 2018).
Původně se počítalo, že druhý a třetí díl
vyjdou současně k loňským blatenským
rybářským slavnostem. Nepodařilo se,
protože pan Petr Liebscher, který slíbil
napsat k druhému dílu text a provést
konečnou grafiku, průběžně nedodržoval
termíny, a proto bylo od spolupráce s ním
odstoupeno.
Po vydání 3. dílu se prací na 2. dílu opět
ujala osvědčená autorská dvojice Sekera Kurz. Protože fotografie, mapy a tabulky
již byly hotovy, využil fotograf vzniklý čas
k rozšíření fotografické dokumentace podle
nově vznikajícího textu, zejména v oblasti
Dožic a Čečelovic. Také byly vyměněny
některé stávající fotografie zejména v okolí
Velké Kuše. K tomu nahrála sněhová
nadílka v únoru. Též bylo dohledáno
a zdokumentováno 11 zaniklých rybníčků.
Zájemci o tuto knihu se konečně
dočkají. Tento díl trilogie je nejrozsáhlejší.
Obsahuje popis a charakteristiku 266
rybníků stávajících, zrušených,
obnovených či nově vybudovaných různé
velikosti a kvality na 360 stranách již
tradičního čtvercového formátu.
Je to dílo především fotografické. Autor
většiny snímků Ing. Jan Kurz zachytil
rybníky nejen v proměnách ročních dob,
ale i za měnivého počasí, slunečního svitu
nebo při východu měsíce za úplňku
v lyrickém ladění.

Text, který zabírá asi třetinu knihy, je
vysvětlující a doplňující. Zachycuje to, co
nelze vyčíst z vyobrazení. Obsahuje údaje
historické o vzniku a současném rozvoji
rybníků, začleněných do různých soustav
v povodí osmi potoků. Nechybí informace
o velikosti rybích obsádek, o množství
vylovených ryb, které zaujmou především
rybáře, ani stavebně technické parametry
vodních nádrží.
Je zapotřebí uvést i jména dalších osob,
které se na vzniku publikace podílely. Mgr.
Vladimír Červenka, znalec minulosti
lnářského regionu, poskytl řadu
historických údajů, RNDr. Petr Pavlík
pozoruhodné fotografie vodního ptactva,
Mgr. Václav Špatný fotografie mokřadních
rostlin, Ing. Josef Honz, CSc., Ing. Zbyněk
Šťastný z Dožic, Jiří Hejl a Marek Slanec
ze Lnář cenné technické informace
o rybnících, také Mgr. Petr Klásek, starosta
z Chanovic, a mnozí místní lidé pamětníci.
Poděkování náleží též Ing. Vladimíru
Vyskočilovi, který se ujal role grafika všech
třech dílů, i tiskárně PBtisk v Příbrami za
dobrou polygrafickou práci.
Zároveň připomínáme, že 1. díl knihy
Rybníky na Blatensku má 184 stran (271
fotografií a map, cena 349 Kč), 2. díl 360
stran a víc než 500 fotografií a map (cena
439 Kč), 3. díl 288 stran a přes 400 fotografií
a map (cena 389 Kč). Celkem je uvedeno
628 rybníků v 65 katastrálních územích
Blatenska na více než 1170 fotografických
snímcích a na historických i soudobých
mapách. Dílo v takovém rozsahu nemá
v žádném jiném regionu obdobu.
Všechny tři díly knihy „Rybníky na
Blatensku” a „Čertovy kameny na
Blatensku” autorů Jiřího Sekery a Jana
Kurze obdržely v roce 2019 certifikát
„PRÁCHEŇSKO regionální produkt”.
Jiří Sekera

Základní umělecká škola Nepomuk pobočka Kasejovice
srdečně zve na

SDH Bezděkov pořádá
5. července 2019
od 14 hod.

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT ŽÁKŮ

TRADIČNÍ

ve středu 19. června 2019
od 16. 30 hod.

VEPŘOVÉ HODY

Kulturně společenské centrum
města Kasejovice

Hudba Doubravanka.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Setkání důchodců a oslava Dne matek
Obec Hradiště uspořádala v sobotu 18. května setkání
důchodců a oslavu Dne matek. Setkání se konalo v Bezděkově,
v budově bývalé školy. Ta prošla v uplynulých několika letech
rekonstrukcí, takže je dnes důstojným místem pro konání všech
akcí podobného druhu.
Program setkání zahájilo vystoupení hudebního souboru
Pšeničky žáků ZUŠ Nepomuk, pobočka Kasejovice, pod vedením pana Oldy Ondruška. Pásmo lidových písniček doprovázených i veselým dramatickým vystoupením žáků bylo přijato s
velkým nadšením a oceněno bouřlivým potleskem.
Dále jsme mohli sledovat taneční kreace flamencového
souboru, který program obohatil exotikou a španělským temperamentem. Poté následovala volná zábava s hudebním doprovodem manželů Ondruškových.
A protože nejen hudbou živ je člověk, k dobré náladě přispělo i bohaté občerstvení – lahodné zákusky, vynikající guláš a
nápoje všeho druhu.
Na závěr lze říct jen tolik, že se akce velmi vydařila a její
účastníci odcházeli spokojeni – ba i počasí nám přálo. Dík za
vydařenou akci však patří zejména pořadatelům v čele s paní
starostkou, kteří udělali vše pro dobrou náladu občanů a příjemně strávené odpoledne.
Daniela Benešová

Školní akademie se nesla v pohádkovém,
hudebním a sportovním duchu
Ve středu 24. května patřil sál kasejovického společensko-kulturního centra
žákům základní školy. Pro své rodiče, prarodiče a kamarády připravili se svými učiteli
jednotlivá čísla tradiční školní akademie. Úvod akademie patřil lidovému souboru
Pšeničky Kasejovice. Poté se slova ujala starostka města Marie Čápová, která ocenila
9 žáků za jejich vynikající prospěch a reprezentaci školy ve vědomostních
a sportovních soutěžích a na kulturních akcích. Další minuty školní akademie už
patřily jen dětem. Žáci páté třídy pojali svá vystoupení v hudebně-sportovním duchu.
Zazpívali písně Strč prst skrz krk a Jedeme za sluncem. Svého fotbalového ducha
nezapřeli chlapci při interpretaci hymny fotbalistů Zelená je tráva. Sportovní nadání
předvedly páťačky nacvičením skladby Poupata. Do pekla jsme mohli zavítat se
čtvrťáky, kteří předvedli humornou pohádku Čert a Káča. Na přání maminkám
nezapomněli ani prvňáci, kteří vystoupili s pásmem písniček a básniček. Do
pohádkové říše jsme se přenesli s žáky druhé třídy, kteří nacvičili pohádky Červená
Karkulka a Ferda Mravenec. Závěr školní akademie patřil třeťákům, se kterými jsme
prostřednictvím výpravné pohádky Volba ptačího krále navštívili ptačí říši. Se všemi
návštěvníky se žáci třetí třídy rozloučili písničkou Vlaštovko, leť.
Poděkováním patří všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě jednotlivých čísel
podíleli, učitelům Základní umělecké školy Nepomuk za organizačně-technickou
pomoc, městu Kasejovice za propůjčení sálu a všem ostatním, bez nichž by se
neobešel hladký průběh této oblíbené akce.
Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Virtuální Univerzita
3. věku v Dešenicích
V úterý 28. května odjela skupina 14-ti
studentů na slavnostní ukončení zimního
semestru Virtuální U3V do Dešenic u Nýrska.
Kulturní sál městyse Dešenice byl
zaplněn do posledního místa studenty
z Jihočeského, Středočeského a Plzeňského kraje. Nejdříve byli všichni pozváni na chlebíček, zákusek a kávu. Občerstvení se při tak velkém počtu účastníků
trochu protáhlo, a tak studenti měli možnost seznámit se a popovídat si s kolegy
z jiných středisek. Poté následovalo
přivítání představiteli obce a České zemědělské univerzity. Formou kvízu byla
představena jednotlivá střediska. Následovalo předávání Pamětních listů za
úspěšné absolvování semestru. Závěrečné kulturní vystoupení žáků místní ZŠ
uzavřelo oficiální slavnostní část dne.
Pak jsme se přemístili do vedlejší
části sálu a pochutnali si na příjemně
pikantním guláši. Ve vymezeném čase
odpoledního programu jsme měli možnost navštívit dešenickou tvrz, kde nás
průvodce provedl Muzeem šumavského
pivovarnictví. Poutavé vyprávění určitě
přispělo k zájmu koupit si a ochutnat pivo
vařené dle původní receptury - Dešenický ležák. Další zajímavostí v okolí byla
vodní nádrž Nýrsko nebo úpravna pitné
vody Dešenice-Milence.
Děkujeme dešenickým za přátelské
přijetí a možnost poznání jejich kraje.
Obecnímu úřadu Kasejovice děkujeme za
poskytnutí mikrobusu a řidičům panu
Kurcovi a Krsovi za výpomoc při dopravě.
Marie Prokopiusová, tutor V U3V
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Produkce komunálního odpadu
v Kasejovicích v letech 2013-2018

O třídění odpadu, provozu sběrného dvora a pravidelném
svozu nebezpečného odpadu jsou občané Kasejovic pravidelně
informování na stránkách Kasejovických novin. Sledování
množství produkce komunálního odpadu dokazuje, že na jedné
straně se občané města Kasejovice odpad třídit naučili, na druhé
straně ale množství komunálního odpadu vyprodukují
v současné době mnohem víc než v předchozích letech.
Ze sledování produkce komunálního odpadu v letech 2013 2018 vyplývá, že k největšímu nárůstu komunálního odpadu
došlo u objemného odpadu. Jestliže v roce 2013 bylo
v Kasejovicích vyprodukováno 15,550 tun tohoto typu odpadu,
v roce 2018 to již bylo 46,030 tun. Druhý největší nárůst
vyprodukovaného odpadu byl zaznamenán u směsného
komunálního odpadu. Zde ve srovnání s rokem 2013 došlo
v roce 2018 k nárůstu téměř o 14 tun. O 8 tun se za posledních
šest let zvýšila produkce plastů (v roce 1013 se jednalo o 14,028
tun plastů, v roce 2018 o 22,215 tun). O pět tun stoupla produkce
skla, papíru a lepenky. Na stejných hodnotách tak zůstala pouze
produkce kompozitních obalů, tj. zejména Tetra Packů
(vícevrstvých obalů). Těch bylo v roce 2018 vyprodukováno
stejné množství jako v roce 2013, tj. 0,171 tun.
Vyprodukované množství objemného odpadu je dokladem
toho, že občané hojně využívají sběrný dvůr, který je
v Kasejovicích v provozu dva dny v týdnu, ve středu a v sobotu.
Dále ze statistiky vyplývá, že lidé stále více produkují směsný
komunální odpad, který by bylo určitě možné ještě více třídit.
V souvislosti s těmito údaji bych chtěla rovněž poukázat na to,
že stále se najdou lidé, kterým je třídění odpadu zcela lhostejné
a kteří jako vhodné místo k odkládání odpadů stále pokládají
místa podél silnic či lesní plochy. Proto bych chtěla závěrem
apelovat na to, aby si lidé uvědomovali nutnost třídit odpad
a chovat se ještě více ohleduplněji k prostředí, ve kterém žijeme.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
Na pátek 24. května si Základní škola Kasejovice připravila
pro své prvňáčky tradiční slavnost nazvanou Svátek slabikáře.
V tento den předvedli malí prvňáčci svým rodičům
a prarodičům, jak se v uplynulých devíti měsících naučili číst.
Po splnění čtenářského úkolu byli prvňáci pasováni na čtenáře a
za svůj výkon odměněni diplomem a čokoládovými dukáty.
Svátek slabikáře zakončily děti zazpíváním písničky Abeceda.
Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice
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Letošní nezdřevský květen
byl plný kulatých jubileí
Někdy se to tak sejde, že v jedné malé vesnici slaví své
životní jubileum několik lidí v jednom měsíci. Je to i případ
Nezdřeva. Na ty starší obec nezapomíná ani při nekulatých
výročích, ale ani před Vánoci. Zastupitelé vždy přijdou na
návštěvu, na kus řeči a s balíčkem dárků.
Letos v květnu bylo těch hezkých jubileí několik. Bráno
podle věku, největší pocty si zasloužil pan Jan Krliš.
V obdivuhodné svěžesti, i když prý už to není jako dřív, se dožil
devadesátky. Je třeba říct, že toho pro svou ves hodně
odpracoval. Jedenáct let byl předsedou místního národního
výboru (1964–1975). Hned po revoluci 1989 působil čtyři roky
jako starosta. Kromě toho byl také řadu let pečlivým kronikářem
obce.
Kouzelné číslo 88 let dovršila jeho milovaná a milující
manželka Zdena. Třebaže tuto někdejší místní prodavačku již
delší dobu trápí určité zdravotní strasti, a tak nemůže chodit
mezi lidi, stále se zajímá o dění ve vsi a vůbec o vše.
Dalším jubilantem byl pan Jaroslav Brabec. Tomu přišli
zástupci obce poblahopřát k osmdesátinám. I u jeho osoby se
patří zdůraznit jeho neutuchající životní elán, který mu mnozí
mladší tak trochu závidí.
Nejmladším z této galerie nepominutelných Nezdřeváků je
Josef Chaloupka, tomuto poslednímu skutečnému zdejšímu
kováři je „pouhých“ sedmdesát – hotový mladík mezi
jubilujícími.
A malý přesah. Druhého června, avšak o den dřív oslavil
svou „první padesátku“ starosta Nezdřeva Petr Chlanda.
Sedmnáct let ve funkci si stěžuje na rostoucí obtěžování ze
strany úřadů, přesto dokázal pro svou obec zajistit spoustu
dotací a lze říct, že díky tomu Nezdřev nechátrá. I proto byla
jeho oslava v obsáhlém kruhu rodiny, sousedů, spolupracovníků
a přátel, k nimž patřilo i hudební uskupení Karel s Jiřím
Reslerem, vydařená.
Jiří Čepelák

Vinetou nás překvapil
Žáci 5. a 6. ročníku ZŠ Kasejovice navštívili 21.5. divadlo
v Příbrami, které se tentokrát volně inspirovalo knihami Karla
Maye.
Divadelní představení Vinnetou však nemělo s klasikou
příliš společného, snad jen postavy a námět, který parodovalo.
Malé i větší diváky pobavila hravost, hudebnost i komediálnost
inscenace, která přinesla úplně nový příběh, v němž na Divoký
západ přijíždí dva němečtí inženýři - Old Shatterhand
a zemědělec Otto, který chce na indiánském území pěstovat
řepu. Z toho důvodu také Otto unese Vinnetouovu milou
Ribanu, aby mohl apačského náčelníka vydírat.
V roli slavného indiánského náčelníka se představil Petr
Florián, jeho bílého bratra - přitroublého Oldu - hrál Jiří Vojta.
Padouch Otto oblečený v kroji (Filip Műller) zaujal všechny
svou komolenou poněmčenou mluvou, Vladimír Senič pobavil
jako zpomalený šaman.
Dětem se však nejvíce líbili Robert Tyleček a Lukáš Typlt
v roli koní a hlavně skunků stříkajících i do diváků ze samopalu
svůj “páchnoucí” sekret.
Děti si v této rodinné komedii užily písničky, humor
a bláznivé dovádění, dospěláci ocenili spíš nadsázku, vtipy,
narážky a slova písní. Z divadla jsme se všichni vraceli nadšení
i překvapení tím, jak vtipně lze známé téma uchopit.
Mgr. Iveta Flajšmanová
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Pšeničky v květnu
Měsíc květen byl pro soubor Pšeničky
opět plný veřejných vystoupení. Nejprve
jsme odehráli ve středu 1.5. v plzeňské
ZOO pořad nazvaný „Zpívání pod májkou“, o kterém jsem psal v minulém čísle
Kasejovických novin. A hned za dva dny
v pátek 3.5. jsme se souborem stáli na
pódiu „malebné“ konírny chanovického
zámku. Malebné píši úmyslně, neboť zde
byla zahájena výstava kreseb dětí ze zdejší
základní školy. A současně s ní zahájil pan
starosta Petr Klásek i turistickou sezónu.
V sobotu 11.5. jsme vystupovali na
náměstí v Mirovicích na tamních trzích. Na
tuto akci nás pozval organizátor trhů Pavel
Justich – spoluautor pořadu moderátora
Petra Jančaříka „Neočekávaný dýchánek“
a autor dětské pěvecké soutěže Solasido.
Počasí trhům moc nepřálo. Bylo chladno
a deštivo. Proto jsme uprostřed programu
museli ještě jednou nástroje přeladit.
Poslední písničku „Plzeňská věž“ si s námi
zazpívala i bývalá členka souboru Terezka
Zajícová, která v Mirovicích nyní bydlí.
V sobotu 18.5. jsme zahráli v Bezděkově při oslavě Dne matek a Setkání seniorů. Ve středu 22.5. jsme dvěma písničkami zahajovali Školní akademii. Zde jsme
oficiálně představili kasejovické veřejnosti logo souboru PŠENIČKY KASEJOVICE, které bylo vyrobeno za finančního

příspěvku Města Kasejovice. Za toto
bychom chtěli paní starostce ing. Marii
Čápové a zastupitelům města poděkovat.
Věříme, že tím se město Kasejovice ještě
více vtiskne do paměti posluchačů našich
vystoupení i v jiných regionech.
Posledním vystoupením v měsíci květnu byla ve středu 29.5. účast souboru Pšeničky na celorepublikové akci nazvané
ZUŠ OPEN, kterou organizovala Základní
umělecká škola Nepomuk v areálu ZŠ
Nepomuk. Na toto vystoupení jsme si připravili zkrácený program, který se skládal
z písniček našeho regionu – z Nepomucka,
Žinkovska a Plzeňska. Na závěr bych chtěl
opět poděkovat rodičům žáků souboru, že
své děti vždy ochotně na vystoupení přivezou, bez ohledu na vzdálenost.
Vážení spoluobčané, určitě jste si
všimli, že v našem repertoáru stále chybí
písnička z „Kasejovicka“. Přestože vlastním spoustu starých i odborných zpěvníků,
v žádném taková písnička NENÍ. Pokud
tedy někdo z Vás zná písničku opěvující
Kasejovicko, rád jej navštívím a písničku si
zaznamenám. Nebo pokud máte tištěný
text i nápěv, můžete jej předat paní Iloně
Sudové na Městský úřad nebo paní Daně
Matějovské do knihovny a já si jej ofotím.
Přeji Vám příjemně prožité červnové
dny a těším se na některém našem vystoupení na viděnou.
Za soubor Pšeničky Oldřich Ondrušek
učitel ZUŠ Nepomuk, vedoucí souboru

Pozvánka
na oseleckou
pouť
Ve dnech 13.7. - 14. 7. 2019
proběhne v Oselcích tradiční
oselecká pouť s následujícím
programem:
ź

v sobotu 13.7. 2019 od 9 hod. na
víceúčelovém hřišti v Oselcích XV. ročník nohejbalového turnaje trojic ,,Oselecké štěně“ a zároveň také XIV. ročník soutěže
ve skoku dalekém ,,Oselecký
klokánek“. Občerstvení zajištěno.

ź

Pouťové atrakce na „Plácku“
od 14 hod. - houpačky, střelnice.

ź

V neděli 14. července 2019 od
8 hod. pouť u kaple sv. Markéty.
K poslechu i k tanci pod kaplí
sv. Markéty od 9 hod. hraje kapela
UNGROVANKA. Mše svatá
v kapli sv. Markéty od 11 hod.

Koupím pozemek
o velikosti minimálně 5 000 m2, vhodný na vybudování
vodní plochy (rybník, bažina, mokřina, louka s potokem nebo
bývalý rybník) v lokalitě Oselce, Kotouň,
Řesanice, Nová Ves, Chlumy, Chanovice, Černice,
Nekvasovy a blízké okolí.
Za zprostředkování prodeje nebo informací vedoucí
ke koupi pozemku nabízím odměnu 10.000 Kč.
Prosím, kontaktujte mne na tel. čísle:

775 607 296
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Průjezd kamionů
Od roku 2011 se Obec Hradiště snaží
o omezení průjezdu těžké nákladní
dopravy vesnicemi Bezděkov
a Zahorčičky. Projíždějící kamiony
velmi znepříjemňují život nejen místním
občanům, ale i všem uživatelům
komunikací III. třídy.
Stavebně–technický stav těchto silnic
je značně nevyhovující. Několikrát jsme
žádali Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor dopravy o řešení této velmi
nepříjemné situace.
Pan Pavel Mareš zpracoval projekt
dopravního značení omezující průjezd
kamionů, který předložil k posouzení na
Dopravní Inspektorát Plzeň. DI Plzeň –
venkov po posouzení z hlediska zajištění
podmínek bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích,
souhlasí s předloženým návrhem na
doplnění svislého dopravního značení –
tranzitní dopravy vedené do firmy
PFEIFER Chanovice přes silnice č.
III/02015, č. III/02017, č. III/02018.
Jedná se o průjezd přes obce Hradiště,
Bezděkov, Zahorčičky.
Doufáme, že během několika měsíců
(po procesním řízení) se podaří
dopravním značením zamezit průjezdu
kamionů našimi obcemi.
Jsme rádi, že po letech snahy jsme
dosáhli tohoto úspěchu.
Ladmanová Jaroslava,
starostka Obce Hradiště

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů
Ve středu 22. 5. 2018 se konalo
v Tachově krajské finále soutěže Odznak
všestrannosti olympijských vítězů.
Naši školu reprezentovali Štěpán
Adamec a Lucie Machová. Soutěžilo se
celkem v šesti disciplínách: běh na 60 m,
skok daleký, hod míčkem, běh na 1000 m
nebo dribling, přítahy na 2 minuty a sedy
– lehy na 2 minuty.
Výjimečného úspěchu dosáhl Štěpán
Adamec, který obsadil vynikající 2.
místo, což je výjimečný výsledek,
vezmeme-li v úvahu, že do soutěže
zasáhli i mnozí žáci ze sportovně
zaměřených škol. Lucii Machové
i Štěpánu Adamcovi děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
Jaroslava Mlsová,
učitelka ZŠ Kasejovice
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Společenský život v Újezdě
Hned na začátku letošního roku jsme
se sešli na společném výšlapu na
Třemšín, o týden později na výroční
schůzi SDH Újezd a v únoru pak
v masopustním průvodu.
O Velikonocích se kromě klasického
křístání udržuje v Újezdě i jiná tradice,
a to každoroční soutěž o nejlepší
velikonoční pohoštění. Letos se pekli
tradiční i netradiční beránci, na sladko
i na slano. A konkurence byla jako vždy
veliká, přesto přední příčky v soutěži
opět obsadili naši přátelé z Řesanic.
Během jara jsme pak uklidili náves,
postavili májku a zorganizovali jarní
turistický výlet. Cílem tohoto vlakovopěšího výletu byla tentokrát Plzenecká
železnice a hrad Radyně. Všichni také
pilně nacvičovali na blížící se okrskové
hasičské cvičení.
Poslední květnový víkend patřil
oslavě Mezinárodního dne dětí. Program
na celé odpoledne připravila Iveta Myslivcová. Jednalo se o bojovou hru inspirovanou soutěží Pevnost Boyard. O hladký průběh dne se zasloužila i většina
dospělých, ať už výpomocí s organizací,
nebo i zapojením do plnění úkolů. Atmo-

sféra byla velmi přátelská a nálada veselá. Vyvrcholením všech soutěží byl závěrečný slalom v kanoi na místním rybníčku „Hořejšáku“. I přes momentální
nepříznivé počasí bylo sportovní nasazení veliké, přesto mnozí závodníci ukončili svoji plavbu pod hladinou rybníka.
První místo v tomto historicky prvním
slalomu získal Jiří Hájek. Po vyhodnocení celodenní soutěže jsme si společně
opekli buřty. Po setmění bylo pro děti
připraveno letní kino s pohádkou, dospělí odpočívali při sledování hokejového
utkání. A na úplný závěr dne vyrazily děti
na noční bojovou hru. Hledaly různé
indicie, které jim pomohly vyřešit úkol.
Všechny děti byly statečné, a tak mohly
získat zaslouženou odměnu. Díky za
příjemně strávený den patří všem zúčastněným, Sboru dobrovolných hasičů v
Újezdě pak poděkování patří i za finanční podporu. Blížící se léto nenechává
žádné dítko v klidu, už teď se mohou těšit
na různé prázdninové akce, např. společnou dovolenou s tatínky, stanování s maminkami nebo tábor v Liškově.
-mm-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
ČERVEN - první měsíc LÉTA
Léto je nejkrásnější část roku. Je bohaté
a štědré. Příroda nás obdarovává svými dary,
těšíme se na jahody, třešně, maliny a hlavně
nastanou blažené měsíce prázdnin.
Čmeláky a včelky láká letní louka rozevlátá...
CO JSME SE NAUČILI
Nikdo z nás se nebojí vody. I v letošním roce
jsme se těšili na plavčo v bazénu v Mačkově.
Tentokrát se z nás stali obratní kapříci. Jízda
na tobogánu byla nejlepší. Nechyběla ani jízda
na hodných a trpělivých kobylkách Megy,
Máša a Léna. Budeme se těšit zase za rok.
NA CO JSME SE TĚŠILI?
Školní výlet za pohádkou na zámek v Březnici.
Na náměstí na nás čekal velký, bílý autobus
Mercedes s moc ochotným panem řidičem.
Počasí slibovalo sluníčko a bez deště, moc
jsme si to přáli. Po příjezdu na zámek nás
přivítal šašek z pohádky a seznámil nás
s programem. Čekala na nás pohádka „Princ
Bajaja“ s živým koníčkem a koutky se
zajímavým programem. Povídání s princem
o koních, pážata nás učila mlýt mouku, vrhat
katapultem – dobývat hrad a jak se předla vlna.
Prohlédli jsme si dračí sluji, vyzkoušeli jsme si
helmice, sezení na královském trůnu. Od
královského šaška jsme dostali na památku
rolničku. Pak na nás čekala strašidýlka a drak
ve sklepení hradu. Moc krásně jsme se báli. Po
obědě na nádvoří zámku jsme se vydali na
průzkum města a pak zpět k autobusu a hurá
domů, unaveni a spokojeni s fůrou zážitků.

CO SE NÁM LÍBILO
Divadlo Dráček s pohádkou „Sněhurka
a sedm trpaslíků“. Že to krásná princezna
nemá vůbec lehké a zlá královna musí být
potrestána. V pohádkách to přece tak bývá...
Zachránce princ a jeho pomocníčci trpaslíci.
Bez nich by to nedopadlo dobře.
Divadlo kouzel - kouzlení a čarování,
zapojovali jsme se, kdo chtěl. Umíme nechat
zmizet holubici a napustit si plný pohár
limonády, ale... představte si třeba z ucha,
nebo z nosu.
Projektový den STEJKR – dopoledne
plný her, skládání a sestavování, hry
s novými stavebnicemi. Moc jsme si to užili.
Ten dělá to a ten zas tohle.. Celý týden
jsme si ve školce povídali o tom, kam chodí
rodiče do práce. Seznámili jsme se s různými
profesemi v pohádkách a v písničkách. Na
farmě u Šollů jsme se seznámili s chovem
a ustájení koní.

DOBRÁ RADA
Pomáhej těm, kteří se starají o přírodu, braň jí
před škůdci a nezodpovědnými turisty.
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH
PRÁZDNIN
Prázdninový provoz bude probíhat
od 1.7. 2019 – 19. 7. 2019
Mateřská škola bude uzavřena
od 22. 7. 2019 – 31. 8. 2019
Školní rok 2019/2020 začíná
v pondělí 2. 9. 2019.
Děti a zaměstnanci MŠ přejí všem krásné
léto. Svět je plný sluníček, jen natáhni
prstíček...

Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

CO JSME PŘIPRAVILI
Maminkám k svátku - přáníčko z lásky
a velké srdíčko s básničkami a písničkou. To
vše jsme pro svoje maminky připravili
a s velkou sladkou pusou předali. Na
nástěnce v šatně se maminky mohly také najít
„To je moje maminka“.
DEN DĚTÍ se u nás ve školce nesl ve znamení
pohádky o Zlatovlásce. A tak jako Jiřík musel
splnit úkoly, aby si zasloužil princeznu, i my
jsme hledali cestu a plnili úkoly, abychom
našli ztracený poklad. Hledali jsme rozdíly -
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co chybí princezně, přeskakovali jsme
loužičky, navlékali jsme korálky pro
princeznu podle barev a třídili jsme
namíchané kaštany s oříšky jako Popelka.
Nezabloudili jsme a správnou cestičkou se
vrátili na zahradu školky. Ještě nám zbýval
najít poklad. Poklad to byl královský.
Kouzelné prstýnky od Arabely, Zlatovlásky
ztracené perly, míčky a zasloužená sladká
odměna. Moc jsme si to užívali.

Viola Shipmanová: Kouzelný náramek
V. Červenka, V. Krejčí, S. Mašková: 100 let Sokola ve Lnářích
Vlastimil Vondruška: Duch znojemských katakomb
Daniel Cole: Hadrový panák
Radka Denemarková: Příspěvek k dějinám radosti
Muži Chanovicka ve Velké válce
Kerstin Gierová: Rudá jako rubín
Dana Hlavatá: Bajky zblízka i z daleka
Rachel Russellová: Deník Mimoňky
Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře - Barevné vody

Obecní knihovna bude uzavřena v době konání příměstského tábora 15. a 16. července 2019.
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POZOR!

Hospůdka U motýla

Nově otevíráme v pátek 28. 6. 2019 od 15 hod.
(v bývalé cukrárně U Aničky)

GRILOVAČKA - KLOBÁSA ZDARMA!
Těšíme se na Vás.

Dne 26. 6. 2019 to jsou již
dva smutné roky,
co nás opustil

pan Jaroslav Flandera
S láskou stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kdo si také
vzpomenou.

Červen 2019

Inzerce
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Prodám palivové dřevo štípané,
tel. 603 393 517.
Koupím štípač na dřevo, nejlépe
do 10 t. Tel. 381 245 334.
Prodám lištovou sekačku MF 70,
velmi zachovalá a plně funkční,
lišta 120 cm, 2 x kosa, cena 13 000
Kč, sleva možná. Tel. 371 585
673, mobil 723 645 215.
Prodám kuřice, snáška cca polovina června. Koupím pařák na brambory. Tel. 702 509 758, Mladý
Smolivec.
Pronajmu nový byt 2 + kk v Kasejovicích o výměře 55 m2. Jen serioznímu zájemci. Tel. 724 181 001.
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Číslo 6; ročník XXIV.
Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích
srdečně zve na výstavu

Dětství
v zámeckém
parku
( Vzpomínky dcery
zámeckého zahradníka)
na zámku Hradiště v Blovicích.
Výstava potrvá do 30. září.

Pizzerie
v Kasejovicích
uvítá šikovnou slečnu, či paní
k občasné i pravidelné
spolupráci
- je žádoucí začít co nejdříve.
Tel: 777 03 13 23.
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