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

Zahájení výstavby infrastruktury
pro obytnou zónu Chloumecká

Plánované kulturní
akce, na které jste
srdečně zváni:
pondělí 18. října v 18 hod.
Diaprojekce Petra Nazarova
Jihozápad USA
pondělí 25. října v 17 hod.
Diaprojekce Tobiáše Smolíka
na téma Židovské příběhy
a dějiny
čtvrtek 11. listopadu od 17 hod.
Lampionový průvod,
sraz u hasičárny

Začátkem měsíce října byla v Kasejovicích zahájena stavební akce „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“,
která je po rekonstrukci čistírny vod druhou největší stavební akci tohoto roku.
Jedná se o výstavbu infrastruktury pro 15
rodinných domů včetně přípojek. Stavbu
na obytné zóně zahájila firma LS stavby
s.r.o. Nýrsko, která tuto zakázku vysoutěžila ve výběrovém řízení, kterého se
zúčastnilo celkem pět firem, za cenu
9 486 800,- Kč bez DPH. Jednotlivé cenové nabídky se pohybovaly v rozmezí od
9 486 800 do 11 846 072,58 Kč bez DPH.
Stavba bude obsahovat výstavbu
vodovodního, plynovodního a kanalizačního řadu pro splaškovou i dešťovou
vodu, veřejného osvětlení a výstavbu
komunikace. Součástí stavby bude i
položení chrániček na optický kabel.
Rozvod veřejného osvětlení bude proveden podzemním kabelem a v zóně bude
osazeno 7 osvětlovacích stožárů o výšce
pěti metrů.
Komunikace je navržena jako asfaltová s betonovými obrubníky v délce 284
m se čtrnácti parkovacími místy včetně
jednoho místa pro osoby s tělesným
postižením. Rozvod elektrické sítě včet-

ně přípojek zajišťuje společnost ČEZ
Distribuce a.s., která zajistí i překládku
dvou sloupů vysokého napětí. Celá stavební akce by měla být dokončena nejpozději koncem srpna 2022.
Zásady pro prodej stavebních parcel
v obytné zóně Chloumecká schválilo
Zastupitelstvo města Kasejovice a jsou
k dispozici na webových stránkách
města. Při stanovení minimální ceny za
m² stavební parcely vycházelo Zastupitelstvo města Kasejovice pouze z nákladů na vybudování této infrastruktury,
která kromě stavebních prací zahrnuje
i projektovou dokumentaci, zemní přeložku dvou sloupů vysokého napětí,
nákup pozemků, právní služby, geologický průzkum území, podíl na nákladech s připojením odběrných míst ČEZ
Distribuce a.s., stavební dozor investora,
výběrové řízení na dodavatele stavby,
právní služby a další výdaje.
Město jakožto investor věří, že nové
parcely určené pro výstavbu rodinných
domů,přilákají zájemce o klidné bydlení
ve venkovské lokalitě, a v Kasejovicích
se tak podaří i do budoucna zachovat
rozsah stávajících služeb.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

JÓGA V KASEJOVICÍCH
Vždy v pondělí v tělocvičně:
od 17 hod. začátečníci, od 18 hod. hathajóga.

sobota 13. listopadu od 18 hod.
Ochutnávka
svatomartinského vína
pondělí 15. listopadu v 18 hod.
Diaprojekce Vládi Hoška
Čína, Sečuán, Tibet
pondělí 29. listopadu od 18 hod.
Diaprojekce Petra Nazarova
Česká Kanada
Všechny akce krom lampionového
průvodu proběhnou v sále kulturně
společenského centra.
Akce mohou být omezeny
či zrušeny dle vývoje
epidemiologické situace,
informace o aktuálních změnách
na fb a www.kasejovice.cz.

Pozvánky a aktuální
informace o akcích
najdete také

na Facebooku
www.facebook.com/kasejovice
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 30. 8. 2021
Rada města Kasejovice schvaluje:
přidělení zakázky „Oprava místní
komunikace na parc. č. 1667/1 v k.ú.
Kasejovice (ulice Úzká)“ firmě
STRABAG, a.s., Provozní jednotka
Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek,
IČO 60838744 s celkovou nabídkovou
cenou 1 309 651,46 Kč včetně DPH,
schvaluje návrh smlouvy o dílo a
pověřuje paní starostku k podpisu
— vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10
m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu
určitou od 1.9.2021 do 31.10.2021 za
účelem výkupu jablek
— vyhlášení záměru pronájmu pozemku
parc. č. 1335/8 o výměře 108 m2 a parc.
č. 1335/30 o výměře 26 m2 (dle GP č.
107-255/2021), vytvořeného z parc. č.
1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho
následným prodejem
— vyhlášení záměru pronájmu pozemku
parc. č. 13/8 o výměře 20 m2 v k.ú.
Řesanice
— návrh smlouvy na technický dozor
investora a koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci při realizaci
investiční akce „Kasejovice – obytná
zóna Chloumecká“ s p. Ing. Romanem
Honzíkem, Jeřábkova 882, Milevsko a
pověřuje paní starostku k podpisu
— zvýšení příspěvku do fondu oprav
bytového domu čp. 11 v Řesanicích
na 20 % z platby nájemného od
1.9.2021
— návrh Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční
soustavě – odběrné místo parc. č. 402
v k.ú. Kasejovice (bývalá drážní
vodárna) a pověřuje paní starostku
k podpisu
Neschvaluje:
— žádost p. xxx o souhlas s umístěním
stavby „Kanalizační přípojka pro objekt
na pozemku parc. č. 218/1 v k.ú.
Kasejovice“ na pozemku parc. č.
1547/2 v k.ú. Kasejovice v místě
komunikace a doporučuje umístění
vedle výkopu pro plánovanou stavbu
elektrické přípojky v jiné části pozemku
parc. č. 1547/2 v k.ú. Kasejovice
Souhlasí:
— s nabídkou Ing. arch. Martina Kondra, Plzeň, na vypracování projektové dokumentace na opravu radnice
(havarijní stav krovu a přístavba
sociálního zařízení), schvaluje návrh
smlouvy o dílo a pověřuje paní sta—

rostku k podpisu
se stavbou „Kasejovice – sdružené
stanice SMS a PDZ na I/20“ investora
Ředitelství silnic a dálnic ČR za
účelem umístění dvou proměnných
dopravních značek – silniční
meteorologické stanice a napájeních
kabelů do země
— s prodejem velkokapacitního
kontejneru na odpad městu
Nepomuk za 50 000 Kč
Projednala a nedoporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit prodej části pozemku parc. č.
738/3 v k.ú. Kladrubce
— Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit žádost p. xxx o prodej
pozemku parc. č. 13/8 o výměře 20 m2
v k.ú. Řesanice
Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit návrh darovací smlouvy
spojené se smlouvou o zřízení věcného
břemene služebnosti a se smlouvou o
předkupním právu jako věcném právu
č. 21/0213/1044, mezi smluvními
stranami Římskokatolickou farností
Kasejovice, městem Kasejovice a
Biskupstvím českobudějovickým,
týkající se převodu kostela Všech
Svatých v Řesanicích a kaple sv.
Vojtěcha v Kasejovicích
Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o prodej pozemku parc.
č. 962 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
— návrh p. xxx na směnu pozemků v k.ú.
Kasejovice
— informace o průběhu jednání ve věci
prodeje pozemků pod komunikací
I/20 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva
města Kasejovice na 7.10.2021 v kulturně-společenském centru v Kasejovicích s hlavními body programu:
žádosti o prodej pozemků (včetně
obytné zóny), nabídka k darování
kostela v Řesanicích a kaple v Boučku, stanovisko k výstavbě větrných
elektráren, návrh na změnu územního
plánu č. 2 města Kasejovice
Jmenuje:
— hodnotící komisi pro nakládání
s obecním majetkem pro otevírání
nabídek s přihláškami zájemců o koupi
pozemku k výstavbě rodinného domu
v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna
Chloumecká“ ve složení Ing. Marie
Čápová, JUDr. Jan Mrázek, Jiří Slavíček
—
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Klubem kasejovických
žen
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon
- látek (min. 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
- domácích potřeb - nádobí bílé i
černé, skleničky - vše nepoškozené
- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a
kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů
(vysavače, žehličky, topinkovače,
kulmy,
holicí strojky, hodinky, váhy, mixery,
kávovary, vrtačky, mikrovlnky)
Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
pátek 12. listopadu 2021 15 - 18 hod.
sobota 13. listopadu 2021
8.30 - 11 hod.
v budově bývalé knihovny u synagogy.
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace:
tel. 224 316 800, 224 317 203
nebo u paní Evy Ježkové:
tel. 371 595 081

Výkup
padaných jablek
v Polánce
Pondělí - neděle 16 - 18 hod.
Tel. 724 350 942
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Nabídka pečovatelské služby
"...a když mě budeš potřebovat,
prostě si jen v srdci
zašeptej mé jméno. Budu tam."

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.

9. října to bylo už 5 let, co nás všechny opustil

Ota Balek
Za tichou vzpomínku děkuje
Svaťa s rodinou

Technické inovace v teorii i praxi

I přes nepříznivou situaci se podařilo
na Střední škole a Základní škole Oselce
rozjet projekt Erasmus+. Projekt
Technické inovace v teorii i praxi
připravilo partnerství složené ze 6
organizací ze 4 zemí - Slovenska, Česka,
Chorvatska a Německa. Partnerství je
tvořeno středními odbornými školami,
organizací působící v oblasti
celoživotního vzdělávání a zájmového
sdružení zaměstnavatelů, pro které tyto
školy připravují budoucí zaměstnance.
Cílem projektu je modernizovat
odborné vzdělávání v partnerských školách cestou propojení školy a praxe a
vytvořit výstupy ve formě studijních
výstupů a učebních materiálů využitel-

ných následně při mobilitách, inovacích
ŠVP i v celoživotním vzdělávání. V projektu plánujeme analyzovat situaci v oblasti zaměstnatelnosti v technických
profesích a zjistit, které podmínky nejvíce ovlivňují mladé lidi při výběru jejich
povolání a v počátcích jejich pracovní
kariéry. Záměrem projektu je také zlepšit
kariérní poradenství na středních a základních školách.
Výstupy projektu budou vytvářet
mezinárodní pracovní týmy s cílem
ověřovat je během vzdělávacích aktivit
se žáky i zaměstnanci. Žáci se během
dvouletého trvání zúčastní mobilit
v Chorvatsku a Česku. Zde budou
pracovat ve smíšených mezinárodních
týmech a změří si tak síly se svými
vrstevníky v zajímavých soutěžích.
Výstupy a dopad projektu na
vzdělávání a zkušenosti pedagogů
mohou být podnětem pro rozvoj
podobných aktivit i v jiných školách
v regionu i v zemích spolupracujících
partnerů.
Mgr. Zdeněk Tauchen

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.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek - neděle
11 - 19.30 hod.
Objednávka na tel:
776 692 390

Václav Šimůnek
OPRAVY OBUVI
Kasejovice 295
Tel. 723 010 238
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.

Říjen 2021

str. 4

Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky

V měsíci červnu a červenci byla
provedena rekonstrukce lesní cesty u
Aloisky. Jen pro vysvětlenou, název je
odvozen od blízké lokality U Aloisky.
Jedná se o lesní cestu v blízkosti

bývalého motelu AGRO, vedoucí
severním směrem od silnice I/20 na
hranici k.ú Kasejovice a k.ú. Životice
u Kasejovic.
Předmětem projektu bylo zesílení

Číslo 10; ročník XXVI.

stávající konstrukce vozovky, úprava
(rozšíření) napojení na silnici I/20,
zpevnění napojení lesních cest na
řešenou lesní cestu, obnova trubního
propustku v místě napojení lesní cesty
na silnici I/20, obnova jednoho
hospodářského propustku, vyčištění
příkopů, zpevnění lesních skladů a
zřízení výhyben.
Jedná se o lesní cestu pro sezónní
provoz, jednopruhovou, obousměrnou.
Délka rekonstruované lesní cesty je
824 m. Celkové výdaje na rekonstrukci
činily 2 341 tis. Kč, z toho je přiznaná
dotace ve výši 2 019 tis. Kč.
Projekt Rekonstrukce lesní cesty
U Aloisky je spolufinancován
Evropskou unií přes Místní akční
skupinu Pošumaví a Státní zemědělský
intervenční fond.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Oselecké aktuality

Dne 11. září 2021 proběhl při příležitosti poutě v obci Kotouň nohejbalový
turnaj trojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev. Zvítězila „chalupářská
trojka“ z Nové Vsi u Oselec. Na dalších
místech se umístila domácí družstva,
která si mezi sebou včetně vítězů rozdělila ceny takovým způsobem, že se dostalo
i na posledního.
Současně s nohejbalem proběhl na
dětském hřišti i dětský den, kterého se
zúčastnilo 37 dětí, které si mezi sebou
rozdělily sladké ceny celkem ze 6
soutěžních stanovišť. Za hladký průběh a
přípravu dětského dne patří poděkování
Vlaďce Tothové a Petru Jiránkovi
z Kotouně.

O přípravu a uspořádání celého dne
včetně „objednaného počasí“, nohejbalového turnaje, občerstvení a dobré nálady se postaral SDH Kotouň.
Dne 12. září 2021 proběhl po mši
svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kotouni koncert dětského pěveckého
sboru Pšeničky. Celá akce se velice

vydařila, proto poděkování patří všem,
kteří se na ní podíleli. Za všechny
jmenujme alespoň pana Oldřicha
Skládala, který se v letošním roce dožil
83 let a na celou akci „vzorně” připravil
prostory kostela.
Václav Houlík
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Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672
Podzim plný zajímavých vzdělávacích aktivit!
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II (MAP II), realizovaný Místní akční skupinou svatého Jana
z Nepomuku, se přehoupl přes svou polovinu a stejně jako v předešlých třech letech i v prvním pololetí školního roku 2021/2022
nabízí mnoho zajímavých aktivit. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání, poskytuje také podmínky pro
rozvoj vzájemné spolupráce a přenos příkladů dobré praxe mezi školami, školskými zařízeními a jejich zřizovateli.
V průběhu září se uskutečnilo Evaluační setkání pracovních skupin, kde jejich členové hodnotili dosavadní činnosti a aktivity.
Členové pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a zástupci zapojených škol do projektu Čtení - nejlepší učení se vzájemně
seznámili s knižními tituly a pracovními listy pro následující školní rok. Žáci ZŠ Nepomuk, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí a ZŠ Mileč se
tak mohou těšit na další skvělé čtenářské zážitky!
20. října 2021 proběhne jednání Řídícího výboru a pracovní skupiny Financování.
V listopadu (4.11.2021) mohou přijít učitelé a asistenti pedagogů sdílet s ostatními kolegy a psycholožkou Mgr. Evou
Mikešovou to, co je zajímá a trápí v rámci setkání Podpůrné asistentské skupiny.
Na začátek prosince připravujeme 6. setkání ředitelů škol a školních metodiků prevence na téma „Jsou rodiče ve škole (se
školou) v pohodě?”
Školy v území mohou i nadále bezplatně využít služeb koučky a lektorky Mgr. Jany Černouškové v otázkách
managementu/leadershipu škol, rozvoje komunikačních dovedností a osobního růstu učitelů, strategických plánů rozvoje či vnitřní
kultury škol.
Učitelé si mohou do výuky i nadále zapůjčit několik deskových her vhodných k rozvoji matematické gramotnosti (Abaku,
Ubongo, Ubongo Duel, Blokus a Timeline).
Pokud vás některá z výše zmiňovaných aktivit zaujala nebo byste se chtěli o projektu dozvědět více, navštivte webové stránky
www.masnepomucko.cz, facebookový profil Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk nebo nás kontaktujte na e-mailu:
mas.nepomucko@seznam.cz.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Nepomuk, registrační číslo
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672.
Za realizační tým MAP II
Pavlína Jandošová
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Zapomenutý řesanický rodák Václav Bojer (1795-1856)
Jméno řesanického rodáka, botanika
Václava Bojera, upadlo vlivem různých
okolností během let v zapomnění. Díky
zájmu několika osob z botanické obce
však bylo znovuobjeveno s cílem dostat
jej do povědomí širší veřejnosti,
v neposlední řadě těch, kdo žijí v jeho
rodišti a okolí. V tomto smyslu se daný
záměr naplňuje instalací informačního
panelu s Bojerovým životopisem na
fasádě bývalého hostince v Řesanicích
(vedle zde již umístěné tabule s nástinem
historie a pamětihodností obce), k němuž
došlo právě počátkem října tohoto roku.
Text panelu je spolu s vybranou
obrazovou dokumentací publikován
níže.
Syn Václav, jenž se ve své době stal
věhlasným přírodovědcem, přišel na svět
v Řesanicích dne 23. 9. 1795 jako
poslední z 12 dětí zdejšího panského
ovčáckého mistra Šimona Bojera a jako
devátý potomek z jeho druhého
manželství s Barborou Staphovou
(Stafovou, Staabovou) z Milína. Podle
dobové praxe dostal při křtu jméno
světce, jehož svátek byl nejblíže datu
narození, v tomto případě šlo přímo o
hlavního patrona české země.
Václavovým rodným domem byla dnes
již neexistující dřevěná ovčácká chalupa
čp. 35 (stávala u rybníčku opodál
dnešního domu téhož čísla). Jeho rodiče i
předkové patřili mezi poddané statku
Oselce, kde žili nejméně od druhé
poloviny 17. století a povětšinou
pracovali právě jako panští ovčáci nebo
obecní pastýři. Ovčákem byl nejen
Václavův otec Šimon (1737–1808), ale i
dědeček Václav (1704–1775) a
pradědeček Bartoloměj. Bojerové měli
pravděpodobně německý původ, nabízí
se bavorský (Bayer = Bavor). Během
staletí se ve zdejším kraji hojně rozvětvili
a žijí tu dodnes, vesměs ale s příjmením
Pojer. Z Řesanic samotných ovšem
odešli již v 19. století.
Z potomků Šimona Bojera se
kromě Václava „vyšvihl“ i jeho starší
bratr Antonín (1779–1841), který byl
jako důstojník rakouského dělostřelectva
povýšen 23. 10. 1831 císařem
Františkem I. do šlechtického stavu
s přídomkem „Edler von Bojer“
(šlechtic z Bojeru).
Základní vzdělání získal Václav
Bojer pravděpodobně na farní škole
v Kotouni. Ve 12 letech ztratil otce a
rodina se musela přestěhovat do Černic,
jelikož na místo zemřelého Šimona
Bojera byl do Řesanic vrchností

ustanoven nový ovčák s nárokem na
služební bydlení v ovčácké chalupě.
Významným životním místem byl
pro mladého Bojera Liblín. Jeho starší
bratr Jan (1789–1874) zde pracoval
jako zámecký zahradník u hraběnky
Marie Sidonie, svobodné paní von
Ledebour-Wicheln, provdané za
Heinricha Wilhelma, hraběte von
Wurmbrand-Stuppach. Je velice
pravděpodobné, že zahradnickému
řemeslu se tady vyučil rovněž
Václav, který tu pobýval nejpozději
od roku 1811. Z Liblína vedly jeho
kroky s velkou pravděpodobností na
sousední panství Plasy, jež se
nacházelo ve vlastnictví Náboženského
fondu.
Bojerovy zastávky na severním
Plzeňsku byly pro jeho další život zřejmě
podstatné, ač netrvaly dlouho.
V osmnácti letech se vydal do hlavního
města rakouské monarchie Vídně, kde
díky příteli – botanikovi, cestovateli a
d o b r o d r u h o v i F r a n z i Wi l h e l m u
Sieberovi – získal místo v tamějším
muzeu. Počátkem dvacátých let 19.
století byl nadaný mladík,
pravděpodobně na přímluvu samotného
císaře, zařazen do přírodovědecké
expedice botanika Carla Theodora
Hilsenberga, směřující k břehům
Východní Afriky a Madagaskaru.
Nelehká plavba trvala přes sto dní a
skončila na ostrově Mauricius. Za rok po
příjezdu byl Václav Bojer guvernérem
ostrova vyslán nejen jako botanik, ale
svým způsobem také jako diplomat, na
Madagaskar. Tento největší ostrov
Indického oceánu a čtvrtý největší na
světě je s nepřeberným množstvím
rostlin a živočichů skutečnou rajskou
zahradou přírodovědců. A jeho někdejší
panovník, – král Radama I. „Veliký“
(1793–1828) – byl pozoruhodnou
osobností. Poté, co v osmnácti letech
usedl na trůn, pozval Evropany a povolil
vstup anglickým misionářům, kteří
hlásali křesťanství a upravili malgašský
jazyk do psané podoby.
Český rodák měl štěstí. Osvícený
vládce si ho oblíbil. Na první audienci
zahrál spolu se svými druhy na evropské
hudební nástroje a Radamovi se
produkce natolik zalíbila, že ji pak
vyžadoval každý večer.
Bývalý liblínský zahradník
navštívil taktéž další ostrovy Indického
oceánu a pobřežní části Afriky. Objevil a
popsal při tom mnoho nových rostlin i
živočichů. Kolegové z vědeckého světa

ocenili jeho přírodovědné zásluhy
pojmenováním řady rostlinných a
živočišných druhů jeho jménem. Je to
kupříkladu scink Gongylomorphus
bojerii, snovač Ploceus bojeri,
madagaskarský strom Uapaca bojeri...
Na Madagaskaru pobýval Bojer zejména
v jeho centrální části Imerině. Na ostrově
objevil a popsal několik set nových
rostlinných druhů.
Později žil řesanický rodák trvale
v mauricijském hlavním městě Port
Louis a do Evropy se již nevrátil. V roce
1824 zde spoluzaložil první
přírodovědnou asociaci, která
s pozměněným názvem existuje dodnes.
Stal se kurátorem zdejšího muzea a
ředitelem botanické zahrady. Od roku
1855 tento první český botanik, který
navštívil Madagaskar a Mauricius,
vyučoval na střední škole „vědám
přírodnickým i zemězpytu, lučbě a
polnímu hospodářství“. Ovšem ne
dlouho. Raněn mrtvicí zemřel 4. 6. 1856.
Pohřben je přímo v Port Louis, kde se
dodnes dochoval jeho náhrobek. Své
přírodovědecké sbírky, kresby, rukopisy,
a zvláště herbář odkázal vídeňskému
muzeu (tehdejším oficiálním názvem
Museu Jeho Veličenstva císaře a krále
rakouského). Tato vděčnost zřejmě
souvisela s panovníkovým podílem na
Bojerově zařazení do východoafrické
expedice a jistě také s doživotní rentou,
přiznanou mu Františkem I. po zaslání
prvních mauricijských sbírek.
František Hykeš
– Vladimír Červenka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a hrajících si
dětiček - „Soví školka”
Školní rok 2021/2022 v Soví školičce
Podzimní vonění
Po prázdninách jsme se všichni těšili na
společná setkání s kamarády ze školky.
Od září je v naší mateřské škole veselo,
společně si hrajeme, kreslíme, cvičíme,
zpíváme a povídáme si. Ve třídě Žabiček
a Vodníčků je zapsáno celkem 46 dětí.
O dětičky se starají paní učitelky: Ivana
Ledvinová – ředitelka MŠ, Dagmar
Jiřincová, Naděžda Fialová, Marie
Pěčková. Paní kuchařky: Eva Davídková,
Veronika Hodková a Marie Kyselová. Paní
vedoucí školní jídelny: Petra Stupková,
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 „Za moudrostí sovy Jůly“.
Motto: „Všechno, co opravdu potřebuju
znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
Robert Fulghum
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Projekty v tomto školním roce:
Se Sokolem do života Malý adept
myslivosti.
Kroužky v MŠ:
Říkání a rýmování se žabičkou
a vodníčkem v I. a II. třídě.
Ş Barevná angličtina v II. třídě.
Ş

Provozní doba MŠ: 6.30 - 16.00
CO NÁM PŘINESLO ZÁŘÍ...
Divadlo Můza s pohádkou „Čarodějná
škola“ s malou čarodějnicí Pepinou a
s kamarády Bucíčkem, netopýry
Tondou, Frantou, Lojzou a paní
učitelkou Filomínou Kostlivou. Nejdříve
se do školy nikomu nechtělo, ale pak se
všichni těšili. Ve školce, ve školce,
legrace je plný hrnce, školka to je prima
hoby, slíbíme si, že tu nikdo nezazlobí..

rodičům, kteří si s námi přišli pohrát, patří
velké DĚKUJEME.
TRADIČNÍ DRAKIÁDA - hrajeme si
společně. Společné pouštění draků, kde
se sejde spousta kamarádů se svými
draky a dráčky je přece moc prima.
Hurá, sluníčko svítilo, draci létali a my
všichni jsme si veselé společné hraní
moc užívali. Děkujeme všem
zúčastněným.
NAŠE PŘÁNÍ DĚTEM A RODIČŮM
Všichni si přejeme společné hraní a
chození do školky s kamarády, hlavně
zdraví a aby byl zase svět normální.
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

ROZKVETLÁ ZAHRÁDKA - společná
akce s rodiči - namalujeme si lavičky, aby
byly veselé a rozkvetlé. Moc se nám
malování povedlo a všem dětem a

Uzavřená silnice Hradiště - Kasejovice
Od 2. 8. 2021 je silnice č. III/02015
z Hradiště do Kasejovic uzavřena.
Důvodem uzavírky je havarijní stav
komunikace na hrázi rybníka Panenský.
Tato silnice byla na náklady Správy a
údržby silnic Plzeňského kraje v r. 2017
opravena. Nicméně hráz ani výpusť
rybníku nebyly do dnešního dne
spoluvlastníky rybníku opraveny a pod
silnicí neustále proudí voda mimo
výpustní zařízení, což má za následek
opětovný propad silnice.
Záměrem SÚSPK je oprava povrchu
silnice v dotčeném úseku tak, aby byla
trvale zajištěna bezpečnost silničního

provozu. V současné době však nelze
provést kvalitní a dlouhodobou opravu
komunikace, jelikož stavební stav hráze
a výpusti tuto opravu znemožňuje.
Vzhledem k tomu, že spoluvlastníci
rybníku Panenský odmítají převzít svou
odpovědnost za špatný stav hráze a
výpusti vyplývající z jejich vlastnického
práva, SÚSPK se rozhodla nechat
zpracovat odborný technický posudek na
stávající těleso hráze rybníku.
Z kamerové prohlídky potrubí spodní
výpusti vyplývá, že poškození hráze
především havarijní stav objektů spodní
výpusti, je přímou příčinou propadu

silničního tělesa silnice III/02015.
Vlivem porušeného potrubí spodní
výpusti dochází k vyplavování zemního
materiálu tělesa hráze, které je
v konečném důsledku doprovázeno
deformacemi koruny hráze.
Neúspěšné jednání SÚSPK s majiteli
rybníku prodlužuje dobu uskutečnění
opravy. Tato situace je pro naše občany a
ostatní uživatele komunikace velmi
nepříjemná.
Mgr. Ladmanová Jaroslava,
starostka obce Hradiště
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Informace z kasejovické knihovny

Inzerce
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.
— Výměna pletiva za dříví. Vyměním roli pletiva 150 cm
výška za palivové dřevo. Tel. 736 723 850. Marie
Suchá, Chloumek
—

Obecní knihovna pořádá pro děti z 1. stupně
PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
27. a 29. října 2021 v době od 6.30 do 16 hod.

Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
Nové knihy:
& Markéta Harasimová: Doktorka Viktorie
& Anders de la Motte: Jarní oběť
& Jitka Ludvíková: Sedmnáctka
& James Patterson: Pastýř
& Shari Lapena: Její konec
& Wimhof Ledový muž
& Tomáš Makaj: Brdy
& Lenka Rožnovská: Kocour Josef

Přihlášky osobně nebo na tel. 602 429 346.
Akce je přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.

Skladová účetní – účetní
Očekáváme:
* kompletní vedení skladové evidence
* kontrola faktur s výdejkami a příjemkami, následné
zaúčtování
* porovnávání stavu skladu a interního systému
* zpracování ročních inventur
* řešení problematiky Eko-komu
* výpomoc při podvojném účetnictví
* administrativní činnost
* pracoviště na provozovně Tojice
Požadujeme:
* SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického charakteru
* znalost podvojného účetnictví
* komunikativnost, organizační schopnosti,
cílevědomost
* spolehlivost, samostatnost, důslednost
* znalost práce s PC, MS Office

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: 21. 10. 2021 Kasejovice
- u fotbalového 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

´

Nabízíme:
* zaměstnání v soukromé zavedené společnosti
s tradicí od roku 1992
* pestrou a zajímavou práci pro jednu z největších
velkoobchodních společností v oboru
* pružnou pracovní dobu
* motivující platové ohodnocení
* stabilní zázemí a seriózní přístup
* prostor pro seberealizaci
* platové podmínky - fixní plat + ohodnocení dle
hospodářského výsledku
Kontaktní osoba: Pavel Vokáč
mob.: 00420 605 247 208
tel.: 00420 371 526 306
e-mail: jednatel@obreta.cz
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
15.10. 2021, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 11. 2021. Příjem příspěvků do KN č. 11/2021 do 31.10. 2021.

