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

Seniory obsluhovali kasejovičtí radní

Jako každoročně se konalo v Kasejovicích v únoru letošního roku setkání
důchodců. Svým vystoupením zpestřily úvod děti z mateřské a základní školy
Kasejovice. Po nich nastoupila na podium Malá muzika Nauše Pepíka, která hrála do
pozdních večerních hodin oblíbené šlágry - někomu k tanci a jinému k poslechu.
Co se týče obsluhy, tu zajistili jako vždy místní „Sokolové“. S jednou výjimkou…
Letos se přidala k obsluhujícím i kasejovická radní paní Milada Myslivcová a pivo
čepoval místostarosta Václav Jakubčík.
Zaopatřeni dobrým jídlem, pitím a zábavou strávili senioři společně chvíle, kdy si
opět po roce popovídali o tom, jak jde život.
Dík patří všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu dne, který patřil našim
seniorům.
Dana Matějovská

Starosta nezdřevských hasičů dostal prasátko
To bylo tak, někdy kolem přestupného dne 29. února bylo Petrovi Chaloupkovi,
takto členu obecního zastupitelstva v Nezdřevě a starostovi Sboru dobrovolných
hasičů tamtéž, 40 let.
Proč bych den, kdy mě rodiče uvítali na svět, neoslavil s kamarády, asi si řekl.
Pozvu je na sál naší hospody. Pozvu i kamarády muzikanty. A nějak se to vyvrbí.
Pozval a vyvrbilo se. Sešlo se dobře přes 60 lidí a Petrovi se za pozvání odměnili
úžasně přátelskou pohodou celého večera. Byť byla plocha parketu rozmístěnými
stoly zmenšena zhruba na čtvrtinu, 17 tančících včetně několika mladistvých a
jednoho muže mu při sóle pro jubilanta nedalo odpočinout, což vlastně ani
nepotřeboval, protože si tanec užíval jaksepatří.
Hned po sóle přišel zástup Nezdřevských a v závěru jejich gratulací došlo na
předání onoho prasátka. Bylo keramické a v jeho útrobách šustilo neznámé množství
bankovek, nejspíš české měny. A následovala snad ještě delší řada sousedů z Řesanic.
Ti přinesli oslavenci nikoli dárkový koš z obchodu, ale skutečný proutěný bramborák
plný pochutin a laskomin, neboli lahůdek.
Večírek provázelo velmi vydatně torzo v Nezdřevě téměř zdomácnělého
hudebního uskupení Karel. Nechyběli pochopitelně ani kolegové z práce a ředitel
(majitel) firmy pan Šimsa dokonce předvedl svůj pěvecký talent.
Byly to oslavy velice vydařené, účastníci je naplnili svornou radostí a všeobecnou
uvolněností. Škoda, že vše má svůj konec, ale skvělé vzpomínky naštěstí zůstávají.
Jiří Čepelák

Obecní knihovna Kasejovice pořádá
pro děti z 1. stupně

Noc s Andersenem
- v pátek 27.3.2020
Přihlášky v Obecní knihovně,
nebo na tel. čísle 602 429 346.
Město Kasejovice zve srdečně
na přednášku
Ing. Pavla Sučka

Kasejovicko-bělčický
zlatonosný revír
(jeho historie a význam)
v pondělí 23. března 2020
od 18 hod. v sále Kulturně
společenského centra
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 29. 1. 2020

Rada města Kasejovice schvaluje:
pronájem části pozemku parc. č.
1604/6 o výměře cca 65 m2 v k.ú.
Kasejovice p. xxx
— pronájem bytu č. 3 – 4 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p.
xxx od 1.3.2020
— pronájem bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx
od 1.2.2020
— zvýšení cen vodného a stočného v r.
2020 o 1 Kč za m3, tj. na 30 Kč vodné a
30 Kč stočné (včetně DPH)
— návrh Smlouvy o zřízení služebnosti –
věcného břemene vedení distribuční
plynárenské soustavy se společností
INTERIORS manufacture&design,
a.s. Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
— návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v budově Městského
úřadu v Kasejovicích čp. 98 uzavřené
s firmou Pharro Praha CZ, a.s. za
účelem umístění peněžního bankomatu FIO banky a pověřuje paní starostku k podpisu
— zřízení muzea v bývalém špýcharu
v Kasejovicích
—
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Souhlasí:
— s podáním projektové žádosti ZŠ
Kasejovice na projekt „Kasejovice –
Zwiesel 2020“ do dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“
— s podáním projektové žádosti ZŠ Kasejovice do dotačního titulu Plzeňského kraje
„Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2020“
— s podáním žádostí města Kasejovice o
dotace
Bere na vědomí:
— oznámení společnosti SKY Trade,
s.r.o. Nepomuk o výpovědi Smlouvy
o nájmu nebytových prostor
k 31.3.2020 – umístění a provozování
mikrovlnné technologie na štítu budovy vodojemu v Kasejovicích
— plánovanou digitalizaci inženýrských
sítí – vodovodního a kanalizačního řadu
— informace pana místostarosty o průběhu stavebních akcí a dalších záležitostech v obci
Doporučuje:
— odkoupení zařízení veřejného osvětlení
v Kasejovicích včetně místních částí
Polánka, Řesanice, Chloumek, Újezd
u Kasejovic, Přebudov, Podhůří a
Kladrubce od společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. a požaduje zjištění kupní
ceny
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Peněžní bankomat
v Kasejovicích
V říjnu loňského roku nám Česká
spořitelna a.s. sdělila, že k 31.1.2020
ukončí činnost peněžního bankomatu
umístěného v budově radnice
v Kasejovicích z důvodu, že tento
bankomat již nesplňuje bezpečnostní
prvky. Tento bankomat zde sloužil již od
roku 2003, přičemž bylo provedeno cca
1700 výběrů měsíčně. Dle zástupce
České spořitelny a.s. se již ekonomicky
nevyplatí instalovat nový peněžní
bankomat.
Proto rada města rozhodla oslovit
několik bank s nabídkou umístění bankomatu. Zájem projevila pouze FIO banka,
a.s. za určitých podmínek, tj. minimálně
800 výběrů za měsíc, smlouva o výpůjčce
prostor pro bankomat a zajištění instalace
bankomatu.
V současné době se již připravují
prostory pro umístění bankomatu a
předpokládáme zahájení provozu v druhé
polovině března.
Budoucí provoz bude záležet na nás,
jak často budeme bankomat využívat.
Marie Čápová, starostka

Maškarní bál
v Bezděkově
Tradiční maškarní bál byl
naplánovaný na 15. února 2020. Kdo se
těšil, tak si tento datum pečlivě hlídal ve
svém kalendáři. Sobotní odpoledne plné
hudby, tance, dobrot, soutěží a odměn si
užívaly do večerních hodin nejen děti, ale
i řada dospělých. Málokdo by uvěřil, že
se do bezděkovské školy vejde více než
stovka lidí. Pořadatelé napočítali 40 dětí
v nejrůznějších maskách a přes 60
dospěláků.
Po krásně barevně vyzdobené třídě
pobíhaly nejrůznější pohádkové i
filmové postavičky a zvířátka. Touha,
stát se alespoň na jediné odpoledne
princem, princeznou nebo jinou maskou,
ovládla i řadu dospěláků. Členové
královské rodiny provázeli děti
soutěžemi i při tanci. O hudební
doprovod se skvěle postaral Zdeněk Suda
z Bezděkova. Vyhověl vždy každému
přání o zahrání oblíbeného hitu, ba i těch
dávno zapomenutých. Vícekolová soutěž
židličkovaná nebo tanec s balónky měla
vždy svého vítěze a rovněž krásná
tombola našla své malé majitele.

Děkujeme za podporu OÚ Hradiště a
všem, kteří pomohli tak pestrou a
bohatou tombolu vytvořit: Truhlářství
Karel Čada Bezděkov, Vinařství Lahofer
Václav Šulc Bezděkov, Mini ZOO Praha,
Ladmanovi, Čadovi, Šulcovi, Rolníkovi
a Sudovi z Bezděkova, Palečkovi
z Nezdřeva.
Malí tanečníci průběžně doplňovali
energii vysoutěženými jedlými
odměnami, ale především napečenými
dobrůtkami od skvělých místních i
přespolních pekařek, kterým patří také
naše vřelé poděkování.

Občerstvení jako každý rok perfektně
zajistili bezděkovští hasiči. Děkuji
rovněž všem, kteří věnovali svůj volný
čas přípravám i úklidu.
Ze spokojených a usměvavých tváří
se dalo vyčíst, že se i letošní maškarní
vydařil, že se časová investice
pomocníků pro potěchu těch nejmenších
vyplatila. Masopustní veselí sice
skončilo, ale snad se můžeme společně
těšit na to příští. V bezděkovské škole za
rok na viděnou.
Šulcová O.
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Představení Kde domov můj
V pondělí 20. 1. 2020 se žáci 2. stupně
vypravili do Plzně, aby se zúčastnili
představení Kde domov můj, které je na
repertoáru Divadla Alfa. Toto představení bylo stvořeno jako pomyslná procházka stoletými dějinami naší vlasti, tedy
nejprve Československa, později České
republiky. Velké dějinné události se stýkaly s všedním životem jedné typické

plzeňské rodiny. Autoři inscenace stvořili pestrou podívanou: kromě činohry
využili zpěv, promítali dobové dokumenty, pohráli si s optikou… Celé představení mělo i velkou dávku vtipu. Účinkující
byli na konci zaslouženě odměněni dlouhým potleskem.
Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ

Město Kasejovice nabízí
s okamžitou platností práci
v lese na živnostenský list
nebo dohodu o provedení
práce. Jedná se o zalesňování,
úklid klestu aj.
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Pizzerie U Pejska
a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta,
k posezení,
či s sebou.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 20:00
Tel: 776 692 390

Více informací podá pan
Becher na tel. č. 602 330 542.

Nově vydaná
publikace Podhůří
Ráda bych touto cestou chtěla
poděkovat všem, kteří se přišli dne
13. 2. 2020 rozloučit
s panem Bohumilem Šollem
ze Zahorčiček.

Město Kasejovice nabízí
k prodeji palivové dříví.
Cena 350 Kč + DPH za 1 prm.
Tel. 602 330 542.

Také děkuji za květinové dary.
Manželka s rodinou

Máte-li zájem o zakoupení knihy
o Podhůří, autorů Mgr. V Červenky,
A. Járové a M. Járové, kontaktujte
J. Šmídovou z Podhůří, telefon
734504300.
Publikace obsahuje detailní informace o místní historii , o spisovateli Alexandru Berndorfovi, který v Podhůří trávil
své dětství, zajímavosti o tamních
pamětihodnostech, zvycích, vývoji obyvatel či kulturním životě. Kniha je obohacena o mnohé fotografie, básně Vlasty
Roubalové a zážitky místních rodáků,
které jsou milým zpestřením dané knihy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
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Obrázek namaloval
Dominik Nowak
BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM,
ÚNOR BÍLÝ... Celou zimu jsme
s nedočkavostí čekali na sníh, konečně
napadl úplně poslední den v únoru, to
bylo radosti. Hurá na zahrádku školky!
Stavěli jsme sněhuláky, bunkry, dělali
andělíčky, nebo si jen hráli s bílým
nadělením. Opravdu jen na chvilku,

vždyť se hlásí jaro. Všude je slyšet ptačí
štěbetání, z teplých krajin se vrátili
špačci, čápi a divocí holubi. Vesele se na
nás usmívají hlavičky sněženek a bledulí.
CO JSME PROŽILI V ÚNORU
CESTA KE KRMELCI - zasypávání
zvířátkům do krmelce a ptačím
kamarádům do krmítek je pro nás

pravidlem. Staráme se o ně celou zimu –
jsme zapojeni do projektu s Malou
myslivostí.
JAK SE RODÍ KYTARA - hudební
pořad se spoustou zajímavostí o
hudebním nástroji, jak vzniká a co
všechno dovede kytara. Písně a tanec
s doprovodem kytary. Moc se nám líbilo!
DIVADLO KOLEM se zimní pohádkou
„O nepovedeném čertovi“ dobrodružství čertíka Vrtáčka v bílém
kožíšku, který zabloudil z pekla na svět
mezi lidi. Na své cestě potkal pasáčka
Jana a jeho ztracenou ovečku Huňačku.
Našel dobrého kamaráda, kterému
pomáhal a stal se z něho povedený
človíček, do pekla se už nevrátil. Učili
jsme se, co je to být kamarád, mít rád a
v nouzi si pomáhat.
Budeme se těšit: maškarní ve školce,
divadlo Dráček, Malá technická
univerzita.
Žežuličko, kde jsi byla, že jsi dlouho
nekukala.
Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ
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Inzerce
Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
Prodám rozkládací sedací soupravu 3+1+1 medové
barvy, velmi málo používaná, bez poškození, čistá. Tel.
724 181 001
— Prodám travní sekačku zn. REFORM (Rakousko), lišta
150 cm. Prodám náhradní díly na osobní automobil zn.
Žuk.Tel. 603 393 517
—
—
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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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :
& Jan Bauer: Hříšná světice
& Mary H. Clarková: Nikdy není pozdě
& B. M. Horská: Rukavičky smrti
& Andrew Mayne: Teorie vraždy
& Colleen Hooverová: Možná jednou
& František Niedl: Hráč
& Caroline Erickssonová: V mlze
& Nejkrásnější dětská říkadla
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

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.

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, email: 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. 3. 2020, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 4. 2020. Příjem příspěvků do KN č. 4/2020 do 31.3. 2020.

