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

Oslavy jubilejního 30. ročníku nohejbalového
turnaje v Podhůří

V sobotu 15. srpna 2020 se v Podhůří
konal tradiční nohejbalový turnaj
amatérských trojic Memoriál Josefa
Smrčky. Jelikož šlo ale o jubilejní 30.
ročník, celý den se nesl v duchu slavnostní
atmosféry. Čestným hostem akce bylo
Divadlo Verze, jehož členové taktéž
tvořili jeden ze čtrnácti týmů. Mezi známé
tváře, které navštívily malebnou vesničku
Podhůří, patřili David Prachař, Igor
Chmela, Matouš Ruml, Jan Dolanský,
Thomas Zielinski, Linda Rybová, Jana
Janěková, Kristýna Frejová, Lenka
Vlasáková a Tereza Rumlová.
V průběhu celého dne bylo možné

sledovat sportovní výkony, které nenechaly
chladným žádného diváka. Po dramatických
utkáních, kdy hráči bojovali o každý míč, se
na třetím místě umístilo družstvo Kouťáci,
druhé místo získalo družstvo Jeden tým a
první místo obsadil tým Zlatá Kráva.
Po vyhlášení vítězů se diváci mohli
těšit na divadelní oneman show známého
herce Davida Prachaře s názvem Trenér.
Po úžasném hereckém výkonu se nesl
podhůřskou návsí dlouhý potlesk, který byl
zakončen ohňostrojem. Krátká, ale
vydatná dešťová přeháňka nijak nenarušila
další program, který pokračoval tanečním
vystoupením Báry Šmídové a následně

Retro diskotékou, která končila v pozdních
nočních hodinách. Dle ohlasů diváků a
účastníků nohejbalu se celá akce náramně
vydařila a již nyní Vás zveme na 31.
ročník, který se bude konat v srpnu 2021.
Závěrem bych chtěl touto cestou
poděkovat všem členům Spolku pro
Podhůří, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a bez kterých by se celá akce
nevydařila. V neposlední řadě patří velké
poděkování všem sponzorům za jejich
finanční podporu a městu Kasejovice,
Nepomuk a obci Oselce.
Za Spolek pro Podhůří, z. s. a foto
Milan Šmíd, autor článku Adéla Járová

První září zahájilo v kasejovické škole nový školní rok
V úterý prvního září se dveře
kasejovické základní školy otevřely všem
žákům prvního i druhého stupně. Ve škole
žáky přivítali jednotliví třídní učitelé. Malé
prvňáčky přišla pozdravit starostka města
Kasejovice Marie Čápová společně
s vedením školy. Každému novému žáčkovi
předala knihu a pamětní list. Poté se třídy
ujala paní učitelka třídní Iva Zoubková,
která bude prvňáčky provádět společně
s dalšími pedagogy celý školní rok.
Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo
a svým rodičům a učitelům dělali jen
samou radost. Stejně tak přejeme všem
žákům a zaměstnancům kasejovické školy
hodně zdraví, studijních a pracovních
úspěchů i klidné a bezproblémové
zvládnutí školního roku.
-rkn-
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 29. 7. 2020

Rada města Kasejovice schvaluje:
· čerpání finančních prostředků na práce
spojené s opravou ohradního zdiva,
fasády a vstupního průčelí budovy
školy z investičního fondu Základní
školy Kasejovice a schvaluje
poskytnutí finančních prostředků dle
skutečné ceny prací do rozpočtu
Základní školy Kasejovice
· vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 645/1 o výměře cca
10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na
dobu určitou od 1.9.2020 do
31.10.2020 za účelem výkupu jablek
· návrh nájemní smlouvy uzavřené
s Římskokatolickou farností
Kasejovice na pronájem bytu v budově
čp. 1 v Kasejovicích, schvaluje
podnájem tohoto bytu paní MUDr. et
MDDr. Lence Štrosové včetně
podnájemní smlouvy a pověřuje paní
starostku k podpisu obou smluv
· přidělení zakázky „Oprava bývalé
vodárenské věže u vlakového nádraží
– I. etapa“ firmě Robert Belanec, Za
Kostelem 566, Nepomuk, IČO
72225921 s nabídkovou cenou 955
779,25 Kč včetně DPH, schvaluje
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní
starostku k podpisu této smlouvy
· přidělení individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu města Kasejovice
Domovu pro seniory Blatná ve výši 8
000 Kč na krytí nákladů spojených
s poskytováním sociální služby a
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kasejovice
· návrh smlouvy o dílo na údržbu
veřejného prostranství v k.ú.
Kladrubce se Sborem dobrovolných
hasičů Kladrubce a pověřuje paní
starostku k podpisu
· přidělení zakázky na stavební akci
„Sanace povrchu terasy fotbalové
tribuny na hřišti v Kasejovicích“ firmě
BAUSAN INJEKT, s.r.o., U Hrušky
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63/8, Praha, IČO 05946522, která
předložila cenovou nabídku ve výši
270 191,54 Kč včetně DPH s 5 letou
zárukou, schvaluje návrh smlouvy o
dílo a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
· změny v rozpočtu města Kasejovice
· návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon
přenesené působnosti na úseku
přestupků mezi městem Kasejovice a
městem Nepomuk s platností do
31.12.2025
Neschvaluje:
· poskytnutí finanční dotace Oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Plzeň
– jih + sever
Projednala:
· návrhy variant studií s parkovacími
místy a potvrzuje návrh studie č. 2E
„Kasejovice – obytná zóna
Chloumecká“ k dokumentaci
územního rozhodnutí
Bere na vědomí:
· stanovisko Komise pro otevírání
obálek s nabídkami a pro posouzení a
hodnocení nabídek na akci
„Rekonstrukce kulturního zařízení č.p.
77 Řesanice“ s tím, že uchazeč – firma
MD STŘECHY, s.r.o. Římov, p.
Tomáš Kuryluk - bude vyzván ke
zpracování cenové nabídky pouze na
opravu střechy kulturního zařízení
· nabídku společnosti PrPom, s.r.o.
Praha na dodání automatizovaného
externího defibrilátoru pro
poskytování první pomoci
· sdělení Státního pozemkového úřadu
ČR k uzavření kupní smlouvy na
pozemek parc. č. 495/2 v k.ú.
Kasejovice
Jmenuje:
· náhradníka do komise pro otevírání a
posuzování nabídek na stavební práce
p r o j e k t u „ S n í ž e n í e n e rg e t i c k é
náročnosti budovy radnice“ - zástupce
společnosti Universal Solutions, s.r.o.
Písek

Kasejovice budou mít stálého stomatologického lékaře
Téměř osm let jsme žádali Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Stomatologickou
komoru v Plzni, podávali inzeráty do novin a psali doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi,
CSc. prezidentu České stomatologické komory o pomoc k zajištění stomatologické
ordinace v Kasejovicích.
Nakonec se podařilo obsadit ve zdravotním středisku v Kasejovicích
stomatologickou ordinaci stálým lékařem a to paní MUDr. et MDDr. Lenkou Štrosovou.
Sice k nám dojížděla zubní lékařka MUDr. Jana Písařová od roku 2012 každý týden,
poslední rok však vzhledem k náročnosti dojíždění z Plzně již jen jedenkrát měsíčně.
Paní doktorka pravděpodobně začne ordinovat od 1. října. Objednávky k ošetření
chrupu přijímá od 18. 9.2020 na tel. č. 775 348 455.
Přejeme paní doktorce, ať se jí zde v Kasejovicích líbí.
Čápová Marie, starostka
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Výkup padaných
jablek
v Polánce u Kasejovic opět zahájen.
Pracovní doba PO - NE - 16 - 18 hod.
Tel. kontakt 724 350 942.

Základní škola Kasejovice
ve spolupráci
s Městem Kasejovice
zve širokou veřejnost
na Den otevřených dveří
v rámci oslav 90 let otevření
měšťanské školy
v Kasejovicích.
Akce se koná dne 10. 10. 2020
od 10 do 14 hodin v Základní
škole Kasejovice.
Program:
— Předání čestného občanství
Františku Káparovi a
Miroslavu Kalouskovi
— Prohlídka školy – kmenových
tříd a odborných učeben
— Vystoupení divadla Orel
Kasejovice
— Vystoupení dětí z kasejovické
pobočky Základní umělecké
školy Nepomuk

24. září 2020 uplyne 5 let ode dne,
kdy zemřel můj milovaný manžel,
báječný táta, děda a praděda

MUDr. Jiří Rudolský
Stále vzpomíná
rodina.
Děkuji též
za tichou
vzpomínku,
kdo jste ho
měli rádi.
Poděkování MUDR. Janě Písařové
Děkujeme MUDr. Janě Písařové za
zajištění stomatologické ordinace
v Kasejovicích od roku 2012.
Vážíme si její odbornosti a přístupu
k pacientům. Přejeme paní doktorce
hodně zdraví a krásných zážitků z jízdy
na motorce.
Čápová Marie, starostka
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Virtuální univerzita
třetího věku
zve na nový kurz
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Odbahnění a oprava hráze rybníka
Koutečského dokončena

Rituály evropských
královských rodů
1. Zakotvení evropských královských
rodů v historii
2. Narození a křty
3. Zásnuby a svatby
4. Rozvody
5. Pohřby
6. Hroby, hrobky a pohřebiště
Těchto 6 přednášek nás provede
nejdůležitějšími životními událostmi
spojenými s evropskými královskými
rody 19. a 20. století.
Začínáme ve středu 7. října 2020
ve 14 hod. v Kulturně společenském
centru Kasejovice.
Cena kurzu 300 Kč.
Přihlášky v knihovně Kasejovice.
Jako na mnoha místech v naší zemi
ani v Nezdřevě jsme se nenechali odradit
tím, čemu se falešně říká epidemie, ani
zmatkující vládou a uspořádali jsme
tradiční pouťový fotbalový turnaj.
Dokonce i počasí bylo tradičně vcelku
příznivé (tj. nepršelo), i když sportovci se
hodně potili a diváci se schovávali do
stínu a tudíž před klubovnou místního
SK, která je obrácena k jihu, na
připravených lavicích nikdo neseděl.
Tradičně proběhly také přípravy té
sobotní sportovní i společenské události s
magickým datem 8. 8. 2020. Nejen
trávník pro fotbalisty, ale i pohodlí pro
diváky se podařilo připravit přiměřeně.
Večerní taneční zábavu opětovně po roce
ozvučovanou značkou Vega Rock si
užívalo přes 80 vděčných místních i z
blízkého okolí dorazivších hostů.
Sport byl docela pohledný, některé
strkanice byly sice dosti ostré, ale ne
záludné nebo likvidační. Závěrečné
nikoli vystoupení nýbrž ležení hráče
domácího mužstva by si zasloužilo
ocenění typu Oscar. Po zápase nám jeho
otec prozradil, že jeho syn k žádné újmě
nepřišel, jenže už nemohl běhat a třebaže
byla minuta do konce, svalil se a ležel a
ležel, dokud se nevydýchal.
Takhle turnaj proběhl: Nejdřív SK
Nezdřev porazil Starou gardu z Kasejovic

Ke konci srpna byla dokončeno odbahnění a oprava hráze rybníka Koutečského
rybníka. Podrobné provedení prací bylo popsáno v červnových Kasejovických
novinách. Město plánuje opravit další dva úseky opevnění svahů.
-mc-

Fotbal o nezdřevské pouti tradice neporušil

Vítězná sestava domácích, foto Viktor Jandera
3:1 (stříleli Řehoř, Červený a Skuhravý –
Karel Horal ml.). Potom nastoupil spojený
tým Řesanic a Újezda u Kasejovic proti
SG Kasejovice a prohrál rovněž 3:1
(branky Týc za poražené, za vítěze 2 Fiala
a Šmíd). Aby obhájili loňské prvenství,
museli by hráči Řesanic/Újezda

v posledním utkání zvítězit o tři branky, to
se jim však nepovedlo. Dokonce s
domácím SK prohráli 2:1 (skórovali Čada
a Řehoř, za poražené Jaroslav Voříšek).
Takže pořadí bylo toto: 1. SK Nezdřev, 2.
SG Kasejovice a 3. Řesanice/Újezd.
Jiří Čepelák

Září 2020
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020 /2021
V „SOVÍ ŠKOLIČCE”
Od září bude opět v naší mateřské škole
veselo a plno. Ve třídě Žabiček a Vodníčků
je zapsáno celkem 54 dětí. O dětičky se
starají paní učitelky: Ivana Ledvinová –
ředitelka MŠ, Dagmar Jiřincová, Naděžda
Fialová, Marie Pěčková. Dobroty nám
vaří paní kuchařky: Věra Kabátová, Eva

Číslo 9; ročník XXV.
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Davídková, Marie Kyselová.
Paní vedoucí školní jídelny: Markéta
Hlavničková.
O čistotu se stará: paní Soňa Štěpánková.
Údržba a opravy: pan Luboš Darda.
ŠVP MŠ - „STROM POZNÁNÍ” ze
kterého vychází TVP, pro tento školní
rok s názvem „PŘÍRODA JE NÁŠ
KAMARÁD OD PODZIMU DO
JARA”.

Chcete být v obraze? Přihlašte se k odběru
informací na infoKanálu
Jaké informace budete po přihlášení k odběru InfoKanálu obce dostávat?
o krizových situacích jako jsou povodně a jiné mimořádné události
- o mimořádných změnách v provozní době MÚ
- o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a jejich řešení
- o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu
- o uzavírkách místních komunikací
- o termínech mimořádných svozů odpadu
Pro odběr výše jmenovaných informací můžete využít:
1.
online registraci, více na webu obce nebo: novy.infokanal.cz/reg/kasejovice
2.
registraci formou vyplnění písemného formuláře nebo osobně na MÚ
3.
registraci, kterou provedete odesláním registrační SMS na číslo
371595100. Pokud chcete provést registraci, použijte tvar SMS dle lokality,
pro kterou chcete zprávy odebírat, emailovou adresu uveďte na konec registrační SMS: REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera
KASEJOVICE mezera CASTOBCE mezera EMAILpříklad: REGISTRUJ JAN
NOVAK KASEJOVICE POLANKA !!!
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy. Email není
při registraci povinný!!!

Provozní doba mateřské školy:
6.30 – 16.00
NAŠE PŘÁNÍ DĚTEM A RODIČŮM
Vážení rodiče, milé děti, přejeme Vám
šťastné vykročení do nového školního
roku, bez slziček a stesku. Samé hodné
k a m a r á d y, s p o u s t u s m í c h u , h e r,
zajímavých činností. Ať se Vám v naší
školičce celý školní rok líbí.
Motto: „Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce." Robert Fulghum
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

Prosíme toho, kdo si
vypůjčil krmítko pro
ptáky,
které schnulo po natření
u DPS za pergolou, aby
ho vrátil na stejné místo.
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Inzerce
Nabízím zdarma k odvezení stavební suť i cihly, plechové profily, dále desky z restauračního mrazáku. Motel
Agro, Zuzana Lejsková, tel. 605 411 508.
— Koupím Simson 51, Tel. 606 124 700.
— Prodám sportovní kočárek černý po jednom dítěti. Dále
letiště béžové barvy, cena 3000 Kč a dětskou postýlku po
jednom dítěti, málo používaná. Kotouň. Tel. 732 585 491.
— Pomocnice v domácnosti nabízí pravidelný či
jednorázový úklid - stírání prachu, vysávání koberců,
mytí podlah, nádobí, sanitárního zařízení, oken a jiné
domácí práce dle domluvy. Tel: 605 266 941

Informace z kasejovické knihovny

—

ANGLIČTINA - online výuka (Skype apod.),
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
& Anna Jacobsová: Kavárna U Anděla
& Bernard Minier: Kruh
& Eva a Jiří Houserovi: Zlo jako alibi
& J. P. Delaney: Dokonalá manželka
& Lars Kepler: Písečný muž
& Jan Bauer: Až bude smrt mou paní
& Táňa Vasilková-Keleová: Slib
& Petra Braunová: Johana s nosem nahoru
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Středa - čtvrtek 11 - 19.30
Pátek 11 - 20
Sobota 11 - 21
Neděle 11 - 20
Objednávka
na tel: 776 692 390

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, 169 - 229 Kč/ks.
Prodej: 22. 9. a 20. 10. 2020
Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9 -16 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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