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

naší škole proběhlo v úterý 16. 

února školní kolo v recitaci, kte-

rého se celkem zúčastnilo 44 

žáků. Soutěžilo se ve dvou věkových 

kategoriích (2. a 3. třída a 4. a 5. třída). 

Všichni recitátoři se na toto klání 

svědomitě a poctivě připravili. Však je 

také publikum odměňovalo velikým 

aplausem. 

V mladších žácích obsadil 1. místo 

Filip Konvář, 2. místo Zuzanka Cinová 

a  3. místo získali dva soutěžící, Filip 

Arnošt a Eliška Šampalíková. 

Ve starších žácích získala 1. místo 

Monika Blovská, 2. místo obsadila Eve-

lína Matějovská a konečné 3. místo vy-

bojovali opět dva soutěžící, Maruška 

Červená a Jan Flachs. 

Soutěžící, kteří obsadili první dvě 

místa v obou kategoriích, zároveň po-

stupují do okresního kola, které se bude 

konat 9. března v Blovicích. 

Všem soutěžícím děkujeme za jejich 

předvedené výkony a těm, kteří vyhráli, 

blahopřejeme. 

             Mgr. Lenka Hanzlíčková  

 

a  začátku  roku  2016  zahájilo  město  Kasejovice  realizaci  projektu  

„Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“. Cílem 

projektu je obnova a rozvoj funkčních sídelních zelených ploch a zlepšení 

kvality urbanizované zeleně ve městě. V rámci projektu provedeme arboristická 

ošetření zeleně, realizujeme nové výsadby a zpracujeme generel místní zeleně.  

 Město Kasejovice si v roce 2014 nechalo zpracovat znalecký posudek za 

účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů rostoucích ve městě. 

Hlavní pozornost byla v posudku věnována perspektivě stromů a jejich provozní 

bezpečnosti. Posudek hodnotí fyziologické stáří stromů, perspektivu, stabilitu, 

zdravotní stav a vitalitu. Na základě tohoto znaleckého posudku bude v projektu 

odborně ošetřeno 88 dřevin, pokáceno 7 stromů a 33 dřevin bude nově vysazeno.  

Ošetření dřevin spočívá v řezu stromů na hlavu, provedení bezpečnostní vazby 

stromů a ostatních naléhavých vazeb stromů, určených 7 stromů bude nutné 

pokácet podle naléhavosti 1.  

 V rámci projektu zpracujeme generel zeleně náměstí v Kasejovicích, který 

zde bude řešit celkovou koncepci zeleně (stávající a nově navržené stromy, keře, 

květinové výsadby apod.). Při projektu bude dále  založeno 112 m2 trávníku a 

nově upravena  zahrada za kulturně-společenským centrem na náměstí. Na zah-

radě budou provedeny terénní úpravy a poté vysázeny nové stromy a keře. 

 Celková hodnota projektu je 500 tis. Kč, 80 % této částky, tj. 400 tis. Kč, 

město získalo jako dotaci  ze Státního fondu životního prostředí ČR a participace 

Ministerstva životního prostředí, zbylých 20 %, tj. 100 tis. Kč, hradí z vlastních 

zdrojů. 

     Marie Čápová, starostka města Kasejovice  

Dne 13.2. 2016 prošel za velice příznivého počasí pro tuto akci obcí Oselce tradič-

ní maškarní průvod. Zakončení kolem sedmnácté hodiny v klubovně SDH Oselce. 

Účast 34 masek.     -vh- 

Město Kasejovice pořádá autobusový zájezd s průvodcem Vláďou Hoškem 

LIPENSKO 
v neděli 24. dubna 2016, odjezd v 6.30 hod. z kasejovického náměstí, 

plánovaný návrat okolo 19 hod. Doprava 200 Kč. 
Závazné přihlášky v Drogerii Kasejovice u paní  Dany Jakubčíkové. 
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Výběr z usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice  

ze dne 29.2. 2016 

UPOZORNĚNÍ 

 

Vážení čtenáři a přispěvatelé,  

prosím, abyste své příspěvky do novin 

posílali výhradně na email: knihov-

na@kasejovice.cz.  

Adresa kn@kasejovice.cz., která byla 

před léty a je ještě občas i nyní některý-

mi přispěvateli používána, byla zrušena.                 

  Dana Matějovská 

Rada města Kasejovice schvaluje mi-

mo jiné: 

 vyhlášení záměru prodeje pozemku 

dle GP p. č. 503/1 o výměře 789 m2 

v k.ú. Kasejovice 

 pronájem pozemku p.č. 657/2 o vý-

měře 11 100 m2 v k.ú. Kladrubce 

Mysliveckému spolku Životice za 

nájemné 1 000 Kč/rok 

 

Neschvaluje: 

 pronájem půdního prostoru nad vo-

dárnou v Řesanicích čp. 31 

k bytovým účelům 

 

Stanovuje:  

 termín příštího jednání Zastupitel-

stva města Kasejovice na 8.3.2016 

s hlavními body programu: dotace 

Plzeňskému kraji na dopravní ob-

služnost, směna pozemků 

v Řesanicích, odprodej pozemků 

v Kasejovicích 

Obecní knihovna Kasejovice informuje... 
 

naší knihovně dochází k malým změnám, se kterými bych ráda čtenáře, a to 

i potenciální, seznámila.  

Jednak je nově k dispozici on-line katalog, takže je možné vybírat knihy 

kdykoliv a kdekoliv - přes internet. Takto se dát také zjistit, jaké knihy zdejší kniž-

ní fond obsahuje, zda jsou momentálně k dispozici, nebo zapůjčené, případně kdy 

budou vráceny. Knihy je možné tímto způsobem i rezervovat.  

Odkaz na on-line katalog je umístěn na www.kasejovice.cz, část KULTURNĚ 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM, kde jsou i další informace z knihovny. 

 Další novinkou je možnost objednávat si audioknihy (knihy načtené škole-

ným hlasem), které mohou být pro milovníky knih s problémy zraku velkým pří-

nosem. Bližší informace o možnosti zápůjčky audioknih podám v knihovně. 

 Nakonec zveřejňuji velice zajímavý přehled TOP 11 knih roku 2015: 

Na prvních pěti příčkách trůní slovenská spisovatelka Táňa Keleová-Vasilková, 

která si prostými příběhy z běžného života získává sympatie stále většího počtu 

čtenářů. Jde o tyto tituly: Květiny pro Lauru, Druhá, Lži, Cukr a sůl, Lék na smu-

tek. Na šestém místě se umístil historik Vlastimil Vondruška s knihou Prokletí 

brněnských řeholníků, dále americký autor Steve Berry s historickým románem 

Královský klam, osmé místo obsadila Martina Cole s knihou Bez tváře - příběhem 

nabitým emocemi i napětím. Deváté a desáté místo již opět zaujímá Táňa Keleová

-Vasilková s knihami Manželky a Ranč u dědečka a výběr knih završuje Milada 

Cihlová a její Mlýny a mlynáři na Lomnici. 

 A na závěr dobrá zpráva pro možné zájemce o čtenářství - ke změně nedo-

šlo u výše čtenářského poplatku, který zůstává stále na 0 Kč. 

                                                                        Dana Matějovská 

Město Kasejovice oznamuje 

SVOZ PLASTOVÉHO ODPADU 
  30. března 2016 

 

Plastový odpad v zavázaných  
pytlích uložte den předem  

na následujících sběrných místech  
v Kasejovicích: 

 před bývalou cukrárnou U Aničky 

 u kapličky sv. Martina 

 u kostela před hřbitovní zdí 

 u kontejnerů za samoobsluhou 

 na prostranství před hasičskou 
zbrojnicí 

 u studny na Jánském náměstí 

 u bytovek u Agrochovu 

 u zvonu na sklo před bytovkami 
proti prodejně 

Na vesnicích (Chloumek, Kladrubce, 
Polánka, Podhůří, Přebudov,  

Řesanice a Újezd) odpad uložte na 
náves ke kontejneru na sklo. 

Pytle prosím neukládejte mimo 
tato určená místa. Děkujeme.  

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve  
na divadelní komedii v provedení strakonických ochotníků 

OD SILVESTRA DO SILVESTRA 

v sobotu 16. dubna 2016 od 19 hod. 
v sále kulturně společenského centra Kasejovice 

Vstupné 50 Kč 
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ne 12.2. 2016 proběhla v Ka-

sejovicích výroční valná hroma-

da hasičů z okrsku Kasejovice. 

Okrsek Kasejovice sdružuje celkem 12 

sborů (Bezděkov, Hradiště, Chloumek, 

Kasejovice, Kladrubce, Kotouň, Osel-

ce, Polánka, Nezdřev, Řesanice, Újezd 

a Životice) a je druhým největším okrs-

kem v okrese Plzeň - jih. 

 Výroční valná hromada vyhod-

notila rok 2015 jako úspěšný. V rámci 

jarního a podzimního velitelského dne 

se podařilo zorganizovat efektivní ško-

lení. 

 V rámci jarního velitelského 

dne proběhlo v březnu školení na 

hasičské zbrojnici v Kasejovicích, které 

bylo zaměřené převážně na první po-

moc. Členové sborů měli možnost vy-

zkoušet si první pomoc přímo praktic-

ky na figuríně a seznámili se i s auto-

matickým externím defibrilátorem. 

 V měsíci červnu pomáhal okr-

sek s organizací Okrskové soutěže po-

žárních družstev, která v loňském roce 

byla pořádána pod hlavičkou Oselec-

kých hasičů na tamějším letišti. 

 V říjnu proběhlo v rámci pod-

zimního velitelského dne  školní námě-

tové cvičení v Oselcích.  Cílem cvičení 

byl praktický nácvik situace, kdy bude 

požárem zasažen některý z objektů v 

areálu ZD Oselce. 

 Cvičení se zúčastnily všechny 

sbory z okrsku, po vyhledání vhodného 

vodního zdroje proběhla dálková do-

prava vody pomocí několika stříkaček 

PS12 do areálu ZD Oselce. Toto cviče-

ní bylo velice úspěšné, protože všichni 

zúčastnění si počínali velmi dobře a 

nebylo možné vytknout nikomu ze 

zúčastněných sebemenší výtku. Zku-

šební zásah byl velmi rychlý a efektiv-

ní. 

 Na závěr bychom chtěli poděko-

vat hasičům z Řesanic, kteří se v září 

zúčastnili okresního kola v soutěži po-

žárních družstev v Nepomuku. SDH 

Řesanice v okresním kole obsadili vý-

borné 7. místo a ukázali, že jejich kva-

lita je na úrovní těch nejlepších sborů v 

okresu. 

 Doufáme, že rok 2016 bude pro 

okrsek Kasejovice minimálně tak 

úspěšný jako rok 2015 a těšíme se na 

spolupráci se všemi sbory. 

 

Za okrsek Kasejovice 

 

Jan Cina - velitel okrsku Kasejovice, 

Zdeněk Lederbuch - starosta okrsku 

Kasejovice 

ne 20.2. 2016 uspořádali ko-

touňští hasiči hasičský bál v 

Obecním šenku v Oselcích.  

K tanci i poslechu hrála výborná Pošu-

mavská muzika. Podařenou akci navští-

vilo kolem stovky účastníků. 

 Dne 27.2. 2016 dorazilo na dět-

ský maškarní bál, který začínal ve 

14.00 hod. v Obecním šenku v Osel-

cích celkem 61 masek.  

 Za uspořádání a bezvadnou or-

ganizaci celé akce patří poděkování 

oseleckým ženám.       

 

Zveme Vás: 

27.3. 2016 Oselecká nádivka od 14.00 

hod. v Oseleckém šenku          

      -vh- 

 

 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 4.2.2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 program zasedání 

 rozpočtové opatření č.8/2015 

 výroční zprávu o poskytování infor-
mací za rok 2015 

 dodatky č. 70, 71, 72, 73 a 74 ke 
smlouvě o zabezpečení sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů pro obec 
Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň 

 smlouvu o dílo č. 017/2016 s firmou 
Sekolab s.r.o., Plzeň na výkon funk-
ce odborného zástupce provozovate-
le dle § 12 vyhl. č. 428/2001 Sb. 
v platném znění 

 poskytnutí příspěvku panu J. Houd-
kovi na provoz pojízdné prodejny na 
rok 2016 v celkové částce 7.400,- 
Kč a veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace panu J. Houdkovi na 
provoz pojízdné prodejny v roce 
2016 

 poskytnutí příspěvku v celkové část-
ce 4.220,- Kč Plzeňskému kraji na 
zajištění dopravní obslužnosti území 
Plzeňského kraje v roce 2016 

 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace v celkové částce 
4.220,- Kč Plzeňskému kraji na za-
jištění dopravní obslužnosti území 
Plzeňského kraje v roce 2016 

 „Smlouvu č. 00612016 o poskytnutí 
účelové dotace z dotačního titulu B-
Obnova lesního  porostu  v rámci  
dotačního  programu  Podpora  hos-
podaření v lesích 2014-2020“ a při-
jetí dotace v částce 9.900,- Kč 

 

Neschvaluje:  

 zapojení Obce Hradiště do meziná-
rodní akce „Vlajka pro Tibet“ 

 

Bere na vědomí:  

 kontrolu usnesení ze zasedání č. 
6/2015 

 rozhodnutí Římskokatolické farnosti 
Kadov u Blatné nepodat žalobu na 
určení vlastnického práva státu 
k nemovitostem ve vlastnictví Obce 
Hradiště 

 

Pověřuje: 

 starostku obce k uzavření veřejno-
právní smlouvy na poskytnutí dotace 
J. Houdkovi na provoz pojízdné 
prodejny v roce 2016. 

 starostku obce k uzavření  veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí  účelo-
vé dotace Plzeňskému kraji na zajiš-
tění dopravní obslužnosti území 
Plzeňského kraje v roce 2016 



 

 

rčitě velkým překvapením a 

zpříjemněním jednoho sychravé-

ho nedělního rána se stal pochod 

na Fajmanovy skály u Chynína. Turis-

tický oddíl Budislavice opět pochodo-

val a stálo to za to. 

 V neděli 28. 2. 2016 se zhruba 

30 lidí sešlo u hájovny v Chyníně. 

Všichni měli za cíl jediné, a to pokořit 

Fajmanovy skály, které se nachází 

v brdských lesích nedaleko naší obce. 

Jedná se o přírodní rezervaci vyhláše-

nou v roce 1955.  Počasí nám zrovna 

moc nepřálo, teploměr ukazoval teploty 

těsně pod bodem mrazu. To ale účastní-

ky neodradilo. Všichni se teple oblékli 

a doplnili své placatky něčím na zahřá-

tí. Trasa měla zhruba 12 kilometrů a šlo 

se v podstatě lesem. Mezi účastníky 

byli jak naši nejmenší, tak naši nejstar-

ší, kteří se toho ale nebáli a celé skupi-

ně udávali tempo. Po nějaké době jsme 

dorazili na Fajmanovy skály, což byl 

vlastně jen kopeček posetý kamením. 

To ale nikoho neodradilo od toho, aby 

na něj vylezl a prohlédl si okolí. 

V blízkosti by měl také hnízdit výr vel-

ký, kterého šlo pár jedinců hledat. Ná-

sledovalo foto a drobné občerstvení a 

vyráželo se dál. 

 Cestou jsme ještě narazili na 

chynínské buky, což je území chráněné 

již od roku 1933. Tento starý bukový 

prales s podrostem lýkovce jedovatého, 

mařinky vonné, vraního oka, konvalin-

ky vonné, kyčelnice devítilisté a cibul-

konosné a samorostlíku klasnatého, je 

nejstarší bučinou celého brdského po-

hoří. Zde už začínali být naši účastníci 

značně hladoví, a tak bylo na čase zalo-

žit oheň a vytáhnout vuřty. Muži se své 

funkce ujali s vervou a připravili oheň i 

bodáky na špekáčky. Po promrzlé pro-

cházce přišel oheň i oběd vhod. Všichni 

si čvachtali, připíjeli veselými kalíšky a 

smáli se různým výstřednostem našich 

nejmenších.  

 Čím déle se však stálo u ohně, 

tím méně se chtělo pokračovat na cestu. 

Nakonec jsme ale oheň uhasili a vyrazi-

li vstříc posledním třem kilometrům 

k našim vozidlům. Ty jsme zdolali 

rychle a mohli tak vyrazit na poslední a 

neplánovanou návštěvu vojenského 

prostoru u Chynína, ze kterého je dnes 

v podstatě ruina a který se bude co ne-

vidět bourat. Já osobně jsem na tomto 

místě nikdy nebyla a tak jsem ráda, že 

jsem vše viděla.  

 Příjemnou tečkou se stala česne-

ková polévka od Marušky Křížů, kterou 

jsme si snědli v Budislavicích, když 

jsme vyzvedávali auta. Teplý čaj 

s rumem nebo točené pivíčko potěšilo 

nejednoho účastníka oddílu. 

 Mně osobně se pochod strašně 

líbil a už se těším na další výpravu, 

kterou nám Honza Spour a Žížala při-

chystají.    

   Veronika Kubová 
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HC Mladý Smolivec 
 
 

děkuje OÚ Mladý Smolivec i příznivcům hokeje a rodinám za podporu 

týmu v Šumavské hokejové lize 2015/16. 
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iž potřetí se uskutečnil v sále 

nezdřevského hostince Podni-

katelský ples uspořádaný fir-

mami MiPal a Kavárna U Johanky. 

Bylo to v sobotu 20. února a téměř 70 

hostů si užilo večer a část noci ve 

velmi přívětivé atmosféře. 

 Duo Profil, které působí na 

tomto bále od jeho prvního ročníku, 

opět hrálo k plné spokojenosti obe-

censtva i tanečníků. Jen klimatické 

podmínky, jež způsobily, že „kozlík 

zdechnul“, zabránily plně zaznít tolik 

očekávanému dudáckému umění pa-

na Škanty. 

 To snad byl jediný škraloupek 

na této akci, o níž se vyjádřil Milouš 

Cikán z Oselec: „To byla výborná 

zábava, taková klidná, mohli jsme 

tancovat, povídat si, nikdo nikomu 

nepřekážel, zkrátka chci říct, že jsme 

s mou Natašou vůbec nelitovali, že 

jsme přišli. Trochu ještě musím poře-

šit, co s fůrou hnoje, kterou jsme vy-

hráli v tombole.“ 

 Tato cena z rozmanité tomboly 

by jistě přivodila určité rozpaky dvě-

ma Pražandám, které ačkoli na své 

nezdřevské letovisko v tomto období 

obvykle nejezdí, nenechaly si Podni-

katelský ples uniknout. A sestry udě-

laly dobře, poněvadž v bohaté tombo-

le, dotované řadou podnikatelů 

z okolí, vyhrály půlku prasete. 

Z hospodského sálu jim ji chtěl po-

moci odnést ochotný místní hasič. 

Jenže výhra byla v podobě poukazu, 

a tak to kde a jak skončila, jak byl 

odměněn obětavý dopravce, ponech-

me volné fantazii. 

 Tombola byla vpravdě rozsáh-

lá, obnášela přibližně 160 cen, a tak 

bez výhry odcházeli jen ti, kteří si 

nestihli lístek koupit, nebo návštěvní-

ci s naprosto nepředstavitelnou 

smůlou. 

Zábava skončila o třetí hodině ranní a 

všichni odcházeli s pocitem dokonalé 

pohody. Užili si tance, legrace, výher 

i rozumně konzumovaného alkoholu 

a lze očekávat, že si nenechají ujít ani 

další ročník. 

    Jiří Čepelák 

 

 

Obecní knihovna Kasejovice pořádá 2. ročník 

1. dubna 2015 
 

Pohádkovým světem Zdeňka Svěráka 
1. dubna 2016 16 hod.  

- 2. dubna 14 hod.  
 

Přihlášky v Obecní knihovně  
Kasejovice, nebo  

na tel. 602 429 346. 

Výkonný výbor  
TJ Sokol Kasejovice  

srdečně zve všechny členy  na 
 

 

 
 

v sále kulturně společenského centra 
*občerstvení zajištěno*  

Letní tábor Přebudov 4. běh 
Pionýr Nepomuk z.s. 

 
 
 

 
Tábor se uskuteční  

v  Přebudově u Kasejovic 
 

Termín:  
od 14. srpna do 26. srpna 2016 

Cena poukazu: 3500,- Kč 
Tábor je určen pro děti  

od 6 do 15 let. 
 
 
 
 
 
 

Celotáborová hra s názvem „Putování 
přebudovským vesmírem“ - nebe, 

mimozemšťané... prostě spousta her, 
soutěží, zábavy a překvapení... 

 
Přihlásit se o přihlášky můžete  

na tel.: 721 510 303 M. Vokurková 
nebo  775 204 546 M. Kašparová 



 

 

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. 
 

Dne 19.3.2016 uplynulo 10 let,  

kdy nás opustil 
 

pan Jindřich Pohanka z Kasejovic 
 

Stále vzpomínají děti Iva, Anna  

                             a Jindřich s rodinami 
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod. 

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz 
 

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Marie Doležalová: Kafe a cigárko 

  Ken Follet: Muž s podivnou minulostí  

  Vlasta Javořická: Pyšný dům 

  Jo Nesbø: Přízrak  

  Helen Fieldingová: Bridget Jonesová: Láskou šílená 

  J. Pradel, Luc Vanrell: St. Exupéry - Poslední tajemství 

  Persson: Mezi touhou léta a chladem zimy 

  Krásné hříbě 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

Václav Fenko, Mladý Smolivec 

Jan Lederbuch, Mladý Smolivec 

         

Tereza Vávrová, Radošice 

 

 
 
 
 

92 let  František Marouš Dožice 
90 let  Růžena Zýková Podhůří 
89 let  Božena Mrázová Radošice 
87 let Václav Krejčí  Dožice 
86 let  Marie Sloupová Mladý Smolivec 
85 let Božena Čejková Chloumek 
  Helena Brejchová Starý Smolivec 
84 let Božena Šneberková  Kotouň 
82 let Josef Dlouhý Kasejovice 
  Marie Boubelová Oselce 
  Libuše Dražanová  Starý Smolivec 
  Marie Marešová Starý Smolivec 
  Anna Tůmová Starý Smolivec 
81 let Karel Horal  Kasejovice 
78 let  Marie Jíchová Polánka 
  Helena Drnková Újezd 
77 let  Josef  Tesař Újezd 
  Josef Raška  Oselce 
  Marie Jiřincová  Bezděkov 
76 let František Kopřiva  Řesanice 
  Václav Chaloupka  Oselce 
74 let  Jiří Brunner Kasejovice 
  Růžena Nesvedová  Starý Smolivec 
73 let  Jiří Suda Kasejovice 
  Josef Skala  Oselce 
  Josef Kovařík Starý Smolivec 
72 let  Alois Machovec Chloumek 
  Prokop Šourek Kladrubce 
  Josef Kub Mladý Smolivec 
  Jaroslava Bártová Radošice 
  Marie Čadová Bezděkov 
  Věra Mitalerová Hradiště 
71 let  Zdeňka Blovská Dožice 
  Jarmila Měřičková Kotouň 
  Marie Chvátalová Hradiště 
70 let Antonín Bláha Kotouň 
  Věra Hrubešová Mladý Smolivec 
65 let  Miroslav Šantrůček Oselce 
  Jiří Slavíček Mladý Smolivec 
  Jaroslav Marek Kasejovice 
  Josef Linhart Chloumek 
  Božena Korejčková Kasejovice 
  Jiří Krliš Kasejovice 
  Marie Krlišová Kasejovice 
60 let Pavel Valigurský Oselce  
  Pavel Valenta Starý Smolivec 
  Pavel Bouše Chloumek 
  Marie Čápová Kasejovice  
  Marie Weissová Kasejovice 

Obecní knihovna Kasejovice nabízí  
v týdnu 18.7. - 22.7.2016 v době od 6.15 do 16 hod. 

příměstský tábor 
 
 

 

Program:  
 tématické hry, soutěže, četba, hraní v přírodě, 

poznávání regionu, výlety... 
 cena bude upřesněna (obědy, pojištění) 
 

Přihlášky osobně v knihovně. Další informace na tel. 
čísle 602 429 346. 

V úterý 23. února 2016 jsme se rozloučili  

v blatenské obřadní síni s naší drahou zesnulou 

 

paní Lenkou Brožovou ze Svéradic,  

rozenou Šulcovou z Bezděkova. 

 

Zemřelá odešla z rodinného 

kruhu po krátké nemoci  

ve věku 45 let. 
 

Zarmoucená rodina s dětmi 

děkuje účastníkům za slova 

útěchy i květnové dary. 

  Jiří Šulc 



 

 

ZIMA SE VZDÁVÁ 

Letošní zimy jsme si moc neužili, zato 

bláta a čvachtanice opravdu dost. 

Všichni se těšíme na jaro, sluníčko a 

hry na zahradě mateřské školy. V příro-

dě to zatím vypadá, jako když se zima 

s jarem hádá.  

Říkáme si: 

Krákorala černá vrána,  

krákorala na havrana:  

,,Milý strýčku havrane,  

kdy už jaro nastane?“ 

 

CO NÁS ZAJÍMALO 

PLANETÁRIUM VE ŠKOLCE 

Vzdělávací pořad pro mateřské ško-

ly ,,Krteček na Měsíci“ - Pohádka o 

putování krtečka na Měsíc a o tom, 

proč Měsíc na obloze mění svůj tvar, 

jaká existují na nebi souhvězdí, že se 

během roku proměňují, jak se jmenují a 

jak to vlastně s hvězdami na nebi je. 

Bylo to pro nás něco nového, všichni 

jsme program pozorně sledovali a moc 

se nám v kopuli planetária líbilo.  

KNIHOVNA 

Návštěva knihovny v Kasejovicích nás 

opět nezklamala. Knihy nás baví a má-

me je rádi. Paní knihovnice Dana Matě-

jovská si pro nás připravila  v rámci 

projektu ,,ČESKO ČTE DĚTEM“    

pohádku  Jak pejsek a kočička pekli 

dort od J. Čapka. Pozorně jsme poslou-

chali a následně jsme se do pečení dor-

tu také zapojili. V omalovánkách, které 

jsme dostali, jsme hledali rozdíly a sa-

mozřejmě jsme soutěžili, kdo najde 

všechny. Za odměnu jsme dostali  

připravené puzzle s pejskem a kočič-

kou, které si ve školce vybarvíme a 

dotvoříme.         

SOVÁRIUM 

Za účast v soutěži o sovičkách a noč-

ních dravcích nás navštívil pan sokol-

ník Pavel Wolejník ze sokolnického 

spolku FALCOPREDONUM s výrem 

velkým a rarohem velkým. 

Dověděli jsme se, že výr Bárny a raroh 

Rufus jsou jeho kamarádi, jsou zvyklí 

na děti a nás berou jako bráchy a sestry. 

Sokolník Pavel nám vyprávěl o životě 

těchto dravců, co a jak loví, jak se po-

hybují, kdy vlastně spí. Proč nosí rol-

ničky a čepičky a že jejich peří je mas-

kovací a chrání je před ostatními drav-

ci. Vlastnit dravce bylo výsadou králů. 

Za účast v soutěži jsme získali SOVÍ 

ŘÁD. 

   Ledvinová Ivana, ředitelka mat. školy 
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„Light výrobky - ano či ne?  

Jak které…“  
Takzvané „light“ výrobky a potraviny 

zažívaly v minulých letech velkou pří-

zeň, která  poslední dobou naštěstí klesá.  

      Je na každé firmě, za jakých pod-

mínek si „light“ výrobek nazve. Obec-

ně ale můžeme tvrdit, že jsou to často 

potraviny se sníženým obsahem tuku, 

cukru či celkovou energetickou hodno-

tou.To je ale žádoucí nebo snad ne?  

 Ano i ne. Pokud bychom pojed-

návali o light verzi například u polotvr-

dého plátkového sýru, pak tuto mož-

nost nezatracuji, neboť někteří výrobci 

nazývají své light sýry v situacích, kdy 

sníží procento tuku v sušině často ze 

45% na 30%. Takový sýr si pak větši-

nou zanechá dobré chuťové vlastnosti a 

navíc obsahuje méně tuků. 

 Na druhou stranu „light“ jogurty 

je úplně nejlepší nechat v regálu ve 

většině případů ležet. Tyto výrobky se 

pyšní tím, že obsahují například 0,1% 

tuku, jenže chybějící tuk bude dohnán 

zahušťovadly a škrobem, aby jogurt 

bez tuku vůbec držel pohromadě. Po-

kud jsou v takovémto jogurtu ještě na-

víc zaměněny cukry umělými sladidly, 

tak při koupi light ovocného jogurtu se 

Vám může stát, že 

v podstatě jíte škroby 

s umělými sladidly, bar-

vivy a aromaty, protože 

mnohdy ani po ovoci 

nemusí být ani stopa! A 

jaké je řešení? Bílý jo-

gurt s obsahem tuku asi 2-3% a probio-

tickými kulturami a čerstvé ovoce 

 Ráda bych zmínila ještě jednu 

skupinku light potravin – limonády 

nebo koly v lehké verzi bez cukru, ale 

s obsahem umělých sladidel typu 

aspartam, sukralóza, acesulfam… U 

těchto sladidel poslední studie prokazu-

jí negativní vliv na zdraví, podporující 

vznik nádorů a poškození jater. Tyto 

nápoje nedoporučuji ani diabetikům. 

 Mou radou tedy vždy a stále 

bude vést lidi k tomu, aby dbali na slo-

žení potravin, četli etikety, odlišovali 

„light“ a „light“ a využívali selský ro-

zum při výběru potravin a jídel.  
Nezkrácená verze článku k dispozici na 

webových stránkách www.kasejovice.cz 

nebo na www.martinakorejckova.cz . 

Martina Korejčková 

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň 

poradna Kasejovice č.p. 311 

t.č.: 721 634 113 

 

 

Mateřská škola Kasejovice  

„Veselá školka - školka plná  

písniček a hrajících si dětiček" 
 

vás srdečně zve na  

 

Zápis se koná ve čtvrtek 7. dubna 

2016 od 8.00 - 16.00 hod. 

 

Podhůřský zvoneček 

 

Pod lesem na stráni vesnička maličká 

slunce ji probouzí časně zrána. 

Jen křížek, kaplička,  

víc nemá vesnička, 

dvě lípy staleté se zvonečkem. 

 

Podhůřský zvoneček,  

když zvoní do dáli, 

někoho ze světa vyprovází. 

Tesklivý zvonku hlas, ten slzy přináší, 

a ten, kdo odešel, se nevrátí. 

 

Tak nezvoň, neklinkej,  

zvonečku na lípě 

a dlouho zapomeň smutnou píseň. 

On čas sám přináší tak, jak to chodívá, 

radosti, soužení, tak to střídá. 

 

My, všichni přátelé, život užívejme, 

dokud jsme na světě, rádi žijme. 

S veselou písničkou  

a s plnou skleničkou 

společně na zdraví všem připijme. 

 

Autorka je podhůřská rodačka  

Vlasta Roubalová-Kovářová 

http://www.kasejovice.cz
http://www.martinakorejckova.cz
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 Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smolivce, 
cena dohodou. Tel. 725 648 003. 

 Prodám levně použitý hluboký kočárek béžové barvy. 
Vzhledově ve velmi dobrém stavu. Prostorný. Ke kočárku 

je taška na kočárek, síťka proti hmyzu a sedačka. Na vyžá-
dání zašlu foto. Dále prodám použitou dětskou autosedačku 
0-13 kg (vajíčko) se stříškou zn. Britax Römer Baby - Safe 
Plus II. Černo šedé barvy. Velmi dobrý stav, neponičená, 
nebouraná. Snímatelný pratelný potah. Příslušenství: pláš-

těnka proti dešti a síťka proti hmyzu. Cena: 950,- Kč. Kon-
takt: 723 438 503. 

 Prodám kachny a vynesené slepice. Tel. 776 699 803. 

 Hledáme šikovnou paní na úklid (i v penzi). Zámek Lnáře. 
Tel. 604 401 432. 

 Koupím časopisy Parnassie a Cíl vydávané kolem roku 
1913 v Kotouni. Dále sháním knihy Petra Fingala Kouzlo 

vzpomínek (1911), Lapky (1912) a také básnickou sbírku 
V noci sylvestrovské (1909)  od Jaroslava Marii Ciprí-
na  (píšícího pod pseudonymem Pomucký), případně i další 
Ciprínovy sbírky nebo jednotlivé texty. Dobře zapla-
tím.  Tel: 602 294 587.  

 Pronajmu menší byt 2+kk v Kasejovicích s plynovým 
topením. Tel. 724 181 001. 

 

MASÁŽE V DPS 
 - sportovní, rekondiční 
Objednávka na tel. čísle  

723 38 77 48  
             Lenka Kunešová 

 

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá 

pro svůj závod  

ESTA Blatná pracovníky na pozice: 
 

 dělník ve výrobě (ženy i muže) 

 svářeč  

 elektrikář 
 

Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe je výhodou. 
 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, 

odpovídající mzdové ohodnocení a firemní benefity: 
 

Příspěvek na životní kapitálové pojištění. 

Příspěvek na dovolenou a Vánoce. 

Příspěvek na dopravu. 

Dodatkovou dovolenou. 

Příspěvek na stravování. 

Příspěvek na dětský tábor. 

Školní praxe pro děti zaměstnanců. 
 

Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na:  

Zdena.Erbenova@vishay.com. 

Prodej slepiček 
 

Drůbež Červený Hrádek opět  prodává slepičky  typu   

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.  

Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ ks.                              

 

Prodej se uskuteční:  
12. dubna, 10. května  a  8. června  2016                                                                                   

Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40 hod. 
 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.                          
 

Informace: Po - Pá  9 - 16 hod. na tel. 601 576 270,  

606 550 204, 728 605 840 

 

mailto:Zdena.Erbenova@vishay.com

