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

Stavební a technické modernizační akce v Kasejovicích

Na konci srpna se podařilo dokončit odbahnění a opravu
Koutečského rybníka v Kasejovicích, která spočívala v odtěžení
sedimentu v množství cca 2000 m3, ve výstavbě opěrné zdi
v délce 60 m a výpustního zařízení. Akce si vyžádala celkové
výdaje ve výši 2 392 999,56 Kč. Z dotačního titulu Ministerstva
zemědělství ČR byla poskytnuta dotace ve výši 1670 000 Kč.
V měsíci září byla provedena hydroizolace tribuny na
fotbalovém hřišti v Kasejovicích, která spočívala v opravě
poškozeného zdegradovaného betonu na ploše a pokrajích
tribuny a v aplikaci přímopochozí stříkané izolace na ploše
130 m3. Celkové náklady na opravu činily 270 191 Kč.
V září bylo uveden do provozu ukazatel rychlosti umístěný
na komunikaci I/20 na začátku města Kasejovice směrem od
Lnář. Celkové náklady činily 71 740 Kč. Plzeňský kraj poskytl
dotaci ve výši 53 000 Kč.
Marie Čápová, starostka města

Polní cesta v Bezděkově
V Bezděkově byly v roce 2013 provedeny komplexní
pozemkové úpravy. Součástí těchto úprav je schválený Plán
společných zařízení. Jednou z priorit tohoto plánu je stavba
polní cesty VPC 3R v k. ú. Bezděkov u Kasejovic, cesty, která
vede ke hrázi Velkého bezděkovského rybníka.
V letošním roce Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
tuto stavbu realizoval. Stavbou byla upravena stávající polní cesta,
včetně vjezdů a zádlažby svahu a dna příkopu lomovým kamenem.
Celková délka úprav činí 635 m a je ukončena před hrází rybníka.
27. října byl vydán kolaudační souhlas, který je dokladem o
povoleném účelu užívání polní cesty VPC 3R v Bezděkově.

Obec Hradiště, Hradiště 62,
335 44 p. Kasejovice,
tel: 371595129,
E-mail: obec.hradiste@blatna.net
Obec Hradiště oznamuje nález jízdního kola v katastru
obce. Jeho majitel se může přihlásit na telefonních číslech:
371 595 129 a 724 378 138.
Jaroslava Ladmanová, starostka obce Hradiště

Ladmanová,
starostka
Obce
Hradištěp. o.
FotograﬁeJaroslava
z fotoarchivu
Muzea jižního
Plzeňska
v Blovicích,

Stavění májky před kapličkou

Město Kasejovice připravuje v prostorech bývalého a zrekonstruovaného špejcharu výstavní expozici na téma
1. světová válka v Kasejovicích, Kasejovice v době první republiky a protektorátu . Prosím ty z Vás, kteří mají
dokumenty z této doby o zapůjčení k naskenování .

S díky Dana Matějovská, tel. 602 429 346.
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 30. 9. 2020

—

Rada města Kasejovice schvaluje:
program 34. jednání Rady města
Kasejovice
— návrh Mateřské školy Kasejovice na
vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku
— návrh Základní školy Kasejovice na
vyřazení drobného dlouhodobého
majetku a majetku v operativní
evidenci
— vyhlášení záměru pozemku parc. č.
1335/10 o výměře 15 m2 v k.ú. Újezd
u Kasejovic s jeho následným
prodejem
— pronájem pozemku parc. č. 1335/16 o
výměře 204 m 2 v k.ú. Újezd u
Kasejovic s jeho následným prodejem
p. xxx
— vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 1535 o výměře 1 059
m2v k.ú. Chloumek u Kasejovic
— vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 1540/1 o výměře cca
480 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
— vyhlášení záměru pronájmu pozemku
parc. č. 1352 o výměře 32 m 2 a
pozemku parc. č. 21 o výměře 19 m2
v k.ú. Újezd u Kasejovic s jejich
následným prodejem
— návrh dodatku ke smlouvě o dílo na
projektové práce obytné zóny
Chloumecká, uzavřené s projektantkou
Alicí Netrvalovou, dipl. techn. a
pověřuje paní starostku k podpisu
— žádost Tělovýchovné jednoty Sokol
Kasejovice o poskytnutí programové
dotace z „Programu podpory
n e z i s k o v ý c h o rg a n i z a c í 2 0 2 0 “
kategorie A Podpora práce s dětmi a
mládeží ve výši 39 400 Kč a kategorie
B Veřejně prospěšné aktivity ve výši 3
000 Kč a schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace
—

—

—
—

—

z rozpočtu města Kasejovice
přidělení individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu města Kasejovice
Základní škole speciální a Praktické
škole Diakonice ČCE Merklín ve výši 6
000 Kč na činnost školy a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kasejovice
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
výkonu činnosti hajného – lesníka v
lesích, které jsou majetkem města
Kasejovice a pověřuje paní starostku k
podpisu
návrh nového Řádu veřejného
pohřebiště města Kasejovice
návrh cen za zřizování věcných břemen
na pozemcích města Kasejovice
předložený společností ČEZ
Distribuce, a.s.
přidělení zakázky „Oprava hřbitovních
chodníků“ firmě Jakub Vítek, Zlivice
22, Písek, IČO 73554481 s nabídkovou
cenou 691 741,89 Kč včetně DPH,
schvaluje návrh smlouvy o dílo a
pověřuje paní starostku k podpisu této
smlouvy

Souhlasí:
— s realizací vodovodní přípojky k domu
čp. 201 v Kasejovicích po předložení
stanoviska KAV Starý Plzenec, a.s., s
podmínkou splnění stanovených
předpisů a za předpokladu, že nebude
omezeno připojení domu čp. 241
Bere na vědomí:
žádost p. xxx o přehodnocení
stanoviska k pronájmu části pozemku
parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic
— doplnění žádosti p. xxx o prodej části
pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú.
Chloumek u Kasejovic
—

Nemá připomínek:
k projektové dokumentaci na akci
„Kasejovice, PJ, Chloumecká a okolí,
TS, NN“

—

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už Vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mě rád.
V tichém zármutku oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 13. října 2020 opustil

pan Josef Tesař
z Újezda u Kasejovic.
Z jeho očí zářila láska a dobrota. Byl dlouholetý včelař, hasič, chovatel a
vlídný soused. Z důvodu mimořádných opatření jsme se s ním nemohli
rozloučit v blatenském krematoriu. Proto kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkuje zarmoucená rodina.

Nabídka pečovatelské služby

P

ečovatelská služba je terénní služba,
která se poskytuje osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení. Poskytuje se
osobám, které jsou odkázány na pomoc
druhých při péči o sebe a svoji domácnost
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí
a nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.
Jde o:
— Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu - pomoc při
oblékání a svlékání, pomoc při
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc
při podávání jídla a pití
— Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu = pomoc při úkonech osobní
hygieny, pomoc při základní péči
o vlasy a nehty, pomoc při použití
WC
— Poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy = dovoz oběda,
pomoc při přípravě a podání jídla
a pití - občané z okolních obcí mohou
také tuto službu využívat za předpokladu, že jejich OÚ budou na dovoz
přispívat.
— Pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný úklid a údržba domácnosti,
mytí oken, velký úklid, příprava
topiva, donáška vody, nákupy, různé
pochůzky, velký nákup, praní
a žehlení prádla
— Základní sociální poradenství
Úhrada za poskytování pečovatelské
služby:
— úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného
k zajištění úkonu
— praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg
V případě zájmu se můžete informovat na
MÚ Kasejovice osobně, nebo telefonicky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Město Kasejovice
nabízí volné byty
v domě s pečovatelskou službou
v Kasejovicích.
V případě zájmu se informujte
na městském úřadě,
nebo u paní Sudové
na tel. č. 734 577 844.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
LISTOPAD - LISTOPAD, LISTOPAD,
LÍSTEČEK NÁM NA ZEM SPAD
Letošní podzim je smutný a uplakaný.
Dobrou náladu nám navodí snad jen
barevné listy stromů a pozvání do
přírody za kamarády zvířátky.
CO JSME SPOLEČNĚ ZAŽILI
V ŘÍJNU V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Než vypukla koronavirová krize a nastal
nouzový stav, stačili jsme si užít několik
společných akcí:
VESELÉ VENKOVNÍ TVOŘENÍČKO
S RODIČI - MY A NAŠE ŠKOLKA
Společně s rodiči a kamarády jsme se
sešli odpoledne u naší školky vyzbrojeni
lopatami, rýči a dobrou náladou. Co
budeme společně vytvářet bylo
překvapením... Společně si vytvoříme
veselou rodinku, která nás bude každé
ráno vítat před školkou. Čekaly na nás
připravené špalky, barvy, štětce a tak
jsme se společně dali s plnou vervou do
práce. Nejdříve šikovní a silní tatínkové,
kteří postavičky zabudovali do země a
pak šikovné maminky a dětičky
malovaly a malovaly. Vůbec nám
nevadilo, že jsme trošku špinaví od
barvy. Během chvilky stály u naší školky
postavičky veselé rodinky – maminka,
tatínek, Anička a Kubíček, kteří nám
pěkně hlídají školku a každé ráno nás
vesele vítají. Společné vytváření nás moc
bavilo, moc jsme si to užili, děkujeme
všem zúčastněným za bezva zážitek.

P
O
D
Z
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DRAKIÁDA – v letošním zvláštním
školním roce zůstalo nebe nad ,,Hulačů
loukou“ smutné – bez barevných dráčků.
Naše dětičky ale o drakiádu nepřišly.
Společně jsme vyrazili vybaveni
školovými draky a draky přinesenými z
domova za trať. Počasí nám přálo, vítr
foukal a veselí draci brzy vystoupali do
mraků. Jaké je to vidět svět z výšky?
Všichni jsme si vyzkoušeli udržet draka
ve větru v oblacích. Jak nám to jde se
přiletělo podívat káně a nechtělo věřit
svým očím, kdo létá tak vysoko, jako
ono. Všichni jsme si drakiádu náležitě
užili. Závěrem drakiády čekala na
všechny děti odměna v podobě sladkého
dráčka. Veselí a spokojeni jsme se vrátili
do školky.

SBÍRÁNÍ KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
V letošním roce opět sbíráme kaštany a
žaludy pro zvířátka do krmelců a
soutěžíme, kdo nasbírá nejvíce.
Nasbírané plody předáme kamarádům
myslivcům z MS Čihadlo Kasejovice.
Vyhlášením nouzového stavu z důvodu
COVID 19 je opět vše jinak... Zpřísnění
hygienických opatření, nošení roušek,
měření teploty a různá nařízení... my, malí
školkáčci přijdeme opět o zajímavé akce,
divadla a setkání jako v jarních měsících.
Stále se učíme, kreslíme, cvičíme,
malujeme, povídáme si, zpíváme a
hrajeme si, distančně se vzděláváme, ale
moc se těšíme na normální svět. My to
společně zvládneme.
Přejeme všem hodně zdraví.
Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ

DIVADLO MŮZA A POHÁDKA
O PAPÍROVÉM DRAKOVI“
Pohádka o hrůzostrašném drakovi
,,Kolosákovi“ - byl zlý a strašil celý svět,
hlavně děti a malé dráčky. Za své
chování byl potrestán, vítr ho odnesl bůh
ví kam...
ZAVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY SE
SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM
Před podzimními prázdninami
na nás čekalo zavírání zahrádky. Spolu se
skřítkem Podzimníčkem jsme celé zahrádce
zazpívali uspávanku, zamkli na deset
západů zlatým klíčem a popřáli jí krásné
odpočívání. Budeme se těšit na společné
venkovní hry, na shledanou na jaře.
Kdo v srdci žije, neumírá,
jen bolest a vzpomínky zůstávají...
Dne 16.11.2020 uplyne deset
smutných let,
kdy nás navždy opustil

pan František Smíšek
Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami

Dne 6. listopadu 2020 uplynulo 5 let od úmrtí

pana Jaroslava Květoně
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje Petr s rodinou
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Inzerce
Prodám sportovní kočárek černý po jednom dítěti. Dále
letiště béžové barvy, cena 3000 Kč a dětskou postýlku po
jednom dítěti, málo používanou. 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.
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Informace z kasejovické knihovny

—

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

Prodej kaprů od teď až do Vánoc
Kapr do 2,5 kg 55 Kč/kg, kapr nad 2,5 kg 65 Kč/kg
Možnost stáhnout či oškrábat: 45 Kč/kus
Nutno objednat na tel. 728 814 880

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
& Jojo Moyesová: Schovej mě v dešti
& Lars Kepler: Stalker
& Ladislav Beran: Poslouchej toho s pistolí
& František Niedl: Štvanice
& Vered Morganová: Šerin a Amar
& Sabina Jeffries: Ve vichru
& Pavla Jazairová: Izrael a Palestina
& František Šesták: Od Baltu k Jadranu
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta
s sebou do krabičky u okénka.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek a pátek 11 - 20 hod.
Sobota a neděle 11.30 - 20 hod.
Objednávka na tel:
776 692 390

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
VE SBĚRNÉM DVOŘE
KASEJOVICE:
(v době zimního času):
Středa 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.
Sobota 9 - 12 hod.
Množí se stížnosti na znečištění
c h o d n í k ů p s í m i e x k r e m e n t y.
Konkrétně jde o chodník směrem ke
zdravotnímu středisku a od náměstí k
Agrochovu. Vyzýváme občany, kteří
venčí své psy v intravilánu obce a to
nejen konkrétně v těchto úsecích, aby dbali na
pořádek a čistotu. Je povinností každého
majitele psa znečištěný prostor uklidit!

i
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