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

Ocenění pro kasejovickou knihovnu
V úterý 4. října 2022 se v Zrcadlové kapli pražského
Klementina konalo slavnostní vyhlášení soutěže Knihovna
roku 2022. Kasejovická knihovna byla nominována mezí
čtrnáct nejlepších z celé České republiky v kategorii Základní
knihovna. Na tuto slavnostní akci byli pozváni zástupce města
a knihovnice. Město Kasejovice zastupovali místostarosta
ing. Václav Jakubčík a knihovnice Marie Koutníková. Svaz
knihovníků a informačních pracovníků České republiky
ocenil kasejovickou knihovnu za výjimečný přístup
k regionální historii a paměti obce, prostřednictvím kterého
obec ve spolupráci s knihovnou oslovuje místní obyvatele
a vzbuzuje sounáležitost k místu, kde žijí. Ocenění předal
zástupcům Kasejovic ministr kultury Martin Baxa. Na závěr
je třeba připomenout, že největší zásluhu na tomto ocenění má
dnes již bývala knihovnice Daně Matějovská. Její obrovské
úsilí, které věnovala vytvoření expozice v bývalém špýcharu, přineslo ovoce celým Kasejovicím. Dano, děkujme!
Marie Koutníková

Pouť v Kotouni si užili všichni
Dne 10. září 2022 proběhl při příležitosti poutě v obci Kotouň
nohejbalový turnaj trojic. Turnaje se zúčastnilo celkem
7 družstev. Zvítězilo družstvo „Kotouň“, na druhém místě se
umístila „Chalupářská trojka“ z Nové Vsi u Oselec, na místě
třetím tým „MyTři“. Družstva včetně vítězů si mezi sebou
rozdělila tekuté ceny takovým způsobem, že se dostalo i na
posledního.
Současně s nohejbalem proběhl na dětském hřišti i dětský den,
kterého se zúčastnilo 19 dětí, které si mezi sebou rozdělily sladké
ceny celkem z 5 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.
Václav Houlík

Nabídka práce:
Mateřská škola Starý Smolivec přijme od 1. 1. 2023 učitele, učitelku MŠ na plný úvazek.
Platové zařazení: dle platných platových tabulek pro pedagogické pracovníky,
kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (předškolní a mimoškolní pedagogika).
Požadujeme: kladný vztah k dětem, spolehlivost, vstřícnost, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, hra na hudební nástroje
vítána a znalost práce na PC výhodou.
Ž i v o t o p i s y z a s í l e j t e c o n e j d ř í v e n a m s . s m o l i v e c @ s e z n a m . c z
Prvotní kontakt tel.: 371 585 439, 606 602 525
Mateřská škola Starý Smolivec přijme od 1. 1. 2023 vedoucí školní jídelny na 0,13 úvazku.
Pracovní doba je možná dohodou. Znalost práce na PC nutná.
Vhodné pro muže i ženy, jako vedlejší pracovní poměr, na MD, důchodce.
Zájemci mohou kontaktovat MŠ: ms.smolivec@seznam.cz, tel.: 371 585 439, 606 602 525
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 29. 8. 2022
Rada města Kasejovice schvaluje:
— na doporučení hodnotící komise uzavření

—
—

—

—

smlouvy o dílo na akci „Oprava
výklenkových kapliček - Kasejovice” se
společností STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov nádraží 74, 341 01 Pačejov, IČO 25219090,
která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou
cenu 1 003 317,78 Kč bez DPH, tj. 1 214
014,51 Kč včetně DPH, schvaluje návrh
smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku
k podpisu této smlouvy
návrh odpisového plánu Mateřské školy
Kasejovice na období 8 - 12/2022
pronájem části pozemku parc. č. 645/1
o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na
dobu určitou od 1.9.2022 do 31.10.2022 za
cenu 1000 Kč p. xxx za účelem umístění
kontejneru na výkup jablek
žádost Tělovýchovné jednoty Sokol
Kasejovice o poskytnutí programové dotace
z „programu podpory neziskových
organizací 2022" kategorie A podpora práce
s dětmi a mládeží ve výši 45 500 Kč
a kategorie B Veřejně prospěšné aktivity ve
výši 4000 Kč a schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kasejovice
úhradu mimořádných nákladů na práce

spojené s rekonstrukcí čistírny odpadních
vod v Kasejovicích v předpokládané výši
60 000 Kč
— poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000
Kč Českým drahám, a.s. na akci „S párou na
Blatenkách” dne 3.9.2022 a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kasejovice
— doplnění a úpravu programu schůze
Zastupitelstva města Kasejovice konané dne
6.9.2022 - doplněny žádosti mateřské a
základní školy o uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z důvodu předfinancování
projektů, schválení kupní smlouvy s ČEZ
Distribuce na nemovité věci (2 sloupky a
střešník), vyřazen bod „Prodej pozemků pod
komunikací I/20 v k.ú. Kasejovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR”

Václav Šimůnek
Bere na vědomí:
žádost p. xxx o pronájem vodní plochy na parc. č.
1660 v k. ú. Řesanice
Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice schválit

navýšení sociálního fondu města Kasejovice.

Výsledky komunálních voleb v Kasejovicích
6 zastupitelů
Pro Kasejovicko
2 897 hlasů (39,50 %)
1. Ing. Václav Jakubčík 298 hlasů (10,28 %)
2. Eva Chárová
252 hlasů (8,69 %)
3. Antonín Řehoř
237 hlasů (8,18 %)
4. Mgr. Hana Červená 226 hlasů (7,80 %)
5. František Sedlák, DiS. 220 hlasů (7,59 %)
6. Dana Matějovská
180 hlasů (6,21 %)
5 zastupitelů

OPRAVY OBUVI
Kasejovice 295
Tel. 723 010 238

Sdružení občanů města Kasejovice 2 600 hlasů (35,45 %)
1. Jiří Slavíček
256 hlasů (9,84 %)
2. Zdeněk Jiřinec
231 hlasů (8,88 %)
3. Václav Ochotný
210 hlasů (8,07 %)
4. Vojtěch Šolle
201 hlasů (7,73 %)
5. Pavel Behenský
197 hlasů (7,57 %)
4 zastupitelé
Starostové a Nezávislí 1 837 hlasů (25,04 %)
1. Ing. Marie Čápová
156 hlasů (8,49 %)
2. Karel Fiala
152 hlasů (8,27 %)
3. Ing. Václava Řehořová 135 hlasů (7,34 %)
4. Veronika Tesařová
125 hlasů (6,80 %)

Dne 6. září 2022 se uskutečnilo poslední zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
zvoleného na období 2018 – 2022. Děkujeme za odvedenou práci.
-rkn-
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Memoriál Oty Balka - pouťový volejbalový turnaj
Ačkoliv za okny už jsme přivítali
podzim, připomene si ještě letní
událost. Poslední červencový víkend
se na kasejovických hřištích odehrál
tradiční volejbalový turnaj Memoriál
Oty Balka.
Na začátku jsme všichni
vzpomněli na našeho předsedu
volejbalového oddílu a kamaráda Otu
Balka, kdy, na jeho počest, se všem
zúčastněním podával „vítr z hor“. Na
turnaj se přihlásilo 8 týmů.
Zápasy probíhaly celý den, ze
začátku na dvou hřištích. Bohužel
počasí nepřálo, ale i přesto ani jeden
z hráčů neztratil dobrou náladu
a pozitivní pohled a vše se dokázalo
vyřešit. Konec turnaje se dohrál

v tělocvičně. Celý den byl opravdu
vydařený a volejbalisté pro své diváky
zajistili výbornou podívanou a bylo jim
oplaceno potleskem a správnou
sportovní atmosférou.
První místo a putovní pohár si
odvezl tým U Trati. Na druhém místě se
umístil tým CBI 1931 a třetí místo si
odnesl tým místních volejbalistů Beda
team. Na dalších místech skončili
t ý m y : H o r a ž ď o v i c e , Z b r a s l a v,
Doprava, Překvapení, Sedlice.
Děkujeme sponzorům, kteří
zajistili ceny: Karla a Jaroslav
Pružincovi, Pěstitelská Pálenice
Pohanka z Polánky, Klaus Timber a.s.,
Interiors manufacture & design a.s.,
Hospůdka Na Růžku Holýšov, Kovo

Kasejovice Klima, Benzina Nepomuk,
Jan Hulač umělecký restaurátor, rodina
Balkova, Unibrick s.r.o., Elektro
Jankovský Blatná, Wurth, Mecotronic
s.r.o., DM drogerie, Tým Doprava
a Městský úřad Kasejovice.
Poděkování za skvělou organizaci
a přípravu si zaslouží Tereza Grešáková,
Jiří Bouše ml., Jan Hulač, děvčata
v bufetu a Jakub Kulík za výborný oběd.
Závěrem už jen dodat: volejbalistů
v Kasejovicích není mnoho, a proto jste
všichni srdečně vítáni na úterní
a čtvrteční tréninky od 19 h.
Petra Stupková

Po dvaceti letech je v nezdřevském zastupitelstvu zase žena
Místní samospráva existuje v Čechách od poloviny 19. století. Do letošního roku v nezdřevském zastupitelstvu figurovali pouze
muži. To potvrdil i dlouholetý předseda místního národního výboru (pro mladší: komunistická varianta samosprávy) a později
starosta - nejstarší obyvatel Nezdřeva pan Jan Krliš. Nyní se zastupitelkou poprvé stala žena.
Tak takhle původně začínal článek "Historická událost v Nezdřevě", který jsem poslal do redakce KN. Jenže posledního září
v pátek večer jsem se v místní hospodě, kde se člověk mnohé dozvídá a mnohé sjednává, dozvěděl, že žiju v omylu. Zastupitelkou
byla totiž už v letech 1988 - 2002 paní Blažena Chaloupková. Tímto se jí omlouvám, že byl několik hodin na nezdřevských
webových stránkách text, který její prvenství zamlčoval.
Článek jsem stihl ve spolupráci s redakcí opravit a zde je jeho původní závěr: Třiadvacetiletá novopečená zastupitelka získala
vysokoškolský titul Bc. neboli bakalářka, působila několikrát ve volebních komisích a má tak jisté zkušenosti s úřadováním. Její
voliči i staronoví zastupitelé věří, že bude přínosem pro vedení obce.
Tak hodně zdaru v nové roli, Eliško!
Jiří Čepelák

Poděkování

Sdružení Pro Kasejovicko
děkuje svým voličům za
podporu v komunálních
volbách a ostatním
voličům za jejich účast.

Omluva
V KN 9/2022 jsem po článkem
„Kasejovičtí vyhráli turnaj
v Nezdřevě” uvedla jméno
fotografa Viktor Jindrák.
Správně je Viktor Jandera.
Tímto se omlouvám
p. Janderovi i autoru článku
p. Čepelákovi.
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Zahrádkáři opět vystavovali
Ve středu 14. září uspořádal Český zahrádkářský svaz
Kasejovice v klubovně Kulturně společenského centra již
tradiční výstavu výpěstků a produktů letošní zahrádkářské
sezóny. Hned u vchodu návštěvníky vítala dýně Goliáš od
p. Šefčíka, která nezapřela velikostí svoje jméno. Že známý
Goliáš není jediná dýně, která existuje, se mohli všichni
přesvědčit uvnitř. Na stolech mezi dalšími výpěstky se
nacházely dýně všech možných tvarů a barev, k jídlu nebo jen

k okrase. K vidění byla více či méně tradiční zelenina, jako
například ačokča nebo fenykl, který většina zná pouze jako
koření, mnoho odrůd jablek, hrušek či švestek a dalších druhů
ovoce. Nechyběly květiny. Zaujala také větvička vavřínu,
který všichni znají pod názvem bobkový list. Kdo přišel,
viděl, že se pěstitelům opět urodilo.
Marie Koutníková

Princezna Xénie v Kasejovicích
Většina z nás ráda chodí do přírody. Příroda nás nabíjí energií,
osvěžuje tělo i duši, kocháme se nad jejími krásami a obdivujeme,
co všechno dokáže. Mnozí z nás si rádi odnesou domů něco z jejích
darů – borůvky, maliny, v současné době košíky hub. Ale najdou se
tací, kterým příroda přijde nudná. Anebo ji snad chtějí něčím
vylepšit? Vzpomínáte na princeznu Xenii z pohádkového seriálu
Arabela? Té se v lidském světě líbily odpadky poházené všude
možně a po návratu zpět do pohádkové říše se rozhodla svoji zemi
také takto vylepšit, a tak pohádkové postavy rozhazovaly po svojí
říši odpadky. A v Kasejovicích nebo v jeho blízkém okolí se
objevila také nějaká Xénie a rozhodla se vylepšovat. Všimli jste si
u ACHP nebo u Aloisky? A nejen tam. Každou chvíli člověk narazí
na odpad pohozený v přírodě. Copak jsou mezi námi samé Xénie?
Nebo jsou to jen občané s IQ houpacího koníka, kterým nedochází,
že poškozují přírodu a život v ní? Že to, co tam vyhodí, se tam bude
rozkládat po mnoho dalších generací – generací jejich dětí, vnoučat
i pravnoučat? Copak není jednodušší dát odpad do popelnice nebo
dovézt do sběrného dvora, který je v Kasejovicích k dispozici?
Město zajišťuje svozy odpadů, tak proč jdou se svým odpadem do lesa? Už děti v mateřských a základních školách se učí, kam který
odpad patří a jak s ním zacházet. I ony by dotyčné Xénii vysvětlily, že co dělá, je špatné. Xénie, styďte se!
Marie Koutníková

OTEVÍRACÍ DOBA VE SBĚRNÉM DVOŘE
KASEJOVICE:
Středa 9 – 12 hod., 13 – 17 hod.
Sobota 8 - 12 hod.
(v letním čase)

OTEVÍRACÍ DOBA VE SBĚRNÉM DVOŘE
KASEJOVICE:
Středa 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.
Sobota 9 - 12 hod.
(v zimním čase)

Komunální volby v Oselcích
Ve dnech 23.9. a 24.9. 2022 proběhly v našich obcích
komunální volby.
Do devítičlenného zastupitelstva obce Oselce byli zvoleni:
Za stranu SNK Za soběstačnou obec – Václav Houlík (134
hlasů), Pavel Kadič (128 hlasů), Miloslav Cikán (126 hlasů),
Petr Jára (116 hlasů), Zdeněk Dovín (112 hlasů), Roman
Koblasa (94 hlasů)
Za stranu SNK Sdružení pro obec – Blanka Lálová (61 hlasů)
Za stranu SNK Společně za obec – Tomáš Janda (48 hlasů),
Jaroslava Klímová (46 hlasů)
Zvolení zastupitelé děkují všem voličům, kteří svými
hlasy podpořili jejich kandidátky ve volbách do
zastupitelstva obce, a zároveň děkují za projevenou důvěru.
Václav Houlík
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a
hrajících si dětiček - „Soví školka”
Říjen ve školce
Každý podzim se to stává, z větví
listí opadává. Sluníčko se ještě směje,
dráček s větrem tancuje. Podzim se už
vlády ujal, své plody nám daruje.
Co nás čeká v říjnu?
Říjen – podzimní měsíc plný deště a
barevného listí. Aby byl pro nás také
pestrý, čeká nás ve školce spoustu
zajímavých akcí. Těšíme se na
Drakiádu, Divadelní představení –
S pohádkou, tvořeníčka s rodiči. Čeká
nás focení ve školce, posvícení

Číslo 10; ročník XXVII.
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s písničkou, zavírání zahrádky, sběr
žaludů pro zvířátka do krmelců na zimu.
Co se nám líbilo v září?
Divadelní představení „O hloupém
Honzovi“ Divadlo Kolem. Příběh
o Honzovi, který nechtěl chodit do školy,
že všechno zná a umí. Vydal se do světa,
kde se sice naučil spoustu cizích jazyků,
ale ty se mu však spletly dohromady tak,
že z toho úplně zapomněl česky. Když se
vrátil z vandrování po světě domů,
s nikým se nedomluvil, byl celý
popletený, a tak začal chodit do školy,

aby získal zpátky moudrost. Veselá
pohádka, plná pravdy a legrace.
Návštěva židovského muzea
v Kasejovicích a objevení Golema. Už
víme, co vlastně muzeum je, co všechno
tam můžeme vidět a jak vypadá Golem.
Poděkování patří panu Švagrovi, který
nás pozval a velmi ochotně nás po celou
dobu naší návštěvy provázel. Děkujeme.
Společně jsme Golemovi říkali: „Duchu
této místnosti, dej nám minci pro štěstí.“
Každý z nás dostal penízek pro štěstí
a jako poklad si minci odnášel domů.
Společně si říkáme: „Podzim
s větrem tancují, z větví listí shazují. Bez
listů už stromek je, jakpak zimu
přežije?“
Ledvinová Ivana
ředitelka MŠ Kasejovice

Zářijové setkání
důchodců
Ve středu 14. září uspořádalo Město
Kasejovice v budově kulturně
společenského centra po dvouleté
odmlce setkání důchodců. Začátek
zpestřily svými básničkami, písničkami,
tanci a hrou na hudební nástroje děti
z mateřské a základní školy. Pak už se
rozjela zábava ve vlastní režii našich
seniorů. Mnohé z nich roztancovala Malá
muzika Pepíka Nauše, jiní si s kapelou
pouze zazpívali nebo si poslechli pěkné
písničky. O tom, že se setkání vydařilo,
svědčí, že domů se rozcházeli až
v pozdních večerních hodinách.
Marie Koutníková

Oprava kalojemu dokončena
Na čistírně odpadních vod v Kasejovicích byla dokončena oprava havarijního
stavu kalojemu. Celá nádrž byla kompletně očištěna a asanována. Vyzdívka byla
ošetřena speciální omítkou, která odolává agresivnímu prostředí, a také zastaví další
degradaci celého skladu. Původní vystrojení kalojemu se po dlouholetém užívání
začalo rozpadat a jeho odpadlé části ucpávaly výstup z kalojemu. Kvůli jeho
nefunkčnosti byla nefunkční celá kalová koncovka, a tedy i nový sítopásový lis. Při
výměně odsazovacího potrubí za nové nerezové bylo nutné vybourat část betonového
dna v kalojemu, kterým zmiňované potrubí prostupovalo. Oprava byla provedena
v souladu s původní technickou dokumentací, dále byly připraveny prostupy pro
novou technologii, a to za podpory stavebního dozoru. Oprava havarijního stavu je
pouze začátkem. Město bude muset do kalojemu dále investovat a dovybavit ho
dalším zařízením: drtičem, mechanickým míchadlem, dmychadlem
a provzdušňovacím roštem, který zabezpečí stejnorodost kalu. Na konci této akce se
dočkáme plně funkční čistírny odpadních vod s možností zpracovávat i odpad
z vyvážecích jímek obyvatel Kasejovic a okolí.
Ing. Václav Jakubčík

Říjen 2022

Inzerce
Daruji černá májová koťata - kocourek a kočička.
Přítulná. Tel: 731 542 209
— Prodám palivo - odřezky z pily, cena 248 Kč/prm. Tel.
607 816 548.
— Nabízím 3D FDM tisk z materiálů PLA a PETG do
rozměrů 20x20x25cm včetně modelování. Tel:721 605 869
—

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.

OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek - neděle
11 - 19.30 hod.
Objednávka na tel: 776 692 390

str. 6

Číslo 10; ročník XXVII.

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

Nové knihy:
& Jan Bauer: Smrt podle hvězd
& Roman Cílek: Dno vyschlé studny
& Helena Hardenová: Příliš mnoho vítězů
& Hana Hindráková: Smrtící byznys
& Nino Haratischwiliová: Osmý život
& Karin Lednická: Životice
& František Niedl: Inspektor Prevít
& Bev Thomasová: Dost dobrá matka
& Bert Hellinger: Pravidla úspěchu

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 220 -269 Kč/ks
Prodej: 26. 10. 2022
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

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. 2022, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 11. 2022. Příjem příspěvků do KN č. 10/2022 do 31.10. 2022.

