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

Na sobotu 1. dubna zval plakát všechny holky a kluky do velikonoční dílny v bez-
děkovské úřadovně. Možná někoho napadlo, jestli nejde o aprílový žertík. Ale 

hojná účast dětí se svými doprovody tomu nenasvědčovala. I přes krásné sluníčkové 
odpoledne přišlo 14 dětí malovat kraslice a vyrobit si na ně pěkné hnízdečko. V malo-
vání vajíček barevným voskem se všichni každým rokem stále zdokonalují. Vymýšlejí 
si nové vzory a i ti nejmenší chtějí mít svoje vajíčka perfektní. A aby se kraslice nekutá-
lely po stole, dali jsme se společně do výroby hnízdeček z březových proutků.  
      (pokračování na straně 5)

Velikonoční dílna v Bezděkově Město Kasejovice 
zve širokou veřejnost na 

Americkou armádou a příjezdu Českoslo-
venské samostatné obrněné brigády

v sobotu 6. května 2017 
8.30 - 9.30 hod. 

ź Položení věnců u Památníku 
obětem 2. světové války

ź Konvoj vojenských historických 
vozidel na náměstí

OSLAVY 
OSVOBOZENÍ
KASEJOVIC

 sobotu 25. března 2017 se v sále kulturního centra konal slet superhrdinů, čaro-Vdějnic a pohádkových bytostí vůbec. Dostaveníčko naplánovaly a zajistily včetně 
hudby, krásně vyzdobeného sálu a všech možných pochoutek jako každoročně 
Kasejovické ženy. Také napekly výborné perníčky a do tomboly připravily krásně 
ozdobené dortíky a řadu hodnotných cen. Děkujeme :-)                    -rkn-

Dostaveníčko pohádkových postav

Navázat na komunikace se solidním 
povrchem, které už několik let 

vedou z Hradiště směrem na Nezdřev a 
končí na hranici katastru, byl dlouholetý 
problém. Vše odviselo od dokončení 
komplexní pozemkové úpravy, jež se 
drahný čas protahovalo kvůli námitkám 
některých vlastníků pozemků a pomalé 
práci soudů, které o sporech rozhodovaly.

Letos už se konečně cesty dělat 
budou. Všechny byrokratické požadavky 
byly splněny. Teď bylo třeba vyhovět i 
nárokům technologickým, totiž zlikvido-
vat při trasách křoviska a stromoví zasa-
hující do profilu budoucí „autostrády“.

Zjednat si na to firmu a platit desetiti-
síce? Nezdřeváci svolali brigádu. Staros-
ta má asi u svatého Petra protekci (inu, je 
to jeho patron), poněvadž v sobotu 4. bře-
zna bylo úplně úžasné počasí. A tak práce 
šla pěkně od ruky. Podél tratí na Hradiště 
zmizely stromy, zmizelo trní, zůstalo pár 
hromad klestí, které čeká ohnivý osud.

Vzhledem k časnému termínu brigá-
dy nebyli tentokrát v akci letní hosté. 
Nezúčastnila se ani (málo početná) 
nezdřevská mládež. Přesto těch patnáct 
lidí včetně jedné odhodlané ženy určenou 
práci zvládlo v poklidu a zdárně. Proto si 
také mohli spravedlivě rozdělit vytěžené 
dřevo a pokračovat v brigádě už ve vlast-
ních prostorách při jeho zpracování.

                     Jiří Čepelák

Nezdřev se chystá na budování 

dvou hlavních polních cest



Sokol Kasejovice pořádá a zve na 

Velikonoční výlet 
v sobotu 15. dubna 2017, 
sraz ve 13 hod. na náměstí

Město Kasejovice zve srdečně na 

Tradiční pouť v Boučku 
v neděli 23. dubna 2017 od 11.30 hod. 

MŠE SVATÁ v kapli 
Poté posezení s hudbou Brumendo.

Občerstvení zajištěno.

Město Kasejovice srdečně zve 
na přednášku Patrika Kellera

Nacistické složky 
na Nepomucku - 

Žinkovy 
a Zelená Hora

v pondělí 24. dubna od 19 hod.

v sále kulturního centra Kasejovice

Hasiči Kasejovice zvou na 

Pálení čarodějnic
v neděli 30. dubna 2017 od 18.30 hod.

Hranice bude zapálena po setmění, 
v cca 20 hod.

Občerstvení zajištěno.

Město Kasejovice 
pořádá autobusový zájezd na 

Výstava HOBBY
v pátek 12. května 2017

Odjezd v 7.30 hod. z kasejovického 
náměstí. Cena 150 Kč. 

Přihlášky u paní Jakubčíkové.
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Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace a tel. 371 595 100.

Rada města Kasejovice mimo jiné 
schvaluje:
ź podání žádosti Základní školy 

Kasejovice o dotaci z programu 
Plzeňského kraje „Podpora meziná-
rodní spolupráce dětí a mládeže v ro-
ce 2017“

ź návrh rozpočtu Základní školy 
Kasejovice na rok 2017 a výhledy 
rozpočtu na roky 2018 a 2019

ź návrh rozpočtu Mateřské školy 
Kasejovice na rok 2017 a výhledy 
rozpočtu na roky 2018 a 2019

ź pronájem pozemku p.č. 962/1 (dle 
2nového GP) o výměře 178 m  v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic p. Josefu 
2Křištovi za cenu 5 Kč/m /rok na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsí-
ce

ź ceník úhrad za zřízení věcných bře-
men – služebnosti na nemovitostech 
ve vlastnictví města Kasejovice

Bere na vědomí:
ź informaci společnosti Kanalizace a 

vodovody Starý Plzenec, a.s. o 
vyúčtování cen vodného a stočného 
za rok 2016

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 27. 2. 2017

Upozornění občanům:
Z důvodu opravy poškozené vozovky 

je uzavřena komunikace mezi 
Kasejovicemi a Hradištěm.

Toto omezení trvá do 5. května 2017.
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Dne 4.3. 2017 proběhla v Oseleckém 
šenku oslava Mezinárodního dne 

žen. Akce se zúčastnilo celkem 67 žen 
všech věkových kategorií. O zábavu se 
postaraly děti ze ZŠ Kasejovice pod 
vedením paní učitelky Ivany Zoubkové a 
dětský soubor Pšeničky pod vedením 
manželů Ondruškových. K poslechu i 
tanci hrál pan Velíšek a spol. 

Dne 11.3. 2017 proběhl v Oseleckém 
šenku Dětský maškarní bál. Účast 

41 masek..

Dne 30.4. 2017 od 17.00 hod. jako 
každý rok - stavění májky na návsi.

Oselecké aktuality

Velikonoce v DPS

V úterý 4. března 2017 se opět po roce 
vypravily Kasejovické ženy do 

domu s pečovatelskou službou. 
S sebou si přivedly také žáky základní 

umělecké školy a jejich učitele, kteří 
p ř í t o m n é  p o t ě š i l y  h u d e b n í m 
vystoupením. 
                  -rkn-

Upozornění městského úřadu:

Pod sběrným dvorem je místo určené 
k ukládání odřezaných větví. 

Ty jsou pak štěpkovány. 
V žádném případě však není možné 

zde odkládat jiný dřevěný odpad, 
jako například prkna s hřebíky!

Josef Chalupný z Horažďovic je znám mimo jiné i svou vášní pro historii druhé 
světové války. Spoustu let dokumentoval historii druhé světové války na Horaž-
ďovicku, publikuje články, sbírá artefakty z tohoto období a s podobnými nadšen-

ci renovuje a vrací do života dobovou techniku. Dovolil jsem si mu položit pár otázek.
To už není koníček, to už je kůň. Ale hned se naskýtá dotaz, kdy ses poprvé začal 

zajímat o tuto tématiku, co Tě k tomu vedlo?
Historie obecně mě bavila už od dětství, hned, jak jsem se naučil číst, hltal jsem 

stovky knih o historii. Pak někdy okolo dvanáctého roku mě můj dědeček vyprávěl o 
druhé světové válce, o osvobození americkou armádou a dostal jsem od něho lžíci, 
kterou on sám dostal od amerického vojáka v roce 1945. To byla první věc v mé sbírce. 
Pak už jsem se věnoval cíleně válečné historii a sbírání víc a víc. Krom toho jsem před 
léty potkal dalšího nadšence, skvělého kamaráda Vláďu Zajíce, který mému koníčku 
přidal ještě další rozměr - rezavé vraky v garáži a špinavé ruce... 

Jistě asi není jednoduché získat nějaké artefakty z války po tolika letech, můžeš nám 
říct, který sbírkový kus je pro tebe nejcennější a jestli se k němu neváže nějaká historka, 
jak jsi ho získal?

Samozřejmě, každým rokem věcí ubývá, ale stále ještě to není tak špatné. Pořád se 
dá něco koupit, najít nebo vyměnit. Ale dá to fušku, ve všech kovošrotech a sběrných 
dvorech v okrese mě dobře znají... Občas se najdou hodní lidé, kteří si na mě 
vzpomenou, když něco objeví. Taky musím sem tam sáhnout do vlastní kapsy, jinak to 
prostě nejde. Spoustu věcí jsem nalezl při hledání detektorem v místech táborů 
amerických vojáků. 

A co je pro mě nejcennější? Jsou to věci, které mají přímý vztah k Horažďovicím, a 
věci, ke kterým se váže nějaký osobní příběh. Jako třeba stříbrný náramek amerického 
vojáka s věnováním od dívky, který jsem našel detektorem asi před deseti lety u 
Horažďovic. Po dvou letech pátrání ve Spojených státech jsem již devadesátiletého 
vojáka objevil v Pensylvánii, byl tehdy stále naživu a zmíněná dívka byla od roku 1946 
jeho ženou. Oba si na náramek dobře pamatovali, veterán si dokonce vybavil den, kdy 
ho v lese v květnu 1945 ztratil. Chtěl jsem mu náramek poslat po více než šedesáti 
letech zpátky, ale bylo jeho přáním, abych si ho nechal na památku.

U příležitosti výročí osvobození Horažďovic se Ti  podařilo  získat vzácného hosta, 
veterána americké armády pana Vernona Schmidta k účasti na oslavách. Můžeš nám 
sdělit jeho a tvoje dojmy z této oslavy a ze společného setkání?

S Vernonem jsme přátelé již několik let, v Horažďovicích za mnou byl na krátké 
návštěvě již v minulém roce. Bylo mým velkým přáním přivézt do Horažďovic na 
oslavy veterána, který se osvobozování našeho kraje osobně přímo účastnil. Nebylo to 
nic jednoduchého, pan Schmidt bydlí na druhém konci zeměkoule v Kalifornii a je mu 
přece jen téměř 90 let. Navíc mu v dubnu zemřela manželka Donna, se kterou byl 68 
let. 

Nakonec se to povedlo, Vernon strávil v našem kraji celý týden a byl naprosto 
nadšen. Přiznal se, že takového přijetí se mu nedostalo nikde na světě, ani na oslavách v 
USA nebo v Normandii. Pro mě osobně byla úžasným zážitkem beseda s žáky místní 
základní školy, které se pan Schmidt zúčastnil, a po jejímž skončení mu děti deset 
minut hromadně aplaudovaly. Přiznám se, že jsme byli oba v tu chvíli absolutně dojatí. 
Celý ten týden byl pro mě dost vyčerpávající, neustálé zařizování, tlumočení, besedy, 
novináři, bylo toho opravdu dost. Musel jsem obdivovat neskutečnou energii a vitalitu 
devadesátiletého veterána, který dle slov svého syna Chrise za ten týden „o dvacet let 
omládl“. Obrovský dík patří také mým kamarádům z naší party „Přátelé 4. obrněné 
divize Prácheňsko“, kteří se starali o bezchybný chod celého konvoje a dvou táborů. A 
určitě nesmím zapomenout na skvělý přístup městského úřadu. 

Určitě by nikdo z nás nechtěl prožít hrůzy války, i když nakonec skončila šťastně 
vítězstvím nad hitlerovským Německem. A proto jsme rádi, že díky Tobě a jiným 
nadšencům nebude zapomenuto na útrapy války a bude to varovným prstem pro 
budoucí generace, aby k něčemu podobnému už nikdy nedošlo. Děkuji Ti za rozhovor.

       Jiří Vašků

Poznámka redakce: Publikováno s laskavým svolením J. Chalupného 
z Horažďovického obzoru 6/2015. 
( Josef Chalupný v roce 2015 sepsal a připravil k vydání knihu II. světová válka na 
Kasejovicku a je stálým hostem cestopisných přednášek.)

Vášeň v barvě khakiPoutní pochod po 
Svatojakubské cestě

v sobotu 22. dubna 2017
Začátek pochodu od kostela sv. Jakuba 

v Kasejovicích v 9.45 hod., kdy se 
zájemci o poutní cestu přidají 
k poutníkům ze Všerub, Kdyně 

a Klatov, kteří přijedou autobusem. 
Cíl poutě kostel sv. Jakuba 

v Nepomuku. 
Pro zajištění odvozu zpět do Kasejovic 

je nutné se přihlásit v infocentru 
Kasejovice, nebo na tel. 371 595 140.

Klub seniorů Babí léto
   zve do svých řad seniory 

na přátelské popovídání při kávě.
  Scházíme se vždy v úterý 

14 -17 hod. v klubovně 
kulturně společenského centra 

města Kasejovice.

Již potřetí se v kasejovické knihovně 
konala Noc s Andersenem, tentokrát 

s patrony z komixového Čtyřlístku. 
Sešlo se dvacet dětí, které v knihovně 

prožily dobrodružný páteční večer a noc. 
Na pořadu bylo několik her a soutěží, 
k te ré  prozkouše ly  jak  č tenářské 
dovednosti, tak i znalost Kasejovic. A jak 
se dětem l íbi lo? To dokumentují 
následující fotografie. Dana Matějovská

Noc s Andersenem 

 Město Kasejovice oznamuje 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

každé poslední pondělí v lichém měsíci,
tj. v r. 2017 – 29.5., 31.7.,

 25.9., 27.11. 
Plastový odpad v zavázaných pytlích 
uložte den PŘEDEM na následujících 

sběrných místech v Kasejovicích: 
Ř před bývalou cukrárnou U Aničky 
Ř u kapličky sv. Martina 
Ř u kostela před hřbitovní zdí 
Ř u kontejnerů za samoobsluhou 
Ř na prostranství před hasičskou 

zbrojnicí 
Ř u studny na Jánském náměstí 
Ř u bytovek u Agrochovu 
Ř 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. 

Plastový odpad prosím neukládejte 
mimo tato určená místa. 

Děkujeme. 



Sokol Kasejovice pořádá a zve na 

Velikonoční výlet 
v sobotu 15. dubna 2017, 
sraz ve 13 hod. na náměstí

Město Kasejovice zve srdečně na 

Tradiční pouť v Boučku 
v neděli 23. dubna 2017 od 11.30 hod. 

MŠE SVATÁ v kapli 
Poté posezení s hudbou Brumendo.

Občerstvení zajištěno.

Město Kasejovice srdečně zve 
na přednášku Patrika Kellera

Nacistické složky 
na Nepomucku - 

Žinkovy 
a Zelená Hora

v pondělí 24. dubna od 19 hod.

v sále kulturního centra Kasejovice

Hasiči Kasejovice zvou na 

Pálení čarodějnic
v neděli 30. dubna 2017 od 18.30 hod.

Hranice bude zapálena po setmění, 
v cca 20 hod.

Občerstvení zajištěno.

Město Kasejovice 
pořádá autobusový zájezd na 

Výstava HOBBY
v pátek 12. května 2017

Odjezd v 7.30 hod. z kasejovického 
náměstí. Cena 150 Kč. 

Přihlášky u paní Jakubčíkové.
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Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace a tel. 371 595 100.

Rada města Kasejovice mimo jiné 
schvaluje:
ź podání žádosti Základní školy 

Kasejovice o dotaci z programu 
Plzeňského kraje „Podpora meziná-
rodní spolupráce dětí a mládeže v ro-
ce 2017“

ź návrh rozpočtu Základní školy 
Kasejovice na rok 2017 a výhledy 
rozpočtu na roky 2018 a 2019

ź návrh rozpočtu Mateřské školy 
Kasejovice na rok 2017 a výhledy 
rozpočtu na roky 2018 a 2019

ź pronájem pozemku p.č. 962/1 (dle 
2nového GP) o výměře 178 m  v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic p. Josefu 
2Křištovi za cenu 5 Kč/m /rok na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsí-
ce

ź ceník úhrad za zřízení věcných bře-
men – služebnosti na nemovitostech 
ve vlastnictví města Kasejovice

Bere na vědomí:
ź informaci společnosti Kanalizace a 

vodovody Starý Plzenec, a.s. o 
vyúčtování cen vodného a stočného 
za rok 2016

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 27. 2. 2017

Upozornění občanům:
Z důvodu opravy poškozené vozovky 

je uzavřena komunikace mezi 
Kasejovicemi a Hradištěm.

Toto omezení trvá do 5. května 2017.
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Dne 4.3. 2017 proběhla v Oseleckém 
šenku oslava Mezinárodního dne 

žen. Akce se zúčastnilo celkem 67 žen 
všech věkových kategorií. O zábavu se 
postaraly děti ze ZŠ Kasejovice pod 
vedením paní učitelky Ivany Zoubkové a 
dětský soubor Pšeničky pod vedením 
manželů Ondruškových. K poslechu i 
tanci hrál pan Velíšek a spol. 

Dne 11.3. 2017 proběhl v Oseleckém 
šenku Dětský maškarní bál. Účast 

41 masek..

Dne 30.4. 2017 od 17.00 hod. jako 
každý rok - stavění májky na návsi.

Oselecké aktuality

Velikonoce v DPS

V úterý 4. března 2017 se opět po roce 
vypravily Kasejovické ženy do 

domu s pečovatelskou službou. 
S sebou si přivedly také žáky základní 

umělecké školy a jejich učitele, kteří 
p ř í t o m n é  p o t ě š i l y  h u d e b n í m 
vystoupením. 
                  -rkn-

Upozornění městského úřadu:

Pod sběrným dvorem je místo určené 
k ukládání odřezaných větví. 

Ty jsou pak štěpkovány. 
V žádném případě však není možné 

zde odkládat jiný dřevěný odpad, 
jako například prkna s hřebíky!

Josef Chalupný z Horažďovic je znám mimo jiné i svou vášní pro historii druhé 
světové války. Spoustu let dokumentoval historii druhé světové války na Horaž-
ďovicku, publikuje články, sbírá artefakty z tohoto období a s podobnými nadšen-

ci renovuje a vrací do života dobovou techniku. Dovolil jsem si mu položit pár otázek.
To už není koníček, to už je kůň. Ale hned se naskýtá dotaz, kdy ses poprvé začal 

zajímat o tuto tématiku, co Tě k tomu vedlo?
Historie obecně mě bavila už od dětství, hned, jak jsem se naučil číst, hltal jsem 

stovky knih o historii. Pak někdy okolo dvanáctého roku mě můj dědeček vyprávěl o 
druhé světové válce, o osvobození americkou armádou a dostal jsem od něho lžíci, 
kterou on sám dostal od amerického vojáka v roce 1945. To byla první věc v mé sbírce. 
Pak už jsem se věnoval cíleně válečné historii a sbírání víc a víc. Krom toho jsem před 
léty potkal dalšího nadšence, skvělého kamaráda Vláďu Zajíce, který mému koníčku 
přidal ještě další rozměr - rezavé vraky v garáži a špinavé ruce... 

Jistě asi není jednoduché získat nějaké artefakty z války po tolika letech, můžeš nám 
říct, který sbírkový kus je pro tebe nejcennější a jestli se k němu neváže nějaká historka, 
jak jsi ho získal?

Samozřejmě, každým rokem věcí ubývá, ale stále ještě to není tak špatné. Pořád se 
dá něco koupit, najít nebo vyměnit. Ale dá to fušku, ve všech kovošrotech a sběrných 
dvorech v okrese mě dobře znají... Občas se najdou hodní lidé, kteří si na mě 
vzpomenou, když něco objeví. Taky musím sem tam sáhnout do vlastní kapsy, jinak to 
prostě nejde. Spoustu věcí jsem nalezl při hledání detektorem v místech táborů 
amerických vojáků. 

A co je pro mě nejcennější? Jsou to věci, které mají přímý vztah k Horažďovicím, a 
věci, ke kterým se váže nějaký osobní příběh. Jako třeba stříbrný náramek amerického 
vojáka s věnováním od dívky, který jsem našel detektorem asi před deseti lety u 
Horažďovic. Po dvou letech pátrání ve Spojených státech jsem již devadesátiletého 
vojáka objevil v Pensylvánii, byl tehdy stále naživu a zmíněná dívka byla od roku 1946 
jeho ženou. Oba si na náramek dobře pamatovali, veterán si dokonce vybavil den, kdy 
ho v lese v květnu 1945 ztratil. Chtěl jsem mu náramek poslat po více než šedesáti 
letech zpátky, ale bylo jeho přáním, abych si ho nechal na památku.

U příležitosti výročí osvobození Horažďovic se Ti  podařilo  získat vzácného hosta, 
veterána americké armády pana Vernona Schmidta k účasti na oslavách. Můžeš nám 
sdělit jeho a tvoje dojmy z této oslavy a ze společného setkání?

S Vernonem jsme přátelé již několik let, v Horažďovicích za mnou byl na krátké 
návštěvě již v minulém roce. Bylo mým velkým přáním přivézt do Horažďovic na 
oslavy veterána, který se osvobozování našeho kraje osobně přímo účastnil. Nebylo to 
nic jednoduchého, pan Schmidt bydlí na druhém konci zeměkoule v Kalifornii a je mu 
přece jen téměř 90 let. Navíc mu v dubnu zemřela manželka Donna, se kterou byl 68 
let. 

Nakonec se to povedlo, Vernon strávil v našem kraji celý týden a byl naprosto 
nadšen. Přiznal se, že takového přijetí se mu nedostalo nikde na světě, ani na oslavách v 
USA nebo v Normandii. Pro mě osobně byla úžasným zážitkem beseda s žáky místní 
základní školy, které se pan Schmidt zúčastnil, a po jejímž skončení mu děti deset 
minut hromadně aplaudovaly. Přiznám se, že jsme byli oba v tu chvíli absolutně dojatí. 
Celý ten týden byl pro mě dost vyčerpávající, neustálé zařizování, tlumočení, besedy, 
novináři, bylo toho opravdu dost. Musel jsem obdivovat neskutečnou energii a vitalitu 
devadesátiletého veterána, který dle slov svého syna Chrise za ten týden „o dvacet let 
omládl“. Obrovský dík patří také mým kamarádům z naší party „Přátelé 4. obrněné 
divize Prácheňsko“, kteří se starali o bezchybný chod celého konvoje a dvou táborů. A 
určitě nesmím zapomenout na skvělý přístup městského úřadu. 

Určitě by nikdo z nás nechtěl prožít hrůzy války, i když nakonec skončila šťastně 
vítězstvím nad hitlerovským Německem. A proto jsme rádi, že díky Tobě a jiným 
nadšencům nebude zapomenuto na útrapy války a bude to varovným prstem pro 
budoucí generace, aby k něčemu podobnému už nikdy nedošlo. Děkuji Ti za rozhovor.

       Jiří Vašků

Poznámka redakce: Publikováno s laskavým svolením J. Chalupného 
z Horažďovického obzoru 6/2015. 
( Josef Chalupný v roce 2015 sepsal a připravil k vydání knihu II. světová válka na 
Kasejovicku a je stálým hostem cestopisných přednášek.)

Vášeň v barvě khakiPoutní pochod po 
Svatojakubské cestě

v sobotu 22. dubna 2017
Začátek pochodu od kostela sv. Jakuba 

v Kasejovicích v 9.45 hod., kdy se 
zájemci o poutní cestu přidají 
k poutníkům ze Všerub, Kdyně 

a Klatov, kteří přijedou autobusem. 
Cíl poutě kostel sv. Jakuba 

v Nepomuku. 
Pro zajištění odvozu zpět do Kasejovic 

je nutné se přihlásit v infocentru 
Kasejovice, nebo na tel. 371 595 140.

Klub seniorů Babí léto
   zve do svých řad seniory 

na přátelské popovídání při kávě.
  Scházíme se vždy v úterý 

14 -17 hod. v klubovně 
kulturně společenského centra 

města Kasejovice.

Již potřetí se v kasejovické knihovně 
konala Noc s Andersenem, tentokrát 

s patrony z komixového Čtyřlístku. 
Sešlo se dvacet dětí, které v knihovně 

prožily dobrodružný páteční večer a noc. 
Na pořadu bylo několik her a soutěží, 
k te ré  prozkouše ly  jak  č tenářské 
dovednosti, tak i znalost Kasejovic. A jak 
se dětem l íbi lo? To dokumentují 
následující fotografie. Dana Matějovská

Noc s Andersenem 

 Město Kasejovice oznamuje 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

každé poslední pondělí v lichém měsíci,
tj. v r. 2017 – 29.5., 31.7.,

 25.9., 27.11. 
Plastový odpad v zavázaných pytlích 
uložte den PŘEDEM na následujících 

sběrných místech v Kasejovicích: 
Ř před bývalou cukrárnou U Aničky 
Ř u kapličky sv. Martina 
Ř u kostela před hřbitovní zdí 
Ř u kontejnerů za samoobsluhou 
Ř na prostranství před hasičskou 

zbrojnicí 
Ř u studny na Jánském náměstí 
Ř u bytovek u Agrochovu 
Ř 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. 

Plastový odpad prosím neukládejte 
mimo tato určená místa. 

Děkujeme. 



Svátek našich žen jsme oslavili v KD 
ve Starém Smolivci 4. 3. 2017 tradič-

ní dámskou jízdou. Do vyzdobeného a 
vygruntovaného kulturního domu v letoš-

ní roce přišlo přes 160 žen. Na programu 
byla připravena tři vystoupení. Nejprve 
přijeli umělci z Prahy v čele s Bořkem 
Slezáčkem. Asi hodinu nám zpívali pís-

ničky z muzikálu Děti ráje. Poté hráli k 
poslechu i tanci manželé Broučkovi z 
Plzně. Po hodině je vystřídal se svou první 
částí kouzelnického vystoupení pan 
Kohout. Pak následovala druhá hodinka 
manželů Broučkových a někdy kolem půl 
šesté nás opět udivil svými kouzly pan 
Kohout. A do samého večera pak již hráli 
a zpívali jen manželé Broučkovi. V průbě-
hu odpoledne bylo našim ženám z rukou 
zastupitelů obce podáváno občerstvení. 
Rovněž každá žena obdržela růžičku. 
Moderátorka akce, Veronika Kubová, si 
pro naše ženy připravila 12 zajímavých 
otázek, které zodpovídaly náhodně vybra-
né účastnice a pak byly odměněny prak-
tickým dárkem . Občerstvení nám připra-
vil Standa Růt a část dodalo Gastro Stra-
konice. Účastnice akce tančily, radovaly 
se a bavily do odjezdu autobusu, který byl 
připraven na devatenáctou hodinu. No, a 
ty které neodjely autobusem, zůstaly a 
bavily se do pozdních nočních hodin.

Děkujeme za účast našim ženám a 
samozřejmě všem, kteří se na akci podíle-
li a pomáhali s přípravou.
                                  Eva Kubová
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Dne 19.3.2017 se náš I. Budislavický 
turistický oddíl vydal po cca dvoumě-

síční pauze na první letošní výšlap. 
Jako cíl výšlapu byly tentokrát vybrány 

objekty bývalých rožmitálských kasáren. 
Sraz byl naplánován na 9.30 v Rožmitále na 
parkovišti u Normy. Trošku nás vyvedlo 
z míry otevření nové Normy, takže někdo 
zaparkoval u Normy nové a někdo u Normy 
staré, ale nakonec jsme se všichni našli a 
naší skupinku jsme dali dohromady. 
Navzdory ne moc pěknému počasí se nás na 
srazu sešlo nad očekávání úctyhodných 41 
účastníků, a to někteří stabilní chyběli. Po 
krátkém úvodu, kde byly zveřejněny infor-
mace nadcházejících plánovaných akcí, 
jsme se vydali na cestu ke kasárnám. Před 
objektem jsme se potkali s naším průvod-
cem, kterého jsme měli domluveného. Pro 
dnešní výšlap se naším průvodcem stal pan 

Hruška, který zde sloužil od roku 1975, 
takže o objektech toho věděl víc než dost. 
Na úvod nás seznámil s historií objektu a 
jeho rozlohou, která činí úctyhodných 72 ha 
a v době své největší slávy pojmul až 700 
sloužících vojáků. Nutno podotknout, že i 
v naší skupině se nacházelo 5 lidí, kteří zde 
absolvovali svoji základní vojenskou služ-
bu, a to v rozmezí let 1964 až 2002. Pan 
Hruška nás během průchodu areálem sezna-
moval s jednotlivými místy a vyprávěl, jak 
to zde u 44. protiletadlového raketového 
pluku chodilo, jakou pluk disponoval tech-
nikou a zbraněmi, kde byly muniční sklady, 
v jakém režimu byly rakety skladovány atd. 
Zkrátka vyprávění bylo velice poutavé a 
celkem rychle to utíkalo. Než jsme se nadá-
li, byli jsme na konci a pan Hruška nás 
vypustil horní bránou ven z areálu.

Protože jsme ještě neměli dost, tak se na 
jeho doporučení asi polovina odvážlivců 
vydala nahoru na vyhlídku, ze které je 
výhled na celý areál. Po výstupu na vyhlíd-
ku jsme ale neviděli nic, protože byla straš-
ná mlha, ale těšilo nás, že jsme dobyli 
vrchol zvaný Štěrbina. Sestup dolů již pro-
bíhal hladce až k našim vozidlům.

Závěrem se sluší zmínit, že příští výšlap 
bude v měsíci dubnu, a kam – to se nechte 
překvapit. Sluší se poděkovat panu Hruško-
vi za nádherné vyprávění a všem zúčastně-
ným za účast. Takže příště nashledanou.

                              Jan Spour

I. BTO se vydal na prohlídku 

kasáren v Rožmitále

V sobotu odpoledne se uskutečnil na 
dožickém sále tradiční dětský rej 

masek. Celé odpoledne se neslo v duchu 
veselí a radovánek těch nejmenších, kteří 
se svými doprovody zaplnili téměř celý 
sál. Pro děti tu pořadatelky připravily 
několik soutěží, nechyběl vláček 
projíždějící celou hospodou a jako zlatý 
hřeb přišla na řadu židličková. A o tom, že 
se při ní pobavily nejen děti, svědčí níže 
publikované fotografie. Po dětském 
finále této soutěže se role obrátily a 
pořadateli se staly děti, soutěžícími 
přítomní rodiče. Veselí a smích zazníval 
ze sálu ještě dlouho po ohlášeném konci 
dětského bálu.
                             Luděk Blovský

Dámská jízda aneb Oslava MDŽ trochu jinak 2017

Dětský maškarní 

bál v Dožicích

H ned první březnový den podnikli 
žáci 3. a 4. třídy výlet za kulturou do 

plzeňského Divadla Alfa. Zmíněné diva-
dlo uvedlo hru na motivy J. Verna Cesta 
do středu Země. Inspirací k uvedení této 
hry bylo taktéž filmové zpracování romá-
nu slavným českým režisérem Karlem 
Zemanem. Ten, díky použití jedinečné 
kombinace animace a trikových záběrů, 
učinil svůj film téměř nesmrtelným. Děj 
začíná v Plzni, děti odjíždějí vlakem na 
výlet na Milešovku. Při výstupu na horu 
se dostanou do jeskyně. Vchod jim zatara-
sí padající kameny, takže není jiné cesty 
než směrem do nitra jeskyně. Tam objeví 
pravěký svět, kde zažívají různá dobro-
družství …

Žáci nižších ročníků, konkrétně první 
a druhé třídy, zavítali do Alfy o týden 
později na Pohádky ovčí babičky autora 
Pavla Sýkory. Toto dílo bylo prvním kres-
leným animovaným večerníčkovským 
seriálem vysílaným v letech 1967 a 1968. 
Scénář k tomuto černobílému večerníčku 
napsala Dagmar Spanlangová, postavy 
namluvila snad nejznámější a nejoblíbe-
nější vypravěčka Jiřina Bohdalová. Tele-
vizní seriál měl původně 13 osmiminuto-
vých dílů. Vzhledem k omezené divadelní 
metráži se však výběr musel zúžit na pou-
hých 5 dílů.

Ovčí babička nám převyprávěla mnoh-
dy napínavé, akční, ale i veselé a dojemné 
příběhy beránka a jeho ovečky, na něž si 
trvale brousí zuby trojice vlků. Samozřej-
mě nakonec vždy marně, protože tenhle 
beránek je přece chytřejší než celá vlčí 
smečka.

V únoru proběhlo na 1. stupni školní 
kolo recitační soutěže. 8. března odjeli 
dva nejlepší recitátoři z každé kategorie 
reprezentovat naši školu na Okresní kolo 
recitační soutěže v Blovicích. Tohoto kola 
se zúčastnili za 1. kategorii Lucie Fenko-
vá a Jan Jára. Za druhou kategorii Zuzana 
Cinová a Filip Arnošt, za 3. kategorii 
Monika Blovská a Evelína Matějovská. 
Nejlepšího umístění dosáhla Zuzana 
Cinová, která obsadila 1. místo.

A co se chystá na základní škole v 
dubnu? Hned první dubnový pátek se 
uskuteční zápis budoucích prvňáčků. V 
rámci Dne Země přijede 21. dubna za 
žáky 1. stupně do místní tělocvičny 
Mobilní planetárium. To se snaží hravou a 
zábavnou formou popularizovat vzdělání 
dětí v oblasti astronomie a přírodních věd. 
Program je postaven na promítání v tzv. 
planetární kupoli. 

Třídní učitelé již v tuto dobu plánují 
školní výlety.

Mgr. Marie Sekáčová, učitelka 1. třídy

Jaro ve škole

Poslední březnový pátek se kasejovičtí žáci vydali společně se svými učiteli do 
známého pražského Divadla na Vinohradech, které v letošním roce slaví 110. 

výročí svého založení. Na programu byla divadelní hra francouzského dramatika 
Georgeho Feydeaua Když ptáčka lapají… Lechtivá francouzská fraška přenesla 
diváky do období pařížské krásné doby, jak se také někdy říká přelomu 19. a 20. století. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o frašku, nebylo složité rozklíčovat její zápletku. 
Ústřední postava hry Fernand de Bois se snaží elegantně vybruslit ze zapeklité situace. 
Měl se totiž oženit s Vivianou, dcerou baronky Duvergerové. Situaci mu však zkompli-
koval jeho vztah s milenkou Lucettou, šantánovou zpěvačkou, která se ho za žádnou 
cenu nechce vzdát. Do děje postupně vstupují další postavy v podobě generála Irrugia, 
pánů Bouzina a Fontaneta a dalších, jejichž výpovědi zdánlivě jednoduchou situaci 
značně zkomplikují. Nakonec se vše vysvětlí a barončina dcera Viviana se sňatkem 
souhlasí. 

V divadelní hře bylo možné sledovat herce Václava Vydru, Petra Rychlého, 
Kateřinu Brožovou, Jaroslava Satoranského, Andreu Černou, Marka Holého, Šárku 
Vaculíkovu a další. Jejich skvělé výkony byly oceněny dlouhým diváckým aplausem. 
Divadelní představení v podání vinohradských herců tak učinilo za pátečním večerem 
příjemnou tečku.

                          Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Pražské Divadlo na Vinohradech hrálo francouzskou frašku

Ve čtvrtek 2. března navštívil 
kasejovickou základní školu 

Bovýsek. V tomto školním roce to bylo 
již podruhé, a proto nebyla tato 
postavička žákům nikterak cizí. Bovýsek 
postupně zavítal do všech tříd prvního 
stupně školy. Úkolem žáků bylo 
poznávat jednotlivé druhy exotického 
ovoce a zeleniny. Na závěr obdržel každý 
žák ovocné pitíčko.

 Bovýsek je maskot firmy BOVYS 
s.r.o., která v rámci projektu Ovoce a 
zelenina do škol od letošního školního 
roku pravidelně dodává do kasejovické 
školy jedenkrát týdně čerstvé ovoce a 
zeleninu. Základním cílem celého 
projektu Ovoce a zelenina do škol je 
přispět k trvalému zvýšení spotřeby 
ovoce a zeleniny, vytvořit správné 
stravovací návyky ve výživě dětí a tím 
zároveň bojovat proti dětské obezitě.

      Štěpánka Löffelmannová, 
                      ředitelka ZŠ Kasejovice 

Poznávání ovoce a zeleniny 

s Bovýskem

                      (dokončení ze strany 1)

Kromě vajíček se nám v nich zabydle-
lo kuřátko. Začátek nebyl nijak 

složitý, ale v polovině díla zapomněl 
autor postup. Znovu připomínám, že to 
nebyl „apríl“. Jak dál? Po chvilce přemýš-
lení a prozkoumání vzorového kuřátka 
vše dobře dopadlo. Ze smotečku vlny na 
děti vykouklo kuřátko s mrkacíma očima 
a zobáčkem otevřeným, jen zapípat. A 
z barevných klubíček vlny jsme pokračo-
vali dál. 

Po úvodních komplikacích s kuřátkem 
se moc zájemců o výrobu zajíčka nehlási-
lo. Jen pár odvážlivců zvedlo ruku. Nako-
nec se však ukázalo, že není zase tak složi-
tý. Postupně se připojovali další zájemci. 
Šikovné ručičky dětí vykouzlily krásné 
ušáky. Proutěná hnízda se pomalu plnila. 
Ještě jsme se společně pustili do motání 
žluťoučkých pampelišek a hnízda nako-
nec dozdobili barevnými pírky, kytička-
mi, vajíčky, beruškami... Každý se barev-
ně vyřádil dle své fantazie.

Málem bych zapomněla na přítomnost 
pomlázkového experta p. Ladmana. Pod 
rukama mu rostla jedna pomlázka za 
druhou a s velkou trpělivostí učil plést 
pomlázku i přítomné zájemce z řad dětí. 

Každý si z dílny něco odnášel. Někdo 
více, někdo méně, podle toho, jak se sna-
žil. A věřím, že to nebyly jen velikonoční 
dekorace, ale i radost a potěšení z pěkně 
prožitého aprílového odpoledne. Děkuji 
všem.

                                                                                                                              
Šulcová Olga

Velikonoční dílna

 v Bezděkově



Svátek našich žen jsme oslavili v KD 
ve Starém Smolivci 4. 3. 2017 tradič-

ní dámskou jízdou. Do vyzdobeného a 
vygruntovaného kulturního domu v letoš-

ní roce přišlo přes 160 žen. Na programu 
byla připravena tři vystoupení. Nejprve 
přijeli umělci z Prahy v čele s Bořkem 
Slezáčkem. Asi hodinu nám zpívali pís-

ničky z muzikálu Děti ráje. Poté hráli k 
poslechu i tanci manželé Broučkovi z 
Plzně. Po hodině je vystřídal se svou první 
částí kouzelnického vystoupení pan 
Kohout. Pak následovala druhá hodinka 
manželů Broučkových a někdy kolem půl 
šesté nás opět udivil svými kouzly pan 
Kohout. A do samého večera pak již hráli 
a zpívali jen manželé Broučkovi. V průbě-
hu odpoledne bylo našim ženám z rukou 
zastupitelů obce podáváno občerstvení. 
Rovněž každá žena obdržela růžičku. 
Moderátorka akce, Veronika Kubová, si 
pro naše ženy připravila 12 zajímavých 
otázek, které zodpovídaly náhodně vybra-
né účastnice a pak byly odměněny prak-
tickým dárkem . Občerstvení nám připra-
vil Standa Růt a část dodalo Gastro Stra-
konice. Účastnice akce tančily, radovaly 
se a bavily do odjezdu autobusu, který byl 
připraven na devatenáctou hodinu. No, a 
ty které neodjely autobusem, zůstaly a 
bavily se do pozdních nočních hodin.

Děkujeme za účast našim ženám a 
samozřejmě všem, kteří se na akci podíle-
li a pomáhali s přípravou.
                                  Eva Kubová
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Dne 19.3.2017 se náš I. Budislavický 
turistický oddíl vydal po cca dvoumě-

síční pauze na první letošní výšlap. 
Jako cíl výšlapu byly tentokrát vybrány 

objekty bývalých rožmitálských kasáren. 
Sraz byl naplánován na 9.30 v Rožmitále na 
parkovišti u Normy. Trošku nás vyvedlo 
z míry otevření nové Normy, takže někdo 
zaparkoval u Normy nové a někdo u Normy 
staré, ale nakonec jsme se všichni našli a 
naší skupinku jsme dali dohromady. 
Navzdory ne moc pěknému počasí se nás na 
srazu sešlo nad očekávání úctyhodných 41 
účastníků, a to někteří stabilní chyběli. Po 
krátkém úvodu, kde byly zveřejněny infor-
mace nadcházejících plánovaných akcí, 
jsme se vydali na cestu ke kasárnám. Před 
objektem jsme se potkali s naším průvod-
cem, kterého jsme měli domluveného. Pro 
dnešní výšlap se naším průvodcem stal pan 

Hruška, který zde sloužil od roku 1975, 
takže o objektech toho věděl víc než dost. 
Na úvod nás seznámil s historií objektu a 
jeho rozlohou, která činí úctyhodných 72 ha 
a v době své největší slávy pojmul až 700 
sloužících vojáků. Nutno podotknout, že i 
v naší skupině se nacházelo 5 lidí, kteří zde 
absolvovali svoji základní vojenskou služ-
bu, a to v rozmezí let 1964 až 2002. Pan 
Hruška nás během průchodu areálem sezna-
moval s jednotlivými místy a vyprávěl, jak 
to zde u 44. protiletadlového raketového 
pluku chodilo, jakou pluk disponoval tech-
nikou a zbraněmi, kde byly muniční sklady, 
v jakém režimu byly rakety skladovány atd. 
Zkrátka vyprávění bylo velice poutavé a 
celkem rychle to utíkalo. Než jsme se nadá-
li, byli jsme na konci a pan Hruška nás 
vypustil horní bránou ven z areálu.

Protože jsme ještě neměli dost, tak se na 
jeho doporučení asi polovina odvážlivců 
vydala nahoru na vyhlídku, ze které je 
výhled na celý areál. Po výstupu na vyhlíd-
ku jsme ale neviděli nic, protože byla straš-
ná mlha, ale těšilo nás, že jsme dobyli 
vrchol zvaný Štěrbina. Sestup dolů již pro-
bíhal hladce až k našim vozidlům.

Závěrem se sluší zmínit, že příští výšlap 
bude v měsíci dubnu, a kam – to se nechte 
překvapit. Sluší se poděkovat panu Hruško-
vi za nádherné vyprávění a všem zúčastně-
ným za účast. Takže příště nashledanou.

                              Jan Spour

I. BTO se vydal na prohlídku 

kasáren v Rožmitále

V sobotu odpoledne se uskutečnil na 
dožickém sále tradiční dětský rej 

masek. Celé odpoledne se neslo v duchu 
veselí a radovánek těch nejmenších, kteří 
se svými doprovody zaplnili téměř celý 
sál. Pro děti tu pořadatelky připravily 
několik soutěží, nechyběl vláček 
projíždějící celou hospodou a jako zlatý 
hřeb přišla na řadu židličková. A o tom, že 
se při ní pobavily nejen děti, svědčí níže 
publikované fotografie. Po dětském 
finále této soutěže se role obrátily a 
pořadateli se staly děti, soutěžícími 
přítomní rodiče. Veselí a smích zazníval 
ze sálu ještě dlouho po ohlášeném konci 
dětského bálu.
                             Luděk Blovský

Dámská jízda aneb Oslava MDŽ trochu jinak 2017

Dětský maškarní 

bál v Dožicích

H ned první březnový den podnikli 
žáci 3. a 4. třídy výlet za kulturou do 

plzeňského Divadla Alfa. Zmíněné diva-
dlo uvedlo hru na motivy J. Verna Cesta 
do středu Země. Inspirací k uvedení této 
hry bylo taktéž filmové zpracování romá-
nu slavným českým režisérem Karlem 
Zemanem. Ten, díky použití jedinečné 
kombinace animace a trikových záběrů, 
učinil svůj film téměř nesmrtelným. Děj 
začíná v Plzni, děti odjíždějí vlakem na 
výlet na Milešovku. Při výstupu na horu 
se dostanou do jeskyně. Vchod jim zatara-
sí padající kameny, takže není jiné cesty 
než směrem do nitra jeskyně. Tam objeví 
pravěký svět, kde zažívají různá dobro-
družství …

Žáci nižších ročníků, konkrétně první 
a druhé třídy, zavítali do Alfy o týden 
později na Pohádky ovčí babičky autora 
Pavla Sýkory. Toto dílo bylo prvním kres-
leným animovaným večerníčkovským 
seriálem vysílaným v letech 1967 a 1968. 
Scénář k tomuto černobílému večerníčku 
napsala Dagmar Spanlangová, postavy 
namluvila snad nejznámější a nejoblíbe-
nější vypravěčka Jiřina Bohdalová. Tele-
vizní seriál měl původně 13 osmiminuto-
vých dílů. Vzhledem k omezené divadelní 
metráži se však výběr musel zúžit na pou-
hých 5 dílů.

Ovčí babička nám převyprávěla mnoh-
dy napínavé, akční, ale i veselé a dojemné 
příběhy beránka a jeho ovečky, na něž si 
trvale brousí zuby trojice vlků. Samozřej-
mě nakonec vždy marně, protože tenhle 
beránek je přece chytřejší než celá vlčí 
smečka.

V únoru proběhlo na 1. stupni školní 
kolo recitační soutěže. 8. března odjeli 
dva nejlepší recitátoři z každé kategorie 
reprezentovat naši školu na Okresní kolo 
recitační soutěže v Blovicích. Tohoto kola 
se zúčastnili za 1. kategorii Lucie Fenko-
vá a Jan Jára. Za druhou kategorii Zuzana 
Cinová a Filip Arnošt, za 3. kategorii 
Monika Blovská a Evelína Matějovská. 
Nejlepšího umístění dosáhla Zuzana 
Cinová, která obsadila 1. místo.

A co se chystá na základní škole v 
dubnu? Hned první dubnový pátek se 
uskuteční zápis budoucích prvňáčků. V 
rámci Dne Země přijede 21. dubna za 
žáky 1. stupně do místní tělocvičny 
Mobilní planetárium. To se snaží hravou a 
zábavnou formou popularizovat vzdělání 
dětí v oblasti astronomie a přírodních věd. 
Program je postaven na promítání v tzv. 
planetární kupoli. 

Třídní učitelé již v tuto dobu plánují 
školní výlety.

Mgr. Marie Sekáčová, učitelka 1. třídy

Jaro ve škole

Poslední březnový pátek se kasejovičtí žáci vydali společně se svými učiteli do 
známého pražského Divadla na Vinohradech, které v letošním roce slaví 110. 

výročí svého založení. Na programu byla divadelní hra francouzského dramatika 
Georgeho Feydeaua Když ptáčka lapají… Lechtivá francouzská fraška přenesla 
diváky do období pařížské krásné doby, jak se také někdy říká přelomu 19. a 20. století. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o frašku, nebylo složité rozklíčovat její zápletku. 
Ústřední postava hry Fernand de Bois se snaží elegantně vybruslit ze zapeklité situace. 
Měl se totiž oženit s Vivianou, dcerou baronky Duvergerové. Situaci mu však zkompli-
koval jeho vztah s milenkou Lucettou, šantánovou zpěvačkou, která se ho za žádnou 
cenu nechce vzdát. Do děje postupně vstupují další postavy v podobě generála Irrugia, 
pánů Bouzina a Fontaneta a dalších, jejichž výpovědi zdánlivě jednoduchou situaci 
značně zkomplikují. Nakonec se vše vysvětlí a barončina dcera Viviana se sňatkem 
souhlasí. 

V divadelní hře bylo možné sledovat herce Václava Vydru, Petra Rychlého, 
Kateřinu Brožovou, Jaroslava Satoranského, Andreu Černou, Marka Holého, Šárku 
Vaculíkovu a další. Jejich skvělé výkony byly oceněny dlouhým diváckým aplausem. 
Divadelní představení v podání vinohradských herců tak učinilo za pátečním večerem 
příjemnou tečku.

                          Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Pražské Divadlo na Vinohradech hrálo francouzskou frašku

Ve čtvrtek 2. března navštívil 
kasejovickou základní školu 

Bovýsek. V tomto školním roce to bylo 
již podruhé, a proto nebyla tato 
postavička žákům nikterak cizí. Bovýsek 
postupně zavítal do všech tříd prvního 
stupně školy. Úkolem žáků bylo 
poznávat jednotlivé druhy exotického 
ovoce a zeleniny. Na závěr obdržel každý 
žák ovocné pitíčko.

 Bovýsek je maskot firmy BOVYS 
s.r.o., která v rámci projektu Ovoce a 
zelenina do škol od letošního školního 
roku pravidelně dodává do kasejovické 
školy jedenkrát týdně čerstvé ovoce a 
zeleninu. Základním cílem celého 
projektu Ovoce a zelenina do škol je 
přispět k trvalému zvýšení spotřeby 
ovoce a zeleniny, vytvořit správné 
stravovací návyky ve výživě dětí a tím 
zároveň bojovat proti dětské obezitě.

      Štěpánka Löffelmannová, 
                      ředitelka ZŠ Kasejovice 

Poznávání ovoce a zeleniny 

s Bovýskem

                      (dokončení ze strany 1)

Kromě vajíček se nám v nich zabydle-
lo kuřátko. Začátek nebyl nijak 

složitý, ale v polovině díla zapomněl 
autor postup. Znovu připomínám, že to 
nebyl „apríl“. Jak dál? Po chvilce přemýš-
lení a prozkoumání vzorového kuřátka 
vše dobře dopadlo. Ze smotečku vlny na 
děti vykouklo kuřátko s mrkacíma očima 
a zobáčkem otevřeným, jen zapípat. A 
z barevných klubíček vlny jsme pokračo-
vali dál. 

Po úvodních komplikacích s kuřátkem 
se moc zájemců o výrobu zajíčka nehlási-
lo. Jen pár odvážlivců zvedlo ruku. Nako-
nec se však ukázalo, že není zase tak složi-
tý. Postupně se připojovali další zájemci. 
Šikovné ručičky dětí vykouzlily krásné 
ušáky. Proutěná hnízda se pomalu plnila. 
Ještě jsme se společně pustili do motání 
žluťoučkých pampelišek a hnízda nako-
nec dozdobili barevnými pírky, kytička-
mi, vajíčky, beruškami... Každý se barev-
ně vyřádil dle své fantazie.

Málem bych zapomněla na přítomnost 
pomlázkového experta p. Ladmana. Pod 
rukama mu rostla jedna pomlázka za 
druhou a s velkou trpělivostí učil plést 
pomlázku i přítomné zájemce z řad dětí. 

Každý si z dílny něco odnášel. Někdo 
více, někdo méně, podle toho, jak se sna-
žil. A věřím, že to nebyly jen velikonoční 
dekorace, ale i radost a potěšení z pěkně 
prožitého aprílového odpoledne. Děkuji 
všem.

                                                                                                                              
Šulcová Olga

Velikonoční dílna

 v Bezděkově
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Dne 10. dubna 2017 jsme vzpomněli 
páté smutné výročí naší drahé 
manželky, maminky a babičky 

paní Jaroslavy Novákové 
z Bezděkova.

Stále vzpomínají manžel Pavel, děti 
Pavel a Radek, vnoučata Terezka, 
Adélka, Patrik a Nikolka, dále 
sourozenci s rodinami.

Za vzpomínku děkují Novákovi

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

J
A
R
O

HŘEJ, SLUNÍČKO, HŘEJ, 
HORY, DOLY KREJ...

Duben nás přivítal rozzářeným sluníč-
kem, začaly hezké teplé dny a vycházky 
pro nás budou mnohem zajímavější a 
veselejší. Všichni se připravujeme na 
velikonoční svátky s velikonočním zajíč-
kem a společně celou školku začínáme 
zdobit nádechem jara.

CO JSME  SI VE ŠKOLCE UŽILI

Na začátku dubna jsme si společně zahrá-
li na stavitele mostů v MALÉ TECHNIC-
KÉ UNIVERZITĚ. Jak ve třídě U Vod-
níčka, tak U Zajíčka jsme dokázali, že 
máme šikovné ruce a měl by z nás radost i 
král Karel IV., pro kterého jsme postavili 
hned několik mostů.

Nezapomínáme na zvířátka a protože i 
v přírodě se uklízí, vypravili jsme se na 
Židák vyčistit krmelec a vyklidit staré 
seno. 

Nás, velké předškoláky, čeká zápis do 
základní školy. Abychom alespoň trošku 
věděli, jak to v takové škole chodí, těšili 
jsme se na návštěvu první třídy mezi naše 
kamarády, už opravdové školáky. Paneč-
ku, ti byli šikovní! Předvedli nám, jak 
umí číst, psát, počítat a společně jsme si 
zazpívali a zatančili. Na rozloučenou 
jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené 
dárečky.

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu 
bič… Společně jsme vynesli Morenu – 
bábu zimu a do školky si přinesli jaro. Na 

zahrádce na nás čekala víla Jarněnka s 
košíčkem dobrot. Kouzelným klíčem 
jsme odemkli zahrádku a probudili ji ze 
zimního spánku.
  Všichni se těšíme na hry a dovádění na 
průlezkách, písek a fotbal. Jaro je oprav-
du tady!
  Usměj se sluníčko, alespoň maličko
  a já ti vajíčko na okno dám.
 Krásné VELIKONOCE, hodně malova-
ných vajíček a jarního sluníčka.

Ledvinová Ivana, ředitelka mateřské školy

My v 1. třídě ZŠ Kasejovice

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

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Simons Paulina: Měděný jezdec
&  Evžen Boček: Deník kastelána
&  P. Něumyvakin: Žijte dlouho, žijte aktivně
&  Jo Nesbø: Krev na sněhu
&  Peter Wohlleben: Tajný život stromů
&  Jodi Picoultová: Je to i můj život
&  J. K. Rowlingová: Famfrpál v průběhu věků
&  Jan Lebeda: Pohádky skřítka Medovníčka

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Pizzerie 

U Pejska a Kočičky

Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, 
na skleničku...

Otevírací doba:
Pondělí a úterý - zavřeno 

Středa, čtvrtek, pátek  - 12 - 19 hod.
Sobota 12 - 21 + ? hod.
Neděle - 15 - 19 hod.

Tel: 776 692 390

MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh 
zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost 
kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm. 

Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a 
dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě tento institut, který měl zrovnoprávnit 
podmínky pro činnost kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby

MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona podlehlo zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní 
systémy není zpětný odběr spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co 
nejefektivnější splnění povinností daných zákonem.

Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU a chránit životní prostředí. Když tyto firmy 
zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden 
recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes náklady na zpracování lednice do 150 Kč.

Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci 
dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.

To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná opatření, která se dotknou jak jeho fungování, 
tak i dodavatelů a spolupracujících subjektů. 
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné argumenty pro jednání s  dodavateli. Výsledkem jsou nově 
vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním opatřením – rozloučit se s 
některými dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný odběr a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne podílet více kolektivních systémů a že MŽP začne 
důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními systémy.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 
elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a 
nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu

Slavnosti svobody Plzeň - osvobození americkou armádou 

lzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až 8. května Ppřipomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé 
události začátku května roku 1945. Osobitý fenomén oslav osvobození zahrnuje příležitost 
seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou techniku, podívat se na dyna-
mické a komentované ukázky výstroje či výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života 
vojáků i obyvatel. Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky 
bojů, americkými a belgickými válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských historic-
kých vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě. 

V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský 
kemp 16. obrněné divize, v němž bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením nebo 
vojenské ubikace. Proluka v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší divizi 
americké armády, jejíž historie sahá až do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu 
v Proluce bude také oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednic-
tvím ukázek z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. 
Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné americké 
armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco Česká armáda se 
bude prezentovat dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu 
DEPO2015 v sobotu 6. května. 

Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru za Pla-
zou. I letos v něm nebudou chybět jazz, folk nebo country hudba. Kromě kulturního a milita-
ry programu bude pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány 
v Měšťanské besedě a rodinné soutěže, která navazuje na předcházející úspěšné soutěžní 
klání pro děti s názvem Z Normandie do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutě-
žit společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety. 
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí 
setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. 
Loňskou Cestu svobody - Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty 
s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní dopoledne.
Více na www.slavnostisvobody.cz.

Nabídka pečovatelské služby
ečovatelská služba je terénní služba, která se poskytuje osobám, Pkteré 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:
ź 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

ź 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

ź 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.

ź 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

ź Základní sociální poradenství

Úhrada za poskytování pečovatelské služby:
ź úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění úkonu
ź 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.
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Dne 10. dubna 2017 jsme vzpomněli 
páté smutné výročí naší drahé 
manželky, maminky a babičky 

paní Jaroslavy Novákové 
z Bezděkova.

Stále vzpomínají manžel Pavel, děti 
Pavel a Radek, vnoučata Terezka, 
Adélka, Patrik a Nikolka, dále 
sourozenci s rodinami.

Za vzpomínku děkují Novákovi

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

J
A
R
O

HŘEJ, SLUNÍČKO, HŘEJ, 
HORY, DOLY KREJ...

Duben nás přivítal rozzářeným sluníč-
kem, začaly hezké teplé dny a vycházky 
pro nás budou mnohem zajímavější a 
veselejší. Všichni se připravujeme na 
velikonoční svátky s velikonočním zajíč-
kem a společně celou školku začínáme 
zdobit nádechem jara.

CO JSME  SI VE ŠKOLCE UŽILI

Na začátku dubna jsme si společně zahrá-
li na stavitele mostů v MALÉ TECHNIC-
KÉ UNIVERZITĚ. Jak ve třídě U Vod-
níčka, tak U Zajíčka jsme dokázali, že 
máme šikovné ruce a měl by z nás radost i 
král Karel IV., pro kterého jsme postavili 
hned několik mostů.

Nezapomínáme na zvířátka a protože i 
v přírodě se uklízí, vypravili jsme se na 
Židák vyčistit krmelec a vyklidit staré 
seno. 

Nás, velké předškoláky, čeká zápis do 
základní školy. Abychom alespoň trošku 
věděli, jak to v takové škole chodí, těšili 
jsme se na návštěvu první třídy mezi naše 
kamarády, už opravdové školáky. Paneč-
ku, ti byli šikovní! Předvedli nám, jak 
umí číst, psát, počítat a společně jsme si 
zazpívali a zatančili. Na rozloučenou 
jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené 
dárečky.

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu 
bič… Společně jsme vynesli Morenu – 
bábu zimu a do školky si přinesli jaro. Na 

zahrádce na nás čekala víla Jarněnka s 
košíčkem dobrot. Kouzelným klíčem 
jsme odemkli zahrádku a probudili ji ze 
zimního spánku.
  Všichni se těšíme na hry a dovádění na 
průlezkách, písek a fotbal. Jaro je oprav-
du tady!
  Usměj se sluníčko, alespoň maličko
  a já ti vajíčko na okno dám.
 Krásné VELIKONOCE, hodně malova-
ných vajíček a jarního sluníčka.

Ledvinová Ivana, ředitelka mateřské školy

My v 1. třídě ZŠ Kasejovice

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

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Simons Paulina: Měděný jezdec
&  Evžen Boček: Deník kastelána
&  P. Něumyvakin: Žijte dlouho, žijte aktivně
&  Jo Nesbø: Krev na sněhu
&  Peter Wohlleben: Tajný život stromů
&  Jodi Picoultová: Je to i můj život
&  J. K. Rowlingová: Famfrpál v průběhu věků
&  Jan Lebeda: Pohádky skřítka Medovníčka

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Pizzerie 

U Pejska a Kočičky

Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, 
na skleničku...

Otevírací doba:
Pondělí a úterý - zavřeno 

Středa, čtvrtek, pátek  - 12 - 19 hod.
Sobota 12 - 21 + ? hod.
Neděle - 15 - 19 hod.

Tel: 776 692 390

MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh 
zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost 
kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm. 

Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a 
dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě tento institut, který měl zrovnoprávnit 
podmínky pro činnost kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby

MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona podlehlo zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní 
systémy není zpětný odběr spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co 
nejefektivnější splnění povinností daných zákonem.

Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU a chránit životní prostředí. Když tyto firmy 
zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden 
recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes náklady na zpracování lednice do 150 Kč.

Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci 
dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.

To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná opatření, která se dotknou jak jeho fungování, 
tak i dodavatelů a spolupracujících subjektů. 
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné argumenty pro jednání s  dodavateli. Výsledkem jsou nově 
vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním opatřením – rozloučit se s 
některými dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný odběr a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne podílet více kolektivních systémů a že MŽP začne 
důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními systémy.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 
elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a 
nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu

Slavnosti svobody Plzeň - osvobození americkou armádou 

lzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až 8. května Ppřipomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé 
události začátku května roku 1945. Osobitý fenomén oslav osvobození zahrnuje příležitost 
seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou techniku, podívat se na dyna-
mické a komentované ukázky výstroje či výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života 
vojáků i obyvatel. Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky 
bojů, americkými a belgickými válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských historic-
kých vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě. 

V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský 
kemp 16. obrněné divize, v němž bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením nebo 
vojenské ubikace. Proluka v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší divizi 
americké armády, jejíž historie sahá až do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu 
v Proluce bude také oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednic-
tvím ukázek z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. 
Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné americké 
armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco Česká armáda se 
bude prezentovat dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu 
DEPO2015 v sobotu 6. května. 

Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru za Pla-
zou. I letos v něm nebudou chybět jazz, folk nebo country hudba. Kromě kulturního a milita-
ry programu bude pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány 
v Měšťanské besedě a rodinné soutěže, která navazuje na předcházející úspěšné soutěžní 
klání pro děti s názvem Z Normandie do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutě-
žit společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety. 
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí 
setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. 
Loňskou Cestu svobody - Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty 
s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní dopoledne.
Více na www.slavnostisvobody.cz.

Nabídka pečovatelské služby
ečovatelská služba je terénní služba, která se poskytuje osobám, Pkteré 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:
ź 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

ź 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

ź 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.

ź 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

ź Základní sociální poradenství

Úhrada za poskytování pečovatelské služby:
ź úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění úkonu
ź 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.
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ź Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám dřevěná otočná okna, použitá, zcela zdravá, bíle 
natřená – 4 ks 120 cm x 150 cm, 1 ks 150 cm x 150 cm. 
ZA SYMBOLICKOU CENU. Tel. 775 230 542.  

ź Prodám zánovní kuchyňský sporák - kamna. Pořizovací cena 
10 000 Kč, nová cena 6 000 Kč. Tel. 606 095 228.

ź Prodám kočárek Maxi Cosi černočervený trojkombinace + 
příslušenství, top stav. Cena 7 900 Kč. Dále prodám chodítko 
Chicco, pěkné, s hracím pultíkem. Cena 400 Kč. 
Tel. 602 763 419.

Inzerce...

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá a Dominant ve všech barvách  z našeho chovu! 
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks.    

Prodej: 15. května a 13. června 2017 
Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40 hod.                                                                         

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

Informace: Po-Pá  9-16 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840.

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, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  750  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.4.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.5. 2017. Příjem příspěvků do KN č. 5/2017 do 30.4.2017.                                         

Nove otevrená restaurace 
U Adamcu

nabízí příjemné posezení, obědy a večeře.

Nabídka domácí kuchyně:
polévky, hotová jídla, minutky, zeleninové saláty, 

moučníky, chuťovky k pivu i vínu

Možnost na objednání: 
chlebíčky, jednohubky, obložené mísy (sýrové, z uzenin, 

mini řízečky, zeleninové, ovocné mísy)

Dále zajišťujeme rozvoz jídel.
Možnost uspořádat rauty, oslavy, podnikové večírky, 

srazy, svatební hostiny. 

Čepujeme:
10º Bernard    11º Bernard    12º Bernard   10º Gambrinus

Točená Kofola, světlý a polotmavý nealko Bernard

Kontakt: 606 124 364, 774 312 246
Srdečně vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

ELEKTRO - Milan Veselý
Opravy a montáž elektroinstalací

Kasejovice 179, Tel. 724 164 408

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 


