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

ážení přátelé, čtenáři, 

pokud jste si dobře prohlédli titul-

ní list tohoto čísla (snad ho právě 

máte ve svých rukou), jistě jste si po-

všimli vpravo nahoře údaje "č. 1, ročník 
XXI". To znamená, že naše noviny prá-

vě vstoupily do třetího desetiletí své 

existence a mohou tedy slavit jubileum. 

Vydejme se spolu na cestu jejich 

minulostí a povězme si také o tom, co 

vydávání prvního ročníku předcházelo i 

na něj navazovalo - právě máte k tomu 

příležitost. 

Někdy koncem 80. let minulého 

století se tehdejší kasejovické zastupitel-

stvo rozhodlo začít vydávat místní novi-
ny pod názvem "Kasejovický zpravo-

daj". Nebyl to ani měsíčník, vycházel v 

nepravidelných intervalech - spíše by 

mu slušel název občasník, popřípadě 

nepravidelník. Brzy zanikl, snad pro 

nedostatek dopisovatelů, snad i z jiné 

příčiny. 

Teprve po roce 1994 po podzim-

ních komunálních volbách se nové ka-

sejovické zastupitelstvo rozhodlo zopa-

kovat pokus svých předchůdců a tak 

světlo světa spatřilo už v prosinci první 
č í s l o  n o v ý c h ,  t e n t o k r á t  u ž 

"Kasejovických novin". V březnu r. 

1995 vyšlo druhé číslo, třetí pak v červ-

nu, čtvrté v září a páté v prosinci téhož 

roku. Odpovědnou pracovnicí byla jme-

nována paní Černá. všechna čísla měla 

jen několik málo stránek. Text byl na-

psán na psacím stroji a namnožen na 

stroji rozmnožovacím a to přímo v bu-

dově tehdejšího Obecního úřadu. 

Nový časopis přinášel zpočátku 
hlavně zprávy o činnosti místní obecní 

rady a Obecního zastupitelstva, ale také 

už první články o historii města a jeho 

okolí, rubriku "Blahopřejeme k naroze-

ninám" i zprávy  z místních škol. V tom-

to směru neúnavně s redakcí spolupraco-

val PhDr. Václav Křivanec, její člen, 

píšící své články pod zkratkou -drvk-. 

Všechna tato vydaná čísla 1 - 5 byla 

místnímu obyvatelstvu kolportována 

zdarma. 

Zůstává otázkou, proč tyto dosud 
vydané výtisky měly velice skromnou 

grafickou úpravu: důvodem asi bylo to, 

že se snad jednalo pouze o finančně 

nenáročný a hlavně nenápadný prů-

zkum, který měl zjistit, zda bude mezi 

obyvatelstvem zájem o nově vydávané 

noviny. Výsledek byl jistě potěšující. 

Hlavním důvodem však asi bylo velice 

skromné strojové vybavení redakce: 

psací stroj a rozmnožovák. 

Po zvážení všech okolností bylo 
počátkem r. 1996 rozhodnuto, že 

"Kasejovické noviny" budou v budouc-

nu vycházet jako měsíčník a jejich tisk 

obstará v rozsahu zpočátku 6 stránek 

Blatenská tiskárna s.r.o.. Vydávání po-

volil už dříve Okresní úřad Plzeň-jih. 

(dokončení na str. 2)   

ři skupinky po třech dětech a 

jedné vedoucí koledovali v Ka-

sejovicích hned druhý den po 

Novém roce. Za tři a půl hodiny vykole-

dovali koledníci celkem 11 377 Kč. 

Tento obnos bude rozdělen na tři díly, 

přičemž pomoženo bude dvěma dětem v 

našem regionu. Třetí díl charita vloží na 

fond krizové pomoci. Tolik ryzí statisti-

ka. 

 Díky patří dětem a vedoucím 

skupinek, které s chutí a nadšením v 

mrazivém odpoledni koledovaly, všem 

těm, kteří přispěli nějakou tou korunou 

na dobré dílo, všem, kteří zkřehlým 

koledníkům uvařili čaj a paní Bedřišce 

Matějovské za zhotovení apartních 

pláštíků pro Tři krále.  

          Dana Matějovská 

 

ok 2016 rok přivítalo 138 novoročních turistů z Kasejovic a okolních obcí 

výstupem na kopec Čihadlo nad obcí Polánka. Pokoření kóty 628 zorganizo-

vala již čtvrtým rokem Komunitní škola Kasejovice spolu se Sborem dobro-

volných hasičů a občany z Polánky. Odměnou za výstup na kopec byl tradičně pro 

každého pamětní list, občerstvení v podobě punče nebo čaje a pro malé turisty 

sladkost. Mile jistě překvapila letošní nabídka pana Jindřicha Pohanky, kdy krom 

destilátů pod názvy Čihadlo, kmínka či Pohanská viskovice nezapomněl při novo-

ročním přípitku ani na  děti, teenagery a „těhulky“.   

     Děkujeme tímto SDH Polánka za skvěle zorganizované zázemí a firmě Interié-

ry a schodiště s.r.o. Kasejovice za financování celé akce. 

     Na novoroční sousedské setkání s Vámi v roce 2017 se již nyní těší   

              Komunitní škola Kasejovice 
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Výběr z usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice         

ze dne 28.12. 2015 

 

 Poplatek za psa na rok 2016 činí 

50 Kč za jednoho a za každého 

dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku 

do 28.2. 2016. 

Výše a způsob platby za svoz odpadu na 

rok 2016 v Kasejovicích se řídí obecně zá-

vaznou vyhláškou č. 2/2012 ze dne 

14.12.2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů. 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 

do konce února 2016 v hotovosti nebo pře-

vodem na účet města Kasejovice. Výše po-

platku zůstává beze změny, a to 420,- Kč za 

osobu, přihlášenou v obci k trvalému poby-

tu a 420,- Kč pro fyzickou osobu, která má 

ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo dům, ve kterých není ni-

kdo přihlášen k trvalému pobytu.  

 Známky na popelnici, případně pyt-

le na odpad, je možné vyzvednout si na 

Městském úřadě v Kasejovicích v průběhu 

příslušného roku. Platnost jednorázových i 

celoročních známek z roku 2015 končí 

31.1.2016. Svoz odpadu probíhá 

v Kasejovicích každý čtvrtek v topné sezó-

ně a každý sudý čtvrtek mimo topnou sezó-

nu. Ve spádových obcích je svoz zajištěn 

celoročně jednou za čtrnáct dní v sudé 

čtvrtky.  

 

Podle zájmu lze zakoupit další typ 

známky (platí pouze pro Kasejovice): 

2 100,- Kč - kombinovaná známka (42 

svozů/rok) -  1x za 14 dní v létě, 1x 

týdně v zimě 

 

Informace pro platby převodem z účtu: 

Číslo účtu: 3122361/0100 

Účel platby: svoz odpadu 2016 

Variabilní symbol: 15 

Zpráva pro příjemce:Vaše jméno a pří-

jmení 

Specifický symbol:  

Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: 

čp. 200 = 10200) 

 

Řesanice       

Újezd             

Chloumek      

 

Polánka          

Podhůří         

Kladrubce     

                      

Přebudov        

                       

Počet osob  

s trvalým  

bydlištěm 

Poplatek Známka Cena za celo-

roční známku 

1x za 14 dní  

u 1 - 2 osob ne-

bo chalupářů 

1 osoba 

nebo chalupář 

420,- 5 jednorázových známek nebo 4 pytle 1.260,- 

2 osoby 840,- 10 jednorázových známek nebo 8 pytlů 1.260,- 

3 osoby 1.260,- 1celoroční známka (svoz 1x za 14 dní) - 

4 osoby a více 1.680,- 1 celoroční známka (svoz 1x za 14 dní) - 

20 + číslo popisné 

30 + číslo popisné 

40 + číslo popisné   

4010 + číslo evidenční 

50 + číslo popisné 

60 + číslo popisné 

70 + číslo popisné 

7010 + číslo evidenční 

80 + číslo popisné     

8010 + číslo evidenční                

Rada města Kasejovice schvaluje: 

 žádost Mateřské školy Kasejovice o 

schválení čerpáni investičního fondu 

ve výši 20 812 Kč na financování návr-

hu instalace termostatické regulace 

hydraulického vyrovnání otopného 

systému 

 zvýšení rozpočtu Mateřské školy Ka-

sejovice o 70 000 Kč na provozní vý-

daje  

 nákup 16 ks kancelářských židlí pro 

Základní školu Kasejovice v celkové 

částce 36 668 Kč 

 nákup krbových kamen do kulturního 

zařízení v Řesanicích  

Souhlasí: 

 s přijetím peněžních darů pro Mateř-

skou školu Kasejovice ve výši 22 500 

Kč na nákup knih, učebních pomůcek, 

vybavení a hraček 

 s přijetím peněžních darů pro Základní 

školu Kasejovice ve výši 2 500 Kč na 

nákup knih a učebních pomůcek 

 s podáním žádostí o dotace na opravu 

bývalého špýcharu v Kasejovicích, na 

opravu komunikace Řesanice – Ko-

touň, na rekonstrukci čistírny odpad-

ních vod a výstavbu kanalizace 

v ulicích Chloumecká a U trati 

(dokončení ze str. 1) 

Nová redakční rada byla složena ze 

zástupců OÚ Kasejovice, Ml. Smolivec, 

Životice, Hradiště a Nezdřev. Do funkce 

redaktorky nastoupila paní Ilonka Sudová.  

První číslo v nové úpravě (jak vy-

chází dodnes), spatřilo světlo světa v led-

nu r. 1996 a bylo až do května toho roku 

rozesíláno čtenářům zdarma - teprve pak 

byla cena jednoho výtisku stanovena na    

2 Kč.  

Citelná ztráta postihla redakci KN 

11. listopadu 1996, toho dne zemřel náhle 

ve věku 73 let už zmiňovaný PhDr. Vác-

lav Křivanec, který se radou i skutkem 

zasloužil o plynulý průběh redakční práce. 

Poněvadž Kasejovické noviny brzy 

nalezly oblibu také u obyvatel spádových 

obcí (Polánka, Řesanice, Újezd, Chlou-

mek, Kladrubce, Přebudov, Podhůří, Starý 

Smolivec, Budislavice, Radošice, Dožice, 

Nová Ves a Kotouň), musel být od listo-

padu roku 1998 zvýšen náklad na 900 

výtisků - to však mělo za následek  zvýše-

ní částky potřebné na úhradu tisku, proto 

došlo od 1. května i ke zvýšení ceny výtis-

ku na 3 Kč. 

Už v té době se v řadách čtenářů 

našli i ochotní dopisovatelé, kteří poskyto-

vali redakci své články o současném dění 

ve svých obcích, seznamovali mladší ge-

neraci se starými, skoro zapomenutými 

pověstmi, ale i s doloženými historickými 

událostmi a dalšími zajímavostmi. V kaž-

dém čísle jsme nacházeli pěkné kresby 

různých stavebních objektů z Kasejovic a 

okolí - v tom vynikal tehdy sotva patnácti-

letý Stanislav Hrbek ml., ale pozornost si 

zasloužily i kresbičky mladších žáků. 

Zdá se až neuvěřitelné, že v letech 

1994 - 2001 přispělo do KN svými články 

celkem 140 autorů (mnozí z nich opako-

vaně), někteří ještě školou povinní 

"veršotepci" poslali své básničky, kolek-

tivními příspěvky přispěl učitelský sbor 

ZŠ Kasejovice, Mateřské školky ve 

Starém Smolivci, ZŠ v Dožicích, třída 7.A 

ZŠ Kasejovice, "Kasejovičtí skřivánci" i 

kolektiv koledníků z Nové Vsi. 
 Čas nenávratně ubíhal a Kasejo-

vické noviny šťastně přešly z druhého do 

třetího tisíciletí, vzhledově, ani obsahem 
se v té době nijak zvlášť nezměnily. Jen 
kreslené obrázky začaly být stále častěji 
nahrazovány fotografiemi (dnes už foto-

grafie v tomto směru převládají). Potěši-
telné také bylo, že už v roce 2006 začala 
tiskárna v Blatné používat pro tisk našich 
novin kvalitnější papír, než tomu bylo 

dříve. 
 V současnosti (a to už od roku 
2010) řídí redakci KN Dana Matějovská, 

o které lze bez nadsázky říci, že se své 
práci věnuje se stejnou pílí a odpovědnos-
tí, jako její předchůdkyně. 
 Jistě se mnou budete jako čtenáři 

souhlasit, když Kasejovickým novinám 
popřeji hojnost čtenářů i dopisovatelů a 
celé redakční radě pevné zdraví, hodně 

štěstí a vždy dostatek dobré nálady! 
    -káf- 
Poznámka redakce: Autor, pan František  
Kápar je dlouholetým zasloužilým dopiso-

vatelem do Kasejovických novin, zejmé-
na, pokud jde o články z historie města.  
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Setkání důchodců  
pro Kasejovice  
a spádové obce  

 

dne 28.1.2016 od 14 hod.  
v sále kulturního centra Kasejovice 

Program: 
Od 14 hodin - Vystoupení dětí z MŠ, 

žáků ZŠ a umělecké školy  
Od 15 hodin - K tanci a poslechu hraje 

"Malá muzika Nauše Pepíka" 
Od 16.30 hodin - večeře 

 
Zajištěno občerstvení, zákusky,  

ochutnávka zabijačkových specialit. 

Město Kasejovice oznamuje 

SVOZ PLASTOVÉHO ODPADU 
  v pondělí 25.1.2016 

 

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.  

Některé změny spojené s novelou  

zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016 

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné 

na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (u nás nejblíže Blatná, 

Nepomuk). Občanům, kteří urychleně potřebují vycestovat do zahraničí, se na žádost 

vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 

let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. 

Zároveň je zrušeno vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené 

lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců. 

 

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech  

účinné od 1.1.2016 

Občanům starších 70 let se budou vydávat OP s platností na 35 let od data vydání do-

kladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém OP bude nutné jej vy-

měnit. Na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností (u nás nejblíže Nepo-

muk, Blatná) bude možné podat žádost o vydání OP. Převzetí bude možné i na jiném 

úřadu, bude však zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. 

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let 

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá OP, je povinen o něj 

požádat po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. 

 

Žádáte o zprostředkování kontaktu?  

Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby.  

K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování 

kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zpro-

středkování kontaktu kontaktovanému.  

O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Minister-

stvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované 

osobě.  

V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této sku-

tečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pou-

ze osobě blízké. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

  

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?  

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením 

na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.  

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle 

ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desá-

tým dnem se považuje písemnost za doručenou.  

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykona-

telnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic 

nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty 

je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze 

vlastní osobu.  

 

ěstský úřad Kasejovice ve spolu-

práci Plzeňským krajem připravil 

pro občany s trvalým pobytem 

v Kasejovicích včetně jejich částí nový 

způsob informování v krizových situacích 

pomocí moderního komunikačního kaná-

lu – posílání SMS zpráv na mobilní tele-

fon. Nepůjde vždy jen o krizové situace, 

SMS zprávy budou přinášet i řadu dalších 

potřebných informací z běžného života 

města. 

Pokud máte zájem dostávat ZDARMA 

informace o vyhlášení mimořádné či kri-

zové situace na území kraje či okresu, o 

hrozících povětrnostních vlivech, havarij-

ních stavech v dodávkách elektrické ener-

gie, plynu, vody, o plánovaných přeruše-

ních jejich dodávek, ale i řadu dalších 

důležitých informací, napište, prosím, 

SMS zprávu ve tvaru: 

PLZmezeraKASEJOVICEmezeraIN-

FORMACEmezeraANOmezeraPRIJM

ENImezeraJMENOhvězdičkaCAST 

OBCEhvězdičkaCISLO POPISNÉ 

(můžete psát i malými písmeny; vše ale 

pište bez diakritiky) 

Příklad SMS zprávy:  

PLZ KASEJOVICE informace ano 

novak stepan*Kasejovice*20 

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního 

telefonu na číslo 900 77 03. Cena této 

odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (včetně 

DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprá-

vu potvrzující, že jste do seznamu odbě-

ratelů informací zařazeni. 

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dob-

rovolné, proto budete-li chtít kdykoliv 

ukončit odběr informací, pošlete, prosím, 

na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru: 

PLZmezera KASEJOVICEmezeraIN-

FORMACEmezeraNE 

Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu po-

tvrzující, že jste ze seznamu odběratelů 

informací vyřazeni. 

Informace, které Vám budeme zasílat, 

jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen 

zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS 

zprávy za 3,- Kč (včetně DPH). 

Přihlásit se můžete také osobně na Měst-

ském úřadě v Kasejovicích nebo prostřed-

nictvím  e-mailu matrika@kasejovice.cz, 

kde uvedete své jméno, příjmení, adresu 

trvalého pobytu a telefonní číslo. 

 

 

mailto:matrika@kasejovice.cz


 

 

áclav Mentberger se narodil v 

Kasejovicích 7. ledna 1886 - 

tedy právě před 130 roky a ze-

mřel v Plzni 15. prosince 1969, podle 

svého přání byl pohřben do rodinného 

hrobu na kasejovickém hřbitově. 

Po vychození Obecné školy ve 

svém rodišti studoval na Vyšší reálce v 

Plzni, kde úspěšně odmaturoval, v r. 

1906 pak nějaký čas působil na kasejo-

vické Obecné škole jako výpomocný 

učitel. 

Po návratu z vojenské prezenční 

služby nastoupil v r. 1908 do služeb 

tehdejších státních drah v Olomouci, 

později byl služebně přeložen do Plzně, 

kde se také oženil. Za 2. světové války 

byl penzionován, po revoluci r. 1945 

byl ale reaktivován a do výslužby ten-

tokrát už natrvalo odešel roku 1947.  

Stálé bydliště měli sice manželé 

Mentbergerovi v Plzni, ale do Kasejo-

vic dojížděli často a pravidelně zde 

trávili v pronajatém domku celé letní 

období často až do pozdního podzimu. 

Po celý svůj život se Václav 

Mentberger věnoval historii Kasejovic, 

zvláště pak dějinám místní židovské 

komunity. Shromáždil také rozsáhlou 

sbírku nejrůznějších historických před-

mětů, kterou ve své poslední vůli odká-

zal bezplatně našemu městu. Část sbír-

ky je umístěna v bývalé místní židov-

ské synagoze. 

Bohatá byla také jeho publikační 

činnost: tiskem vyšly Kasejovické po-

věsti, písně a říkánky, Životopis hrabě-

te Fr. A. Šporka, Z deníku J. J. hraběte 

z Vrtby, Hudební archiv Smetanova 

mládí, Mozartova hudba na Plzeňsku, 

První plzeňská papírna aj. 

Zpracoval i soupis kasejovických 

obyvatel z let 1827-1834. Svými člán-

ky přispíval také do plzeňských novin 

Nová doba, Český lid a dalších. Někte-

ré z jeho prací se dochovaly pouze ve 

strojopisu nebo rukopisu a jsou uloženy 

jednak ve Státním židovském muzeu v 

Praze, jednak v Archivu Města Plzně - 

(např. Kasejovičtí židé, Stará kniha 

vypravuje, O Mentbergerech v Kasejo-

vicích, Kasejovická judaistika aj.). 

Po roce 1945 zastával také funkci 

kasejovického obecního kronikáře, 

roztřídil a celkově uspořádal bohatý 

místní archiv. 

Jeho dlouholetá a vytrvalá práce v 

oboru historie Kasejovic a okolí byla 

oceněna i našimi krajany žijícími v 

Jižní Americe, roku 1959 od nich obdr-

žel Pamětní list s věnováním a španěl-

sko-českým textem a jejich podpisy. 

Městským úřadem v Kasejovicích 

bylo Václavu Mentbergerovi za jeho 

záslužnou činnost uděleno 28. března 

2000 in memoriam čestné občanství. 

Nezapomínáme... 

    -káf- 

posledním předvánočním týdnu 

se uskutečnily vánoční besídky v 

obou odděleních školní družiny. 

Předcházelo jim vyrábění dárečků, přá-

níček a drobností jak na školní vánoční 

výstavu, tak i pro rodiče, zaměstnance 

školy, pro obyvatele domu s pečovatel-

skou službou a zaměstnance městského 

úřadu, které děti navštívily, zazpívaly 

vánoční koledy a přednesly vánoční 

básně. 

 V neposlední řadě jsme vyráběli 

i pro sponzory, kteří svými sponzorský-

mi dary velkou částí přispěli na vánoční 

dárky a vybavení školních družin.  

 Chtěli bychom proto poděkovat 

těmto sponzorům: P+V ELEKTRONIC 

spol.s r.o., BLATENSKÉ STROJÍRNY 

Blatná, KLAUS Timber a.s. Kladrubce, 

KOVO MONT Kasejovice, AGRO-

CHOV Kasejovice-Smolivec a.s., 

GUMMITECHNIC s.r.o., INTERIÉRY 

A SCHODIŠTĚ s.r.o., pan VÁCLAV 

BLOVSKÝ, pan JOSEF KALBÁČ, 

paní BARBORA EMMERT a PILA 

K&P spol. s r.o. 

 Díky nim našly děti pod stro-

mečkem nové hračky, ze kterých se 

velmi radovaly. Děkujeme tedy všem, 

že nám umožnili prožít radostné chvilky 

a opět rozzářit dětské oči u vánočního 

stromku. 

 Přejeme všem do nového roku 

hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 

a radosti. 

                         Šárka Vocelková 

Další články a fotografie ze školního 

dění najdete na www.zskasejovice.cz". 
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ako každý rok v tomto předvá-

nočním čase se v Kasejovicích 

uskutečnilo vítání nových občán-

ků, narozených v uplynulém roce. 

Městský úřad pro ně a jejich rodiče 

připravil malou slavnost, na které je 

přivítala paní starostka Marie Čápová a 

předala jim drobné dárky.  

 Milým zpestřením programu 

bylo vystoupení dětí z mateřské školy. 

Po podpisu do pamětní knihy následo-

valo fotografování dětí s rodiči, přípi-

tek a malé občerstvení.  

 V letošním roce bylo do obce 

přivítáno 14 občánků: Matěj Kopáček, 

Matyáš Bartík, Petr Merhout, Věra 

Benešová, Lucie Mašková, Eliška Čá-

pová, Vanessa Týcová, Viviana Sedlá-

ková, Hana Kohoutová, Hana Vítovco-

vá, Adam Rendl, Zdeňka Štefanová, 

Rozálie Niklová a Sofie Hlaváčková. 

             -rkn- 

 

http://www.zskasejovice.cz


 

 

žáky druhého a třetího ročníku 

ZŠ Kasejovice se přišla rozlou-

čit do bazénu v Horažďovicích  

14. prosince  vodnice Čochtanka. Pod 

jejím vedením  žáci závodili, hráli si 

s hračkami do vody a užívali si bazé-

nu. Byla to poslední lekce plaveckého 

výcviku, na který začali druháci a tře-

ťáci jezdit  v září.  

             Během deseti lekcí se většina 

žáků naučila plavat, skákat do vody a 

lovit kroužky. Byli rozděleni do druž-

stev podle svých plaveckých doved-

ností, které se snažili během výcviku 

zdokonalit. Někomu se více líbilo 

plavání na čas, jinému skákání šipky 

do vody nebo závody. Díky zkušeným 

a vlídným plavčíkům vše probíhalo 

v pohodě a žáci se vždy těšili na další 

lekci plavání. Oblíbené bylo volné 

plavání, kdy mohli jezdit na skluzavce 

a využívat dalších vodních atrakcí. 

Nebáli se ani v divoké řece. Na závěr 

dostali Mokré vysvědčení s výsledky, 

kterých dosáhli během výcviku. Pro 

třetí ročník to byl poslední plavecký 

výcvik, druhý ročník bude pokračovat 

ještě v příštím školním roce. 

              Děkujeme Plavecké škole 

v Horažďovicích za trpělivost s našimi 

žáky a těšíme se na spolupráci  zase za 

rok.   Mgr. Iva Zoubková, učitelka ZŠ                
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řišel Štědrý den a s ním očeká-

vání, jak dopadne POCHOD. 

Počasí bylo pro výlet jak stvoře-

né a já doufala, že se vše vydaří.  

Bohužel se nás sešlo málo, ale den 

v přírodě bez stresu a shonu jsme si 

všichni krásně užili. Pro děcka byly 

připravené různé hry, soutěže a ceny 

(byly připravené hry i pro tatínky, ale 

Ti nějak až na jednoho chyběli). 

K obědu jsme si opekli brambory, uva-

řili čaj a ohřáli si „kubu“, co jsem den 

před tím upekla. 

Když se sluníčko asi kolem druhé 

odpoledne stočilo za stromy a začalo 

být na naší základně chladno,  ozdobili 

jsme společně stromečky pro zvířátka a 

vydali jme se k domovu. 

K naprosté dokonalosti chyběl 

jenom sníh pro tu správnou vánoční 

atmosféru, kytara a větší dav.  

Docela se těším na příští rok, pro-

tože si to všichni rádi zopakujeme. Jen 

doufám, že se nás sejde víc. 

za TO Ztracený klíč Kasejovice 

   Irena Majorová 

 

 

v  letošním  roce  se  děti 
z  atletického  kroužku  účastnily 
několika halových soutěží.  

Dne 16. 11. se konaly  v Českých Budě-
jovicích halové závody Velká cena SK 
Čéčova. Závodilo se na tratích 50 m, 60 
m, 300 m. Těchto závodů se zúčastnili 
Adam Fous a Lia Vilhelmová a přivezli 
si celkem 6 medailí, Lia Vilhelmová tři 
bronzové, Adam Fous dvě bronzové a 
jednu stříbrnou. V silné konkurenci dětí 
z  velkých  oddílů  to  byl  nevšední 
úspěch.   
 V neděli 2.12.2015 se v Českých 
Budějovicích konala Mikulášská hala, 
opět běžecké závody na  50 m, 60 m a 
300  m.  Tentokrát  bronzovou  medaili 
získala pouze Lia Vilhelmová v běhu na 
60 m. Těchto závodů se zúčastnilo ještě 
5 dětí z Kasejovic: Jaroslava Jarolímo-
vá, Zuzana Kubíková, Adriana Hoško-
vá, Jan Matějka a Martin Lála. U jme-
novaných se jedná většinou o první atle-
tické závody, medaile byly zatím nedo-
sažitelné.  Je  třeba  ocenit  především 
snahu a zarputilost, se kterou se všichni 
do závodů vrhli. 
 Dne 16. 12. 2015 se na Střední 
odborné škole Blatná konal 25. ročník 
soutěže  ve  skoku  vysokém  Vánoční 
laťka. Z kasejovické školy se dostavilo 
celkem 9 dětí: Dominik Palečko, Moni-
ka Juráčková, Eliška Lukšíková, Marké-
ta Merhoutová, Jonáš Reichelt, Adam 
Fous, Karel Čada, Josef Mála, Marek 
Kuneš. I odtud máme medailové úspě-
chy.  V  kategorii  žáků  zvítězil  Karel 
Čada  (150  cm),  třetí  místo  obsadil 
Adam Fous (145 cm). V kategorii žákyň 
získala  bronzovou  medaili  Markéta 
Merhoutová  (120  cm).  Asi  největší 
aplaus si vysloužil za své výkony Domi-
nik Palečko, překonal 125 cm, přičemž 
sám měří 139 cm. 
 Po Novém rocená nás čeká ještě 
několik halových závodů, asi nejdůleži-
tější  bude  halový  krajský  přebor 
v Praze.  Jaroslava Mlsová,  

               učitelka ZŠ Kasejovice  

 

iž pojedenácté se místní sešli při 

společném zpívání koled s Čes-

kým rozhlasem.  

Jako první se představil divákům sou-

bor ZUŠ Pšeničky pod vedením O. 

Ondruška se svými písněmi. Poté štafe-

tu převzala místní skupina Brumendo, 

která hrála známé a oblíbené songy až 

do 18 hod. Nakonec zazněly dvě kole-

dy - Nesem Vám noviny a Narodil se 

Kristus Pán, které díky rozhlasovému 

přenosu zpívali i lidé v dalších dvanácti 

obcích Plzeňského kraje. 

 Krom zpěvu si mohli lidé popo-

vídat a zahřát se chutným svařákem a 

klobáskou. Jen počasí si na nás již tra-

dičně připravilo překvapení, tentokrát 

panovala hustá mlha, díky níž měl onen 

večer nádech tajemna a nevšednosti. 

                 -dm- 
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Usnesení zastupitelstva 

obce Mladý Smolivec  

ze dne 15.12. 2015 ánoce asi všude začínají vůní peče-

ných perníčků a skořice. S dětmi 

jsme také pekly perníčky a vánoč-

n ě jsme si vyzdobily celou školku.  

Letos jsme již poosmé uspořádaly vá-

noční jarmark. Rodiče si zde mohli 

zakoupit  vánoční svíčky, svícny, různé 

ozdoby na stromeček, medové perníč-

ky, medová srdíčka, věnečky, andělíč-

ky i zvonečky pletené z papíru, sněhu-

láky. Jarmark měl velký úspěch. Vý-

robky na vánoční jarmark vyrobily 

maminky i děvčata ze  školky a tímto 

jim chci také poděkovat. Část vybra-

ných peněz pošleme na sponzorování 

vakoveverky do plzeňské ZOO a zby-

tek necháme na zaplacení dopravy na 

výlet. 

 I vánoční besídka se nám vy-

vedla. Děti s chutí předvedly, co se 

naučily. Nejprve  zatančily na Vánoční  

písničku a Kamaráda. Poté přednášely 

básničky a zpívaly známé koledy. Na 

závěr si společně s rodiči zatančily a 

zazpívaly písničku Prosinec od Z. Svě-

ráka a J. Uhlíře. Děti také předaly rodi-

čům vlastnoručně vyrobená přáníčka a 

zvonečky. 

 Na závěr  předala p. starostka E. 

Kubová  s p. místostarostou J. Spourem 

dětem dárečky od OÚ. Děti si domů 

také  odnášely dárkové balíčky, které 

jim nadělil Ježíšek pod stromeček.  

Velice nás potěšila velká účast rodičů i 

ostatních diváků. 

 Sponzory letošních Vánoc ve 

školce byli: 

p. Spour, p. Konvář, p. Křížová, p. 

Dražan, p. Žák, SDH Mladý Smolivec, 

SDH Starý Smolivec, SDH Radošice, 

SDH Budislavice, SDH Dožice, Mysl. 

sdružení Mladý Smolivec,  Agrochov 

Kasejovice – Smolivec, firma Klaus 

Timber a.s., firma Ryor.  

Ještě jednou děkujeme.                                                                                

   S. Šlaisová – řed. MŠ Starý Smolivec 

Poplatky v Mladém Smolivci pro rok 2016   

Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijícího občana 400 Kč 

Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijící dítě do věku 15 let 250 Kč 

Poplatek za odvoz TKO pro rekreační objekt, dům 500 Kč 

Poplatek za psa či fenu 50 Kč 

Poplatek za dalšího psa či fenu 75 Kč 

Vodné (včetně DPH) 11,50 Kč 

Poplatky za odvoz  TKO jsou splatné do 31. 3. 2016   

Vodné je splatné po odečtu v červnu do 30. 9. 2016   

ne 8. 12. 2015 se konal již druhý 

ročník setkání seniorů z vesnic, 

které spadají pod Obec Mladý 

Smolivec.  

Autobus svezl všechny důchodce 

z našich pěti obcí a ve 14 hodin se 

mohlo začít. A jaký program naše seni-

ory čekal? 

~ Vystoupení dětí z MŠ Starý Smoli-

vec 

~ Divadlo v podání ochotníků BUML

-STAR – Perníková chaloupka 

~ Malá muzika Nauše Pepíka 

~ Vystoupení souboru Pšeničky 

Každý z návštěvníků dostal občerstvení 

v podobě zákusků, chlebíčků, chuťo-

vek, kafíčka a pilo se vše, co teklo. 

Podávala se večeře – rošťák, brambor a 

obloha. Důchodců dorazilo více než 

vloni, slabá osmdesátka, takže jsme 

byli všichni spokojeni a věřím, že i naši 

senioři s programem, který jsme jim 

připravili. 

   Eva Kubová 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 program zasedání 

 rozpočtové opatření 12/2015 

 návrh rozpočtu na rok 2016, vy-
rovnaný rozpočet 14000000 Kč 

 uzavření dodatku č. 9 s firmou 
RUMPOLD – P s.r.o., IČO 
61778516 

 přijetí daru od SDH Starý Smoli-
vec ve výši 9000 Kč na nákup 
požární AVIE DA 12 

 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 11/15 

 zprávy o hospodaření v lese a 
v odpadovém hospodářství za rok 
2015 

 zprávy kontrolního a finančního 
výboru, stavební komise za rok 
2015 

 informaci o probíhajícím výběru 
zpracovatele žádosti o dotaci do 
programu IROP na hasičské auto 
pro JPO III Mladý Smolivec 

 návrh rozpočtu DSO Mikroregi-
on Nepomucko na rok 2016 

 návrh rozpočtu DSO okresu Pl-
zeň-jih pro odpadové hospodář-
ství na rok 2016 

 žádost o ukončení smlouvy na 
pronájem pozemku vedle čp. 34 
p. Skuhravé ze Starého Smolivce 
s tím, že smlouva bude ke dni 31. 
12. 2015 ukončena 

 

 

Fotografie ze setkání důchodců 



 

 

ánoční koncert v bezděkovském 

kostele sv. Ondřeje si opět našel 

své příznivce.  

Sobotní podvečer 19. prosince jsme se 

mohli již popáté zaposlouchat do vá-

nočně laděných písní a koled v podání 

pěveckého a chrámového sboru Vel-

kobor. Členky sboru pod vedením paní 

Radky Kočí a za hudebního doprovo-

du slečny Jany Brůžkové potěšily 

svým zpěvem všechny přítomné a 

navodily příjemnou vánoční atmosfé-

ru.   

 Tu umocnila již tradiční vánoč-

ní výstava ve škole, kam jsme se z 

chladného kostela po téměř hodino-

vém koncertu přesunuli. Každý se 

mohl zahřát teplým svařákem a ochut-

návat připravené sladkosti. U vstupu 

návštěvníky přivítal anděl a nebyl je-

diným živým exponátem výstavy. Ve 

vaničce si klidně plaval kapr, kterého 

si oblíbily hlavně děti. Mohly si také 

vyzkoušet několik vánočních zvyků – 

rozkrojit si jablíčko, aby v něm našly 

hvězdičku, nebo si vypustit lodičku z 

ořechové skořápky. Pod dohledem 

anděla pak svoje zážitky a pocity z 

výstavy zapsaly do návštěvní knihy. 

 Mezi vystavovanými betlémy, 

anděly a dalšími vánočními dekorace-

mi se našla řada nových a neokouka-

ných. Nepřehlédnutelný byl betlém v 

životní velikosti zapůjčený z Kasejo-

vic, jehož tvůrci jsou manželé Valeno-

vi. 

 Díky, díky a ještě jednou díky 

všem, kteří jakkoli přispěli k této vy-

dařené akci v uspěchaném předvánoč-

ním čase. Za rok zase na viděnou. 

       

  Šulcová Olga 
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USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 8.12.2015 

 

ne 24.12. 2015 od 21 hod. se 

konalo tradiční zpívání koled u 

Kloubovky v Kotouni. Účast 76 

občanů. Poděkování patří „tahounům“ 

této akce, rodině Zoubků z Kotouně 

č.p. 97, rodině Klímů z Oselec, Kuldů z 

Kotouně a dalším, kteří se na této akci 

podílí. 

Dne 29.12. 2015 proběhl v Oseleckém 

šenku na sále turnaj ve stolním tenise. 

Účast 18 hráčů. Vítěz Ladislav Barák 

st. Poděkování patří zejména Davidu 

Červenému a dalším, kteří se o pořádá-

ní této akce zasloužili. 

 

Padesát dva účastníků půlnočního No-

voročního přípitku před OÚ v Oselcích 

vidělo půlnoční ohňostroj a na Nový 

rok si připili svařeným vínem.  

 

Dne 1.1. 2016 se ve 13 hod. sešlo na 

dvoře Obecního šenku v Oselcích 83 

účastníků Novoročního pochodu.  

 Trasa vedla z Oselec kolem ryb-

níka Korytný, dále kolem obce Černice 

směrem na Novou Ves, kde na účastní-

ky čekalo malé občerstvení v podobě 

čaje a koláčků ze Dvorecké pekárny. 

Pak trasa vedla po silnici kolem rybníka 

Široký a končila v Oseleckém šenku, 

kde akce končila s občerstvením - 

„zelňačkou“ - výroba SDH Oselce. 

Celková délka pochodu byla cca 7,5 

km.   

Václav Houlík, starosta Oselec        

Zpívání koled u Kloubovky 

Turnaj ve stolním tenise. 

Novoroční pochod 

Občerstvení na cestě. 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 program zasedání 

 vyrovnaný rozpočet na rok 2016 
v částce 4.200.000,- Kč. Schválený 
rozpočet na rok 2016 je nedílnou 
přílohou tohoto usnesení 

 záměr pachtu pozemků v k. ú. 
Bezděkov u Kasejovic p. č. 1503 a 
p. č. 1487 

 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů    

Neschvaluje:  

 poskytnutí daru na zřízení nového 
babyboxu v Příbrami 

Bere na vědomí:  

 kontrolu usnesení ze zasedání č. 
5/2015 

 informaci o veřejnoprávní kontrole 
na hospodaření s veřejnými pro-
středky – dohody o VPP 

 informaci o povinnosti obce provo-
zovat kanalizační síť odborným zá-
stupcem         

Pověřuje: 

 starostku obce oslovit majitele ryb-
níčka u č. p. 2 v Hradišti, aby zamezil 
prosakování vody z hráze rybníčka 
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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 
 

  Chelsea Cainová: Bez srdce 

  James Herriot: To by se zvěrolékaři stát nemělo  

  Michael Connely: Rozsudek ráže 9 

  Laura Esquiel: Malinali  

  Jaroslava Černá: Perlová koruna 

  Vladislav Hošek: Šumava panoramatická 

  Školní atlas - dnešní svět 

  Krákorčina abeceda 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

Helena Zahradníková, Chloumek 

         

Aneta Kopřivová, Řesanice 

Rodina děkuje všem, kteří se přišli  

naposledy rozloučit  s naším manželem, 

tatínkem, dědečkem a pradědečkem  
 

panem Josefem Uriánkem  

z Nezdřeva. 

Kdo byl milován, není zapomenut. 

 Dne 12.1.2016 uplynulo 5 let ode dne,  

kdy nás navždy opustila  

paní Božena Zachová  

z Újezdu u Kasejovic. 

 Stále vzpomíná manžel a děti. 

 Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Redakce se omlouvá za mylné uvedení gratulace Elišce Fen-

kové z Radošic, která byla zveřejněna v minulém čísle. 

 
 
 
 
 
94 let  Anna Šimůnková Kasejovice 
91 let Jiřina Chlandová Hradiště 
87 let Zdeněk Šipatka Kladrubce 
85 let Jarmila Voříšková Kasejovice 
  Růžena Matoušková Starý Smolivec 
    Marie Augustinová Zahorčičky 
84 let  Václav Drnek  Újezd 
83 let  Václav Fruhauf Mladý Smolivec 
  Marie Hulačová  Kasejovice 
82 let Miloslava Sloupová Starý Smolivec 
81 let Jiří Turek Kotouň 
  Marie Boušová Kasejovice 
  Bohuslava Tůmová Starý Smolivec 
80 let  Marie Koubková  Kasejovice 
  Josef Viktora  Kasejovice 
79 let  Stanislav Ráž  Oselce 
  Karel Suchý Kotouň 
  František Suda Kasejovice 
77 let  Marie Boušová  Kladrubce 
75 let Josef Krejčí  Mladý Smolivec 
  Zdeňka Jedličková Kasejovice 
74 let  Milada Sudová Kasejovice 
73 let  Helena Baťková Mladý Smolivec 
  Jaroslav Matějka Kasejovice 
72 let Václav Vrba Újezd 
  Josef Vágner Kasejovice 
  Josef Hulač Oselce 
  Marie Járová Nová Ves 
  Božena Rašková Oselce 
71 let František Polák Kasejovice 
  Václav Bárta Radošice 
70 let Miroslav Jára  Nová Ves 
  Ivan Dvořáček Kasejovice 
  Marie Motejzíková Kasejovice 
65 let  Marie Sudová Hradiště 
  Zdeněk Bláha Budislavice 
  Marie Vávrová Starý Smolivec 
  Jiří Týc Újezd 
60 let Vratislav Valena Kasejovice 
  Marta Rampasová Kasejovice 

INFORMACE O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY  
ČESKÉ POŠTY 

Otevírací doba České pošty v Kasejovicích nově: 
8 - 10 hod; 13 - 14.30 hod; 15 - 17 hod. 

V době od 14.30 - 15 hod. je pošta z provozních  
důvodů uzavřena. 

V Obecní knihovně se konalo po vánocích VÁNOČNÍ SPANÍ 

V KNIHOVNĚ. Na programu bylo čtení, tématické hry, spo-

lečné hraní.       -dm- 

Dějiny  oděvní kultury III. 
 

Pokračováním  oblíbených přednášek o historii odívání 

se dostáváme na začátek 20. století. 

Kulturu odívání i životní styl budeme sledovat  

až do 80. let 20. století. 

Kurz obsahuje 6 přednášek 1 krát za 14 dní. 

Začínáme ve středu 3.2.2016 

Cena kurzu je 300 Kč. 

Přihlášky v Obecní knihovně. 



 

 

FANFR, fanfr, fanfrnoch, nastává nám 

nový rok. Nový rok nám nastává,  

všeho dost nám dává! 

Vánoce s kouzlem rozsvíceného stromeč-

ku jsou pryč a  nám zbyly jen vzpomínky 

na předvánoční  přípravy a těšení. Vánoč-

ní čas pro nás začal  vystoupením na Ví-

tání občánků v  Kulturním centru Kasejo-

vice. 

 Jak se připravují zvířátka na zimu 

a jak se o ně starají v zimě, si s námi při-

šli povídat naši kamarádi myslivci z MS  

Čihadlo Kasejovice,  pan Václav Vrátník 

a pan Jiří Suda. V rámci akce ,,Celé Čes-

ko čte dětem,, nám přečetli O jelenu Větr-

níkovi a hajném Robátku. Na závěr  pak 

odměnili všechny děti a nejlepšího sběra-

če kaštanů a žaludů, kterým byl Davídek 

Nyiry.  

 Ani letos na nás čerti z  pekla  

nezapomněli, za básničku a písničku jsme 

od nich dostali čertovskou nadílku a za 

slib, že už zlobit nebudeme, nás do pekla 

neodnesli. Děkujeme dětem ze ZŠ Ka-

sejovice. 

 Na vánočním tvořeníčku jsme si 

společně vyrobili vánočního andílka na 

výzdobu školky a svého pokojíčku. 

 Abychom si zkrátili čekání na 

Ježíška,  navštívilo nás divadlo Dráček se 

svojí pohádkou Sněhuláci a Vánoce. Byla 

o tom, jak se zlobiví bratři sněhuláci  

málem dostali do pekla, kde by se roztáli 

a zbyla z nich jen malá loužička. 

     Vánoce ve školce začaly besídkou 

pro rodiče. Svým vystoupením se spous-

tou říkadel,  pohádkou a vánočními písně-

mi jsme předvedli, že jsme opravdu ši-

kovní. Pak následovalo posezení při kávě 

s vánočním cukrovím, které se našim 

maminkám moc povedlo. Ani se nám 

nechtělo domů.  

 Druhý den nás čekalo ,,vánoční 

nadělování ve školce“. Pod stromečkem 

jsme našli kočárky pro panenky, stolní a 

didaktické hry a stavebnice na rozvoj 

motoriky.  

 V závěru předvánočního shonu 

nás navštívilo divadlo s Vánočním zpívá-

ním a přivezlo spoustu písniček, které 

jsme si společně zazpívali.  

  Vánoční přání do DPS s malým 

dárečkem a také na MÚ, kde jsme všem 

popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok 

2016, zakončilo naše vánoční těšení a už 

zbýval jen kouzelný zvoneček u každého 

doma. 

       Už jsou tu vánoce, tak jako loni, jed-

lička v pokoji lesem zas voní... Uvidíme, 

co nového nám přinese nový rok 2016. 

 

Poděkování sponzorům 

Vážení a milí sponzoři, rodiče. Děkujeme 

Vám  za Vaši přízeň a sponzorské dary ve 

všech  formách. Velice si toho vážíme. 

Poděkování patří:  

INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s.r.o. 

EUROLINE ROAD SERVICE s.r.o. 

PANÍ   ANNA VALTOVÁ 

PANÍ   KVĚTOSLAVA KŘENKOVÁ 

KLAUS TIMBER a.s. 

AGROCHOV KASEJOVICE – SMOLI-

VEC, a. s. 

KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o. 

PAN  VÍT  BONAVENTURA 

KVĚTA ŠIMÁŇOVÁ, HRAČKY - 

DROGERIE. 

Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ 
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„Proč jde pohyb ruku 

v ruce s vhodným  

jídelníčkem...“ 

 

Pokud jde pohyb a jídelní-

ček ruku v ruce, je to moc-

ná volba. Na pár příkladech 

bych Vám chtěla ukázat, 

proč cvičení bez dobře vyladěného jídelníč-

ku nemusí mít příliš efekt, a naopak, proč i 

ten sebelepší jídelníček bez „hnutí brvou“ 

může být bez známek úspěchu.  

„Cvičím každý den, stravuji se velmi dietně 

a kila dolů ne a ne.“ Pokud si vezmeme, že 

každý člověk potřebuje určitou dávku ener-

gie, kterou si organismus přetvoří z přijaté 

stravy, tak přibližně 2/3 naší energetické 

potřeby tvoří jen nutnost pokrýt základní 

tělesné. Pokud k tomu připočteme energii 

potřebnou na běžné denní činnosti a pak i 

energii, která pokryje naší potřebu na sport, 

máme tady další minimálně 1/3 energie, 

kterou bychom měli přijmout ze stravy. 

V případě nedostatku energie si tělo umí 

naprosto bravurně dělat tukové zásoby i 

z toho mála, co mu dopřejete, neboť jede na 

úsporný režim, a je stresováno nedostatkem 

energie, a to i při vyšší fyzické aktivitě. 

Pokud si však nevíte rady s přesnou hodno-

tou, kterou Váš organismus potřebuje, ob-

raťte se na mě.  

„Protože cvičím, nemusím řešit, co jím.“ 

Naopak! Právě proto, že cvičíte a sportuje-

te, byste měli řešit, to, co jíte! Tak napří-

klad kvalitní zdroje bílkovin (libové maso, 

polotučné mléčné výrobky, vejce, ořechy) 

jsou potřebné pro růst a regeneraci svalu po 

fyzické aktivitě. Klobása to nespraví :-). 

Složené cukry (celozrnné obiloviny, luště-

niny, pečivo…) zabrání ztrátě výkonnosti a 

únavě během pohybu. A minerální látky a 

vitamíny (z ovoce, zeleniny, semínek, oře-

chů, rostlinných olejů, mléčných výrobků) 

zase napomůžou a urychlí velkou škálu 

výstavbových, obnovy schopných, obran-

ných a mnoho dalších účinků v našem těle.  

„Se zdravou stravou si k dobré kondici 

vystačím i bez pohybu.“ Pokud člověk hub-

ne nebo udržuje tělesnou hmotnost jen po-

mocí jídelníčku, tak ve většině případů 

dochází bohužel i ke ztrátě aktivní hmoty. 

Kůže je povolená, svaly ochablé, proporce 

povislé, záda bolí, břicho je vyklenuté a 

postoj shrbený…  

Těším se na to, že společnou cestou doká-

žeme najít mezi pohybem a stravováním 

rovnováhu! 

Nezkrácená verze článku k dispozici na 

webových stránkách www.kasejovice.cz 

nebo na mých osobních webových strán-

kách www.martinakorejckova.cz . 

 

Martina Korejčková 

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň 

poradna Kasejovice č.p. 311 

t.č.: 721 634 113 

 

novým rokem se provádí všelijaká 

sčítání a tak zde také předkládám 

něco ze statistiky Obecní knihovny 

Kasejovice za minulý rok. Knihovna obsa-

huje cca 11 500 svazků knih a odebírá 6 

typů periodik. Počet registrovaných čtená-

řů je k 31.12.2015 232. Za rok 2015 si 

1248 čtenářů vypůjčilo celkem 4171 knih. 

Z Městské knihovny Nepomuk bylo vypůj-

čenou formou výměnných souborů 280 

knih. Ve Státní vědecké knihovně v Plzni i 

jinde bylo vypůjčeno pro čtenáře dalších 

30 specialitek, kterými naše knihovna ne-

disponuje. V červenci proběhla revize 

knižního fondu. 

 Obecní knihovna pořádala několik 

akcí pro dětské čtenáře. Hned v lednu pro-

bíhala Tříkrálová sbírka. Ještě téhož měsí-

ce se konala sobotní akce s názvem „Po 

stopě zločinu“, kde se děti zábavnou for-

mou seznámily s vyšetřovacími metodami.  

V červenci probíhal příměstský tábor pro 

25 dětí s názvem Zlatá řemesla, nesla či 

nenesla - týden ve znamení poznávání prá-

ce našich předků. 

 V dubnu proběhla Noc s Anderse-

nem, pro velký zájem dětí dokonce dva-

krát. Knihovna pořádá od září kroužek 

společenských her.  

      Dana Matějovská 

 

http://www.kasejovice.cz
http://www.martinakorejckova.cz
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 Prodám žulový pomník (hrob) na hřbitově v Kasejovi-

cích, cena dohodou. Tel: 602 156 036. 
 Pronajmu byt 2 + kk v Kasejovicích od 1.2.2016 o cel-

kové výměře 55 m2 s plynovým vytápěním. Tel. 724 181 
001. 

 Prodám hranoly 8/16 - 4,20 14ks; 16/14 - 4,10; 16/16 - 
5,20 2ks; 16/16 - 4,50 a 4,40; 20/16 - 5,70 a 2,75; 30/30 
- 7,00. Hurdisky a patky. Info na tel. 606 775 941.  

 Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smoliv-
ce, cena dohodou. Tel. 725 648 003. 

 Prodám Škodu Fabia Combi 1.2, r.v. 2003, STK do 
10/2017, tažné zařízení, nové gumy, po GO motoru, 
rádio + CD, 6 x náhradní gumy, dobrý stav. Nízká spo-
třeba. Tel. 607 819 431. 

SDH Radošice pořádá 16.1.2016 

DĚTSKÝ BÁL  
od 14 hod., vstup dobrovolný. 

 

HASIČSKÝ BÁL S TOMBOLOU 

od 20 hod. vstup 100 Kč. 
K tanci a poslechu hraje  MINIMAX  

Sbor dobrovolných hasičů  
v Nezdřevě  

Vás  tímto srdečně zve na  

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES 
který se koná  

v sobotu 23. ledna 2016  
od 20.00 hod. na sále v Nezdřevské hospodě.        

K tanci a poslechu hraje hudební skupina KAREL. 

Obec Nezdřev pořádá tradiční 
 

 

 
který se koná v sobotu 30.1.2016  

v Nezdřevě od 13 hod. 
 

K tanci a poslechu hrají  

manželé Váchovi.                                            
 

Bohatá tombola, každý lístek vyhrává.         

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti v maskách zdarma. 

Město Kasejovice pořádá cestopisnou diaprojekci  
Vládi Hoška 

 

 
 
18. ledna 2016 v 18 hod.  

v sále kulturně společenského centra Kasejovice 

POZOR 

kadeřnice  

VERONIKA DUŠKOVÁ 

OD 1.1.2016 NOVĚ 

T.G.M. Masaryka 254, Blatná 

Tel. 603 930 643 

KADEŘNICTVÍ proti radnici 

Město Kasejovice  
pořádá přednášku Mgr. Vladimíra Červenky 

Genealogie 
Věda - koníček - poučení 

 

 Jak postupovat při tvorbě rodokmenu 

 Kde hledat genealogické údaje 

 Na co si dát pozor  
 

v pondělí 25. ledna 2016 od 18 hod.  

v sále kulturně společenského centra Kasejovice 

 

 

Obec Oselce pořádá: 
 

30.1. 20 hod. Obecní šenk 
Hasičský bál Oselce  
 

13.2. 10 hod. 
Maškarní průvod 
 

20.2. 20 hod. Obecní šenk 
Hasičský bál Kotouň 
 

27.2. 14 hod. Obecní šenk 
Dětský maškarní bál 
 

5.3. 20 hod. Obecní šenk 
Maškarní bál 
 

12.3. 14 hod. Obecní šenk 
MDŽ Oselce 

KALENDÁŘE 
 

Na městském úřadě jsou 

zdarma k vyzvednutí  

kalendáře pro občany  

Kasejovic a spádových obcí. 

http://www.mysticum.cz/detsky-rytirsky-varkoc-p-4379.html?cPath=189_386

