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

Rekonstrukce cesty u Jamského rybníka

Virtuální Univerzita 3. věku
zve na nový kurz

Mistři evropského
barokního malířství
17. století

V červenci byla zahájena rekonstrukce místní komunikace v Hradišti u Jamského rybníka.
Cesta byla neudržovaná, zanesená
nánosem, který zabraňoval pozvolnému
odtékání srážkové vody, povrch byl
zabahněn. Tato vrstva byla v celé ploše
odstraněna. Podkladní vrstva komunikace je z kameniva a je klopena na levou
stranu – směrem k rybníku. Povrch je ze
dvou živičných uzavíracích nátěrů
s posypem ze silniční emulze. Také je
zrekonstruován propustek. Čela propustku jsou z lomového kamene. Bylo
provedeno pročištění příkopů podél

komunikace. Součástí projektu je i
liniová výsadba ovocných stromů podél
cesty. Rekonstrukce je v délce cca 500 m,
náklady na rekonstrukci jsou v celkové
výši 559 885 Kč.
Stavební akce byla spolufinancována
Evropskou unií přes Místní akční skupinu
Pošumaví a Státní zemědělský intervenční fond. Dotace pokryla 90 % nákladů.
Nový povrch komunikace zajistí větší
bezpečnost a pohodlí jízdy uživatelům
této cesty.
Mgr. Jaroslava Ladmanová,
starostka obce Hradiště

Základní škola přivítala prvňáčky

Kurs nás seznámí s šesti
nejvýznamnějšími osobnostmi
evropské malířské scény 17. století,
jejich životem a dílem, které se
nesmazatelně vrylo do světových
dějin umění.
Začínáme ve středu 6. října 2021
ve14 hod. v kulturním centrum
Kasejovice
Způsob výuky se bude řídit podle
místní epidemiologické situace možné i studium on-line.
Cena kurzu 300 Kč.
Přihlášky a platba na Městském
úřadě v Kasejovicích.

Středa 1. září otevřela dveře novému
školnímu roku 2021/2022. V základní
škole Kasejovice se tak sešli všichni žáci
školou povinní. Zvlášť významný byl
tento den pro malé prvňáčky, kterých do
školních lavic usedlo sedmnáct. Ve třídě
je přivítala třídní učitelka Andrea
Vavřichová, zástupci školy a města.
Starostka města Kasejovice Marie
Čápová a místostarosta Václav Jakubčík
věnovali malým prvňáčkům knihu
a pamětní list. Poté se slova ujala paní
učitelka třídní, která je bude provázet po
celý školní rok. Všem žáků, rodičům,
učitelům přejeme úspěšný start do
nového školního roku a hodně štěstí
a síly při zdolávání úkolů, které jim
následujících deset měsíců přinese.
-rkn-
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 28. 7. 2021
Rada města Kasejovice schvaluje:
návrh odpisového plánu Základní
školy Kasejovice na období 7 –
12/2021
— pronájem pozemku parc. č. 1449 v k.ú.
Chloumek u Kasejovic o výměře 172
m 2 p. xxx za cenu 5 Kč/m 2 /rok
s úhradou nájmu za 3 roky nazpět
— pronájem pozemku parc. č. 1513 v k.ú.
Chloumek u Kasejovic o výměře 1 185
m2 p. xxx za cenu 0,45 Kč/m2/rok –
cena stanovená za pronájem
zemědělských pozemků v extravilánu
obce Chloumek
— pronájem bytu č. 14 v domě
s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx
— návrh Smlouvy o provedení
přezkoumání hospodaření města
Kasejovice za rok 2021 a roky
následující se společností SAFIR Audit
CZ, s.r.o. Beroun a pověřuje paní
starostku k podpisu
— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby „Kasejovice, PJ, č.
parc. 218/1 – kNN“, č. IV-120017885/1/VB a pověřuje paní
starostku k podpisu
— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby „Kasejovice, PJ,
Město – přeložka VN“ č. IZ-120001084/1/VB a pověřuje paní
starostku k podpisu
— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o právu obdobném věcnému břemeni –
služebnosti při zřizování připojení
sjezdu k silnici I. třídy s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR a pověřuje paní
starostku k podpisu
— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby „Chloumek, PJ, parc.
č. 1540/3-kNN“, č. IV-12-0018248
a pověřuje paní starostku k podpisu

—

—

Neschvaluje:
— nabídku Státního pozemkového úřadu
na pronájem pozemku parc. č. 483/3
v k.ú. Kasejovice
Souhlasí:
— s čerpáním investičního fondu
Mateřské školy Kasejovice ve výši 25
073 Kč za účelem opravy konvektomatu ve školní jídelně mateřské školy
— s přijetím finančního daru ve výši 9 400
Kč od Nadace Via na nákup sportovních
potřeb pro děti MŠ Kasejovice

—

—

—

s čerpáním investičního fondu
Základní školy Kasejovice ve výši cca
40 000 Kč za účelem výmalby části
budovy školy
s provedením stavby ČEZ Distribuce,
a.s. „Kasejovice, PJ, č. parc. 218/1 –
kNN“
s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby
„Kasejovice, PJ, č. parc. 218/1 – kNN“,
č . I V- 1 2 - 0 0 1 7 8 8 5 / 2 / V B m e z i
příspěvkovou organizací Základní
školou Kasejovice
a
společností ČEZ Distribuce, a.s.
s provedením stavby ČEZ Distribuce,
a.s. „Chloumek PJ, parc. č. 1540/3-kNN“

Projednala:
— návrh společnosti Zásilkovna, s.r.o. na
pronájem části pozemku parc. č.
1161/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 1,36
m2 ve výši 400 Kč/měsíc za účelem
umístění automatu pro vydávání
a podávání zásilek a trvá na ceně 1 000
Kč/měsíc dle usnesení RM/92/2021 ze
dne 30.6.2021
Bere na vědomí:
žádost p. xxx o prodej pozemku parc. č.
13/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Řesanice
— výši předpokládaných nákladů na
výstavbu infrastruktury v lokalitě
„Obytná zóna Chloumecká“
— výpovědi dohod o členství v Jednotce
sboru dobrovolných hasičů města
Kasejovice
—

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva
města Kasejovice na 12.8.2021
v kulturně-společenském centru
v Kasejovicích s hlavními body
programu: Stanovení ceny pro prodej
obecních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Obytná
zóna Chloumecká“, Návrh zásad pro
prodej obecních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Kasejovice
– obytná zóna Chloumecká“, Návrh na
změnu Územního plánu č. 2 města
Kasejovice
Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování
nabídek na stavební akci „Oprava
místní komunikace na parc. č. 1667/1
v k.ú. Kasejovice (Úzká ulice)“ ve
složení: Ing. Marie Čápová, Ing.
Václav Jakubčík a Jiří Slavíček
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Ryby v nezdřevském
Oudole byly k závodům
netečné
Neblahé datum 21. srpna si vybral
rybářský spolek pronajímající si rybník
Oudol k uspořádání rybářských závodů.
Příznivé počasí v sobotu přilákalo
desítku rybářů, dvacku přihlížejících
a několik skotačících děcek. Všichni si
užívali odpolední přátelskou pohodu,
konzumovali domácí dobroty i další
součásti připraveného občerstvení
a z poklidu je příliš nevyváděl ani traktor
se sběrákem, který svážel z nedalekého
pole slámu. Pokaždé mu uvolnili cestu na
hrázi a pak dál pokračovali ve svých
hovorech a sledovali neúspěšné, avšak
trpělivé rybáře.
Jejich návnadám ale líné ryby
věnovaly pramalou pozornost, a to
prosím na celý týden přerušil spolek
krmení. Jediným úlovkem, který nebyl
pro podměrečnost vrácen do vody, byl
dvoukilový kapr. Díky němu se vítězem
závodů stal chalupář z Neratovic Pavel
Kašpar. „A to jsem ho zasekl metr a půl
od břehu, vůbec nebojoval a chytil jsem
ho na rohlík“, komentoval svou kořist
šťastný lovec.
Jednoduše řečeno: Letošní 21. srpen
byl u Oudola v Nezdřevě naprosto
odlišný od toho před tři a padesáti lety –
uvolněný a bezstarostný.
Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Ani pečlivá příprava návnady
nebyla nic platná

Pozorní diváci viděli jen jediný
úspěšný lov

Září 2021

str. 3

Číslo 9; ročník XXVI.

Společenský a sportovní život v Podhůří
Jako každý rok, tak i letos se konalo
v letních měsících v naší krásné obci
Podhůří několik kulturních a sportovních
akcí.
V sobotu 1. srpna se uskutečnila, jako
již tradičně, podhůřská pouť. Začátek
oznámil v 11 hodin svými tóny místní
zvon a pak už se o hudební vystoupení
postarali naši mladí hudebníci Blankovi
a Kovářovi. Pro přítomné hosty byl
připraven obchůdek, kde si mohli
nakoupit různé pochutiny. Velký zájem

byl rovněž o střelnici, kterou vyrobily
a připravily členky našeho spolku.
Přítomní mohli také navštívit místní
slavnostně vyzdobenou kapličku. Od 15
do 19 hodin hráli a zpívali k tanci
a poslechu Václav Žákovec s Annou
Volínovou. O jejich vystoupení byl velký
zájem, zúčastnilo se i mnoho přespolních
diváků. Přestože se ráno spustil vydatný
déšť a bylo chladno, odpoledne se počasí
umoudřilo a celý den panovala dobrá
nálada. Akce se velmi vydařila.

Za nádherného slunečného dne se
v sobotu 14. srpna konal na podhůřském
hřišti tradiční, již 31. ročník
nohejbalového turnaje, kterého se
zúčastnilo 11 družstev. Po vyrovnaných
soubojích se na 1. místě umístilo družstvo
JEDEN TÝM, na 2. místě skončilo
domácí družstvo NC PODHUŘÍ a 3.
místo si vybojovalo družstvo NEPOCHO.
Všem zúčastněným a fanouškům, kterých
byla bezmála stovka, děkujeme za účast
a těšíme se na 32. ročník, který se bude
konat v sobotu 13. srpna 2022.
V sobotu 21. srpna proběhlo na
podhůřské návsi „Letní posezení při
muzice Pepy Nauše“. Po několika dnech
nestálého počasí jsme měli obavy
z deště, ale počasí bylo tento den krásné.
Na návsi se v 15 hodin rozezněla muzika
a všichni návštěvníci se velmi dobře
bavili. Tancovalo se a zpívalo, z tváří
přítomných vyzařovala radost
a spokojenost. I tato akce se velmi
vydařila a slova díků od mnohých
účastníků nás velmi potěšila.
Poděkování patří všem členům
Spolku pro Podhůří, z. s., kteří se podíleli
na uspořádání těchto akcí
úklidem a úpravou návsi, stavěním
stanů a podobně. Rovněž děkujeme MěÚ
Kasejovice za zapůjčení stanů a sezení.
V současné době již připravujeme akce
na rok 2022 a těšíme se na další společná
setkání s našimi přáteli.
Spolek pro Podhůří, z.s.

Penalty v Nezdřevě zvládli Kasejováci

Vítězná Stará garda Kasejovice, foto Viktor Jandera

Sobota 14. srpna byla docela žhavá,
a tak se fotbalisté na tradičním
nezdřevském turnaji vůbec nezlobili, že
pořadatelé trochu zúžili už tak dost malé
hřiště. Dva zápasy skončily nerozhodně,
a proto musely rozhodnout penalty. Při
nich prokázala své schopnosti Stará
garda Kasejovice. Nejdříve porazila po
nerozhodném výsledku 1-1 spojený tým
Oujezda a Řesanic 4-2, který prohrál
i druhý zápas s domácím SK 2-1. Ve
finále, které skončilo 2-2, pak nad
Nezdřevem na penalty zvítězila 3-0.
Pohodu sportovního a společenského
svátku poněkud narušil příjezd policie,
která hledala pohřešovaného rekreanta
Bohouše, vlastnícího chajdu u nedalekého
rybníka. Za pomoci vrtulníků byl bohužel
později nalezen utonulý.
Nicméně pouťová taneční zábava, na
níž vyhrával VEGA band, končila jako
obvykle až po půlnoci.
(jč)
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Informace z kasejovické knihovny

Inzerce
—

—

—

—
—

Prodám sportovní kočárek, značky Oyster Zero po
jednom dítěti s příslušenstvím. Cena 5 000 Kč. Dále
prodám golfky Chicco s fusakem a příslušenstvím. Cena
1 000 Kč. Tel. 602 855 246.
Prodám krásnou proutěnou postýlku pro miminko včetně
molitanu, tří prostěradel, baldachýnu a potahů. Košík lze
odmontovat od podstavce, který je na čtyřech kolečkách.
Baldachýn lze také sundat. Rozměry postýlky jsou 97 (d)
x 54 (š) x 70 (v). Výška s baldachýnem je 135 cm.
Rozměry vnitřního molitanu jsou 72x35 cm. Cena 1 500
Kč. Tel. 724 181 001.
Prodám skládací cestovní židličku CHICCO. Může stát
samostatně, nebo se přichytí na jídelní židli. Má
odnímatelný jídelní pultík, popruhy k připoutání dítěte a
k připoutání na židli. Vhodné pro děti od 6 měsíců do 15
kg. Top stav. Cena 500 Kč. Tel. 724 181 001.
Koupím žulové sloupky (kuny) na hradbu, žulovou
dlažbu a žulové koryto na chalupu. Tel: 602 552 441.
Prodám palivové dřevo, délka 1 m. Tel. 603 393 517.

Václav Šimůnek
OPRAVY OBUVI
Kasejovice 295
Tel. 723 010 238

Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
Nové knihy:
& Tim Weaver: Nikdo není doma
& Anders de la Motte: Zimní oheň
& Sandra Brown: Střemhlavý pád
& Gill Thompson: Dítě na nástupišti
& Táňa Vasilková Kelleová: Julinčina pekárna
& Colleen Hooverová: Pravda nebo lež
& Barbara Woodová: Vzdálená řeka
& Emil Kintzl: Zmizelá Šumava

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,
cena 185 - 229 Kč/ks.
Prodej: 24. 9. a 21. 10. 2021 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

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

´

Děje se kolem Vás něco zajímavého? Pořádáte
pěknou akci? Povedlo se ve Vaší obci něco
mimořádného?
Zašlete své příspěvky (článek, fotografie) do Kasejovických novin.
Email: knihovna@kasejovice.cz,
tel. 602 429 346.
OTEVÍRACÍ DOBA VE SBĚRNÉM DVOŘE
KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 13 – 17 hod.
Sobota 9 - 12 hod.
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