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

Děti prožily týden s „Malým poseroutkou“

O prázdninách se v kasejovické 
knihovně konal již po šesté příměstský 
tábor. Tentokrát na téma „Z deníku malé-
ho poseroutky“. Malý poseroutka je 
klučík pubertálního věku, který si své 
zážitky píše do deníku. A leckdy jde 
opravdu o zážitky hodné zaznamenání. 
My jsme se nechali inspirovat a...

První den jsme vyráběli deník. Taky 
jsme hráli spoustu her, při kterých byla 
legrace, například dětmi oblíbenou hru 
„Bezďák“ či „Na zemi zůstane“, kdy 
družstva dětí mají za úkol seskládat se 
například tak, aby na zemi zůstaly pouze 
tři ruce, dvě nohy a jedna hlava... Četli 
jsme si příhody z Deníků malého 

poseroutky. Učili jsme se morseovku, 
malovali na kameny se Zuzkou Pavlovou, 
povozili se na koních na Farmě u Filípka 
v Kladrubcích, v Újezdě jsme strávili 
jedno pěkné odpoledne na kolotoči a ve 
čtvrtek jsme si společný čas prodloužili 
až do večera, kdy se konal táborák. Na 
něm měli možnost užít si hravosti 
a fantazie na pohádkové téma i rodiče 
dětí, kteří přišli s námi posedět u ohně... 
Každé družstvo včetně rodičů dostalo 
jeden krepák červený, jeden černý, nůžky, 
izolepu a igelitku, která suplovala 
Karkulčin košíček. A také nedokončený 
text pohádky O červené Karkulce, kterou 
si družstva mohla dle své fantazie 

dokončit podle svého. Po chvilce 
chystání a příprav byla sehrána čtyři 
divadelní vystoupení, jedno hezčí než 
druhé, u kterých jsme se moc pobavili :-) 
Program plný her a činností byl vyvážen 
chvilkami relaxace, které děti dle své 
nátury trávily buď hrou společenských 
her, anebo řáděním v herně.

Adrenalin do jinak poklidného prázd-
ninového týdne přinesly různé soutěže, 
například tipovací soutěž „Kolik jsme ušli 
kroků“ při cestě do Újezda, kterou vyhrála 
Jituška Kušková trefou s přesností 5 kroků. 
Nicméně emocemi hýbala hlavně fotogra-
fická soutěž, ve které měly děti za úkol 
vyfotografovat našeho knižního hrdinu 
Grega na různých zajímavých místech. 
Tato soutěž probíhala jednak na faceboo-
ku, kde se do hlasování mohli zapojit rodi-
če, kamarádi a známí. Vítěze ale volili také 
zaměstnanci městského úřadu a táborové 
děti. Ve fb hlasování vyhrála fotografie 
Matěje Kotěšovce. Cenu dětí a MÚ vyhrá-
la Terezka Motejzíková s fotografií Grega 
s koťátkem na pianě a Vojtík Adamec, 
který skončil v hlasování dětí těsně na 
druhém místě s krásnou fotografií „malého 
poseroutky” v lesním zátiší.

Poděkování patří krom výše zmíně-
ných Aničce Maškové a Evelínce Matějov-
ské, které byly cennými pomocnicemi, 
Lence Kavkové za povídání o koních 
i jízdě na nich, Vraťovi Valenovi za hudeb-
ní doprovod při táboráku a Markovi 
Šůchovi za svezení na kolotoči. Dík patří 
též Městskému úřadu Kasejovice, který 
tento prázdninový týden finančně podpořil.

  Dana Matějovská

Život v naší obci je pestrý a různoro-
dý. Na zvelebování naší malé vesničky se 
podílí převážná většina obyvatel. Prů-
běžně vesnici uklízíme a upravujeme, 
sečeme zatravněné plochy, vysazujeme 
keře. Náves září zelení a především truh-
líky s květinami, o které se pravidelně 
staráme. Každý den má „službu“ na zalé-
vání jedna rodina. Těší nás, když nám 
návštěvníci nebo i procházející turisté či 
poutníci náves chválí. Vážíme si toho, že 
i v dnešní uspěchané době dokážeme 
v naší malé vísce držet pospolu. Po spo-
lečné práci většinou ještě posedíme a je to 
vždy moc fajn!

A co se u nás událo od posledního 
článku se zprávami z Podhůří?

V Podhůří se dobře žije

             (dokončení na straně 4)
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Rada města Kasejovice schvaluje:
ź návrh smlouvy o přezkoumání hospo-

daření územního samosprávného 
celku město Kasejovice za rok 2019  
nezávislým auditorem Ing. Janem 
Nozarem a pověřuje paní starostku 
k podpisu smlouvy

ź žádost společnosti ČEZ Energetické 
služby s.r.o. a souhlasí se zvláštním 
užíváním místní komunikace na parc. 
č. 1335/1 a parc. č. 1346 v k.ú. Újezd 
u Kasejovic za účelem uložení 
podzemního kabelu veřejného 
osvětlení

ź pronájem části pozemku parc. č. 
503/11 v k.ú. Kasejovice o výměře 39 

2 2m  p. xxx za cenu 7 Kč/m /rok na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 
(za účelem uskladnění palivového 
dříví)

ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź žádost Mateřské školy Kasejovice 

o  č e r p á n í  f o n d u  i n v e s t i c  n a 
vymalování školy ve výši cca 25 000 
Kč

ź poskytnutí finančního příspěvku na 
provoz Mateřské škole Kasejovice ve 
výši 64 000 Kč na nákup jídelních 
stolů a židlí do školní jídelny

ź žádost Českého svazu chovatelů, z.s., 
Základní organizace Kasejovice o po-
skytnutí individuální dotace ve výši 48 
000 Kč na výměnu oken a dveří v are-
álu chovatelů v Kasejovicích a schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města Kasejovi-
ce

ź návrh smlouvy o výkonu činnosti 
hajného – lesníka v lesích, které jsou 
v majetku města Kasejovice, s p. Ing. 
Vladimírem Becherem od 1.7.2019 
a pověřuje paní starostku k podpisu

Souhlasí:
ź s umístěním plynovodní přípojky na 

parc. č. 1667/4 a 1667/1 v k.ú. 
Kasejovice k pozemku parc. č. 508/8 
v k.ú.  Kasejovice  za  dodržení 
podmínek stanovených stavebním 
úřadem

ź s  př i je t ím účelové  dotace  od 
Plzeňského kraje ve výši 35 000 Kč na 
úhradu výdajů projektu Kasejovice – 
Klub otevřených dveří, souhlasí 
s uzavřením smlouvy a pověřuje paní 
starostku k podpisu

ź s přijetím účelových dotací od 
Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč na 

akci Odstranění havarijního stavu na 
čistírně odpadních vod v Kasejovicích, 
270 000 Kč na akci Chodník podél 
komunikace I/20 (ke zdravotnímu 
středisku) a 30 000 Kč na vydání 
publikace Podhůří

Projednala a doporučuje:
ź schválit prodej části pozemku parc. č. 

21604/18 o výměře cca 98 m  v k.ú. 
Kasejovice

ź neschválit prodej části pozemku parc. 
č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

Stanovuje:
ź cenu za výpůjčku sad venkovních 

stolů s lavicemi na 150 Kč/1 sadu/3 
dny bez dopravy pro občany s trvalým 
pobytem v Kasejovicích a pro 
chalupáře

Neschvaluje:
ź výpůjčku párty stanu k soukromým 

účelům

Bere na vědomí:
ź žádost xxx o zřízení věcného břemene 

na volný průjezd po veřejně přístupné 
účelové komunikace umístěné na 
pozemcích parc. č. 736/3, 737/1 a 
738/5 v k.ú. Kladrubce

ź žádost p. xxx o prodej části pozemku 
2parc. č. 657/3 o výměře cca 500 m  

v k.ú. Kladrubce s tím, že žadatelé 
přeloží předběžnou studii umístění 
mobilního domu na pozemku

ź společnosti Kanalizace a vodovody 
Starý Plzenec, a.s. k nefunkčnosti 
vodovodních šoupat a hydrantů v Úz-
ké ulici v Kasejovicích včetně ceny za 
jejich výměnu a sdělení k opravě 
měrného objektu na odtoku z čistírny 
odpadních vod v Kasejovicích a 
doporučuje tyto záležitosti projednat 
se zástupci společnosti KAV na příští 
schůzi Rady města Kasejovice

ź žádost p. o povolení zřízení žumpy na 
obecním pozemku u domu čp. 38 
v Kladrubcích a požaduje přeložení 
odborného posudku k umístění stavby

ź oznámení dětské organizace Pionýr, 
z.s., Pionýrské skupiny Nepomuk, o 
pořádání letních dětských táborů na 
základně v Přebudově

ź cenovou nabídku ve výši 7 000 Kč + 
DPH na zhotovení lesní závory 
v Chloumku

ź nezávazné přihlášky zájemců o 
stavební parcely pro stavbu rodinných 
domů v Kasejovicích v lokalitě 
Chloumecká

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 26. 6. 2019
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   Ani v letošním rozmarném létě neporušili v Oselcích tradici letních sportovních 
turnajů. Po patnácté byl den před poutí odehrán nohejbalový turnaj trojic, nazvaný 
podle hlavní ceny „Oselecké štěně“. Na dvorci u okálů se sjelo sedm dvojic, které za 
řízení činovníka plzeňského nohejbalového svazu Ládi Baráka hrály systémem každý 
s každým. Starosti dělalo pořadatelům nočním deštěm podmáčené hřiště. S tím se ale 
týmy sportovně vyrovnaly. Když kolem 16. hodiny zbývalo dohrát jeden set a jedno 
utkání, spustil se prudký liják, který už dokončení turnaje nedovolil. V této chvíli bylo 
jasné, že loňské prvenství obhájí družstvo Pražáků, chalupařících v Nové Vsi, které 
mělo odehráno všech šest utkání a ve všech vyhrálo poměrem 2:0. V družstvu hráli 
manželé Růžičkovi, Anna a Dan, Boleslav Entner, otec Anny a střídal Vlastimil 
Jurásek. Právem převzali od starosty pana Václava Houlíka putovní pohár a již 
avizované štěně. Další dvě ceny rozdělili pořadatelé spravedlivě mezi tři družstva. 
Kromě několika rodáků reprezentovala místní trojice z Kotouně ve složení Petr Jára, 
Lukáš Cikán a Kašpar.

   Současně se konala soutěž dětí ve skoku dalekém – „Oselecký klokánek“. Také 
zde nejisté počasí ovlivnilo účast. Nejvíce účastníků, jedenáct, závodilo v kategorii 
předškolních dětí a žáků 1. třídy. 

V této kategorii, kde děti skáčou z místa odrazem snožmo, vyhrál Filip Starý 
výkonem 148 cm, před Václavem Majerem (138 cm). V následné věkové skupině, již 
v dálce s rozběhem patřilo 1. místo Matěji Kotěšovcovi. Rodina Machova 
z Podřesanic si odvezla první ceny v kategorii 4. a 5. tříd zásluhou Toníka za výkon 323 
cm a mezi šesťáky a sedmáky přičiněním Marie, která skočila 316 cm. 

V žádné kategorii nebyl překonán rekord „Klokánka“, také vinou ostrého 
protivětru. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a drobné věcné ceny, všichni účastníci 
pak bonbony a fotky předních atletů. Skok daleký rozhodovali pánové J. Skala, 
F. Šiška a paní M. Kotěšovcová.

   O 14 dní později se konal tenisový turnaj „Oselce open“, který zaznamenal již 27. 
ročník bez jediného přerušení. Také zde čekali pořadatelé větší účast. Na vině bylo 
tentokrát horké počasí. Na výborném kurtu v péči p. Marka a zásluhou kasejovických 
brigádníků se hrálo od pátečního večera celou sobotu. Finálovými boji pak turnaj 
vrcholil v neděli dopoledne. Sedmnáctinásobný vítěz turnaje, odchovanec místního 
dvorce Libor Červený, prošel turnajem se ztrátou jediné hry a převzal obcí věnovaný 
nový putovní pohár a lahve pěnivého moku. Ve finále se střetl již po třetí s Jiřím 
Markem. Po loňském vyrovnaném boji letos Libor dominoval zcela jasně. Výborný 
výkon předvedl v semifinále proti Markovi sedmašedesátiletý trenér Emil Vyskočil. 
Do soutěže útěchy pro vyřazené v 1. kole postoupily tři dámy a Radovan Brož. Finále 
pak bylo střetnutím nejmladší účastnice, patnáctileté Anny Machové s nejstarším, 
dvaaosmdesátiletým R. Brožem. Skončilo výhrou zkušenějšího. Jistou kuriozitou je, 
že všech 27 ročníků se zúčastnil mnohonásobný vítěz Libor Červený a zakladatel 
turnaje a jeho spoluředitel R. Brož.
  A tak ze všech letošních sportovních soutěží se účastníci rozcházeli spokojení 
s přáním sejít se znovu při sportu v Oselcích roce 2020.  
                                                                          PaedDr. Radovan Brož 

Tradiční letní turnaje v Oselcích

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :
& Táňa Keleová–Vasilková: Máma
&  Iona Greyová: Dopisy, které nikdo nečetl
&  Vlastimil Vondruška: Dobrotínské moryáty
&  Daniel Cole: Loutkář
&  Chevy Stevens: Nenechám Tě odejít
&  Jean-Francois Parot: Spiknutí v ulici bílých plášťů
&  Anna Frasierová: Nejsem mrtvá
&  Jíme zdravě s Fitrecepty
&  Zuzana Pospíšilová: Hasičské pohádky
&  Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře - Tajemství oceánů

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.

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

RABBIT ŘEZNICTVÍ
12. 8. - 25. 8. 

vepřová plec bez kosti  1 kg/ 99.90 Kč
vepřová pečeně bez kosti 1 kg/ 139.90 Kč
vepřová pečeně s kostí  1 kg/ 99.90 Kč
kuřecí prsní řízek  1 kg/ 104.90 Kč
uzená kuřecí stehna   100 gr/ 5.90 Kč

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve Vaší 
obci něco mimořádného? Zašlete své 
příspěvky (článek, fotografie) do 
Kase jov ických  nov in  na  emai l . 
knihovna@kasejovice.cz, tel. 602 429 346.

ečovatelská služba je terénní služba, Pkterá se poskytuje osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. Poskytuje se 
osobám, které jsou odkázány na pomoc 
druhých při péči o sebe a svoji domácnost 
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí 
a nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.

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 předpo-
kladu, že jejich OÚ budou na dovoz 
přispívat.

ź Pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti = 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 telefonic-
ky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Nabídka pečovatelské služby

Město Kasejovice nabízí 
k prodeji palivové dříví. 

Cena 350 Kč + DPH 
za 1 prm. 

Tel. 602 330 542.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
ź návrh smlouvy o přezkoumání hospo-

daření územního samosprávného 
celku město Kasejovice za rok 2019  
nezávislým auditorem Ing. Janem 
Nozarem a pověřuje paní starostku 
k podpisu smlouvy

ź žádost společnosti ČEZ Energetické 
služby s.r.o. a souhlasí se zvláštním 
užíváním místní komunikace na parc. 
č. 1335/1 a parc. č. 1346 v k.ú. Újezd 
u Kasejovic za účelem uložení 
podzemního kabelu veřejného 
osvětlení

ź pronájem části pozemku parc. č. 
503/11 v k.ú. Kasejovice o výměře 39 

2 2m  p. xxx za cenu 7 Kč/m /rok na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 
(za účelem uskladnění palivového 
dříví)

ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź žádost Mateřské školy Kasejovice 

o  č e r p á n í  f o n d u  i n v e s t i c  n a 
vymalování školy ve výši cca 25 000 
Kč

ź poskytnutí finančního příspěvku na 
provoz Mateřské škole Kasejovice ve 
výši 64 000 Kč na nákup jídelních 
stolů a židlí do školní jídelny

ź žádost Českého svazu chovatelů, z.s., 
Základní organizace Kasejovice o po-
skytnutí individuální dotace ve výši 48 
000 Kč na výměnu oken a dveří v are-
álu chovatelů v Kasejovicích a schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města Kasejovi-
ce

ź návrh smlouvy o výkonu činnosti 
hajného – lesníka v lesích, které jsou 
v majetku města Kasejovice, s p. Ing. 
Vladimírem Becherem od 1.7.2019 
a pověřuje paní starostku k podpisu

Souhlasí:
ź s umístěním plynovodní přípojky na 

parc. č. 1667/4 a 1667/1 v k.ú. 
Kasejovice k pozemku parc. č. 508/8 
v k.ú.  Kasejovice  za  dodržení 
podmínek stanovených stavebním 
úřadem

ź s  př i je t ím účelové  dotace  od 
Plzeňského kraje ve výši 35 000 Kč na 
úhradu výdajů projektu Kasejovice – 
Klub otevřených dveří, souhlasí 
s uzavřením smlouvy a pověřuje paní 
starostku k podpisu

ź s přijetím účelových dotací od 
Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč na 

akci Odstranění havarijního stavu na 
čistírně odpadních vod v Kasejovicích, 
270 000 Kč na akci Chodník podél 
komunikace I/20 (ke zdravotnímu 
středisku) a 30 000 Kč na vydání 
publikace Podhůří

Projednala a doporučuje:
ź schválit prodej části pozemku parc. č. 

21604/18 o výměře cca 98 m  v k.ú. 
Kasejovice

ź neschválit prodej části pozemku parc. 
č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

Stanovuje:
ź cenu za výpůjčku sad venkovních 

stolů s lavicemi na 150 Kč/1 sadu/3 
dny bez dopravy pro občany s trvalým 
pobytem v Kasejovicích a pro 
chalupáře

Neschvaluje:
ź výpůjčku párty stanu k soukromým 

účelům

Bere na vědomí:
ź žádost xxx o zřízení věcného břemene 

na volný průjezd po veřejně přístupné 
účelové komunikace umístěné na 
pozemcích parc. č. 736/3, 737/1 a 
738/5 v k.ú. Kladrubce

ź žádost p. xxx o prodej části pozemku 
2parc. č. 657/3 o výměře cca 500 m  

v k.ú. Kladrubce s tím, že žadatelé 
přeloží předběžnou studii umístění 
mobilního domu na pozemku

ź společnosti Kanalizace a vodovody 
Starý Plzenec, a.s. k nefunkčnosti 
vodovodních šoupat a hydrantů v Úz-
ké ulici v Kasejovicích včetně ceny za 
jejich výměnu a sdělení k opravě 
měrného objektu na odtoku z čistírny 
odpadních vod v Kasejovicích a 
doporučuje tyto záležitosti projednat 
se zástupci společnosti KAV na příští 
schůzi Rady města Kasejovice

ź žádost p. o povolení zřízení žumpy na 
obecním pozemku u domu čp. 38 
v Kladrubcích a požaduje přeložení 
odborného posudku k umístění stavby

ź oznámení dětské organizace Pionýr, 
z.s., Pionýrské skupiny Nepomuk, o 
pořádání letních dětských táborů na 
základně v Přebudově

ź cenovou nabídku ve výši 7 000 Kč + 
DPH na zhotovení lesní závory 
v Chloumku

ź nezávazné přihlášky zájemců o 
stavební parcely pro stavbu rodinných 
domů v Kasejovicích v lokalitě 
Chloumecká

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 26. 6. 2019
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   Ani v letošním rozmarném létě neporušili v Oselcích tradici letních sportovních 
turnajů. Po patnácté byl den před poutí odehrán nohejbalový turnaj trojic, nazvaný 
podle hlavní ceny „Oselecké štěně“. Na dvorci u okálů se sjelo sedm dvojic, které za 
řízení činovníka plzeňského nohejbalového svazu Ládi Baráka hrály systémem každý 
s každým. Starosti dělalo pořadatelům nočním deštěm podmáčené hřiště. S tím se ale 
týmy sportovně vyrovnaly. Když kolem 16. hodiny zbývalo dohrát jeden set a jedno 
utkání, spustil se prudký liják, který už dokončení turnaje nedovolil. V této chvíli bylo 
jasné, že loňské prvenství obhájí družstvo Pražáků, chalupařících v Nové Vsi, které 
mělo odehráno všech šest utkání a ve všech vyhrálo poměrem 2:0. V družstvu hráli 
manželé Růžičkovi, Anna a Dan, Boleslav Entner, otec Anny a střídal Vlastimil 
Jurásek. Právem převzali od starosty pana Václava Houlíka putovní pohár a již 
avizované štěně. Další dvě ceny rozdělili pořadatelé spravedlivě mezi tři družstva. 
Kromě několika rodáků reprezentovala místní trojice z Kotouně ve složení Petr Jára, 
Lukáš Cikán a Kašpar.

   Současně se konala soutěž dětí ve skoku dalekém – „Oselecký klokánek“. Také 
zde nejisté počasí ovlivnilo účast. Nejvíce účastníků, jedenáct, závodilo v kategorii 
předškolních dětí a žáků 1. třídy. 

V této kategorii, kde děti skáčou z místa odrazem snožmo, vyhrál Filip Starý 
výkonem 148 cm, před Václavem Majerem (138 cm). V následné věkové skupině, již 
v dálce s rozběhem patřilo 1. místo Matěji Kotěšovcovi. Rodina Machova 
z Podřesanic si odvezla první ceny v kategorii 4. a 5. tříd zásluhou Toníka za výkon 323 
cm a mezi šesťáky a sedmáky přičiněním Marie, která skočila 316 cm. 

V žádné kategorii nebyl překonán rekord „Klokánka“, také vinou ostrého 
protivětru. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a drobné věcné ceny, všichni účastníci 
pak bonbony a fotky předních atletů. Skok daleký rozhodovali pánové J. Skala, 
F. Šiška a paní M. Kotěšovcová.

   O 14 dní později se konal tenisový turnaj „Oselce open“, který zaznamenal již 27. 
ročník bez jediného přerušení. Také zde čekali pořadatelé větší účast. Na vině bylo 
tentokrát horké počasí. Na výborném kurtu v péči p. Marka a zásluhou kasejovických 
brigádníků se hrálo od pátečního večera celou sobotu. Finálovými boji pak turnaj 
vrcholil v neděli dopoledne. Sedmnáctinásobný vítěz turnaje, odchovanec místního 
dvorce Libor Červený, prošel turnajem se ztrátou jediné hry a převzal obcí věnovaný 
nový putovní pohár a lahve pěnivého moku. Ve finále se střetl již po třetí s Jiřím 
Markem. Po loňském vyrovnaném boji letos Libor dominoval zcela jasně. Výborný 
výkon předvedl v semifinále proti Markovi sedmašedesátiletý trenér Emil Vyskočil. 
Do soutěže útěchy pro vyřazené v 1. kole postoupily tři dámy a Radovan Brož. Finále 
pak bylo střetnutím nejmladší účastnice, patnáctileté Anny Machové s nejstarším, 
dvaaosmdesátiletým R. Brožem. Skončilo výhrou zkušenějšího. Jistou kuriozitou je, 
že všech 27 ročníků se zúčastnil mnohonásobný vítěz Libor Červený a zakladatel 
turnaje a jeho spoluředitel R. Brož.
  A tak ze všech letošních sportovních soutěží se účastníci rozcházeli spokojení 
s přáním sejít se znovu při sportu v Oselcích roce 2020.  
                                                                          PaedDr. Radovan Brož 

Tradiční letní turnaje v Oselcích

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :
& Táňa Keleová–Vasilková: Máma
&  Iona Greyová: Dopisy, které nikdo nečetl
&  Vlastimil Vondruška: Dobrotínské moryáty
&  Daniel Cole: Loutkář
&  Chevy Stevens: Nenechám Tě odejít
&  Jean-Francois Parot: Spiknutí v ulici bílých plášťů
&  Anna Frasierová: Nejsem mrtvá
&  Jíme zdravě s Fitrecepty
&  Zuzana Pospíšilová: Hasičské pohádky
&  Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře - Tajemství oceánů

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.

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

RABBIT ŘEZNICTVÍ
12. 8. - 25. 8. 

vepřová plec bez kosti  1 kg/ 99.90 Kč
vepřová pečeně bez kosti 1 kg/ 139.90 Kč
vepřová pečeně s kostí  1 kg/ 99.90 Kč
kuřecí prsní řízek  1 kg/ 104.90 Kč
uzená kuřecí stehna   100 gr/ 5.90 Kč

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve Vaší 
obci něco mimořádného? Zašlete své 
příspěvky (článek, fotografie) do 
Kase jov ických  nov in  na  emai l . 
knihovna@kasejovice.cz, tel. 602 429 346.

ečovatelská služba je terénní služba, Pkterá se poskytuje osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. Poskytuje se 
osobám, které jsou odkázány na pomoc 
druhých při péči o sebe a svoji domácnost 
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí 
a nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.

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 předpo-
kladu, že jejich OÚ budou na dovoz 
přispívat.

ź Pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti = 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 telefonic-
ky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Nabídka pečovatelské služby

Město Kasejovice nabízí 
k prodeji palivové dříví. 

Cena 350 Kč + DPH 
za 1 prm. 

Tel. 602 330 542.
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Podle Exekutorské komory ČR byl k 1. 2. 2019 celkový počet pravomocných 
exekucí přes 4 a půl milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než 
820 tisíc osob.  Průměrný počet exekucí na osobu byl v roce 2018 cca 5,7 a více než 10 
exekucí naráz mělo přes 133 tisíc lidí. 

Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je především neúměrné navyšování původ-
ních dluhů, ke kterému docházelo zejména kvůli vysokým odměnám advokátů, naduží-
vání rozhodčích doložek či díky nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských 
úvěrů. V široké nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat a v případě potíží se spláce-
ním již vzniklého dluhu zase zjistit, kam je možné se bez obav obrátit.

Shrnuli jsme pro Vás jednotlivá doporučení, která Vám situaci mohou usnadnit. 
Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor? Vyhledejte si Index odpovědného úvěro-

vání, který srovnává jednotlivé legální poskytovatele z řad bank i nebankovních společ-
ností, které mají povolení České národní banky. Poslední Index byl vydaný v červnu 2019 
a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních 
úvěrů. Index Vám pomůže s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmín-
ky, za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí celkem 17 kritérií ve třech různých oblas-
tech – kolik lidí za půjčku zaplatí a co je bude stát případné zpoždění se splácením, rozsah 
a přehlednost poskytovaných informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí půjčky. 

Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční situaci? Neváhejte se obrátit 
na odborníky ve svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete ověřené dluhové 
poradny, které nabízejí kvalitní bezplatné služby. A pokud se do nejbližší poradny 
nemůžete dostat osobně, existuje Help linka, na kterou se může obrátit každý, kdo 
potřebuje poradit s dluhy, a to od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin na telefonním 
čísle 774 392 950. Na lince je k dispozici dluhový poradce. 

Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena protiprávně na základě netransparentní 
rozhodčí smlouvy. Na dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat, která u nezákon-
ných exekucí, kde nebyl rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastave-
ní exekuce. K využití aplikace je potřeba připravit si několik informací – jméno původ-
ního věřitele v úvěrové smlouvě, rok podpisu smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího 
nálezu a v některých případech ještě jméno rozhodce. Aplikace je k dispozici zdarma. 

Index, mapu i řadu dalších informací najdete na www.jakprezitdluhy.cz.
                                                                                             Člověk v tísni, o.p.s.

Záchrana studánek v okolí Kasejovic pokračuje 

Osud polozapomenutých studánek 
v lese Berandubu nebyl lhostejný 
hasičům z Polánky. Jako první byla 

vyčištěna studánka sv. Vojtěcha a na 
památku světce spjatého s naším krajem u 
ní byl umístěn obraz sv. Vojtěcha. 

Postupně se k této bohulibé činnosti 
připojila i parta kasejovických nadšenců 
v čele s Jindřichem Pohankou z Polánky. Ti 
věnovali svůj čas a úsilí vyčištění pramenů 
v blízkosti zaniklé šachty „Jakubky” i 
následným úpravám terénu, aby u pramene 
bylo milo. Poté byly zhotoveny a nainsta-
lovány lavičky k posezení. V současné 
době se chystá instalace žulových sloupů 
pro obraz sv. Jakuba, který namaluje 
Miluška Pohanková. 

Pro ty, kdy by chtěli navštívit tuto 
znovuobjevenou přírodní památku, 
vedou k prameni ukazatele na žulových 
sloupech. Pomyslný začátek je na 
křižovatce u bývalých budov ACHP. 
Dalším vodítkem může být i poslední 
zastavení stezky Putování za kasejovic-
kým zlatem. Pramen leží kousek za 
poslední cedulí  a k cíli vedou také 
oranžové a bílé turistické značky. 

V budoucnu je v plánu ještě vybudo-
vání kamenné mohyly, na které bude 
umístěna socha sv. Jakuba, jíž zhotovil 
kasejovický rodák Zdeněk Štěpánek.                                   

   -rkn-

Jak na půjčky a jak řešit dluhy?

 Pár týdnů před startem sportovně 
společenské akce Tour de Oblouk pořá-
dané SK Nezdřev se rozšířila zpráva, že 
se jí hodlá zúčastnit 15 – 22 Američanů 
(v tom počtu se pochybné informace 
lišily).

Státní svátek 5. července byl pro 
cyklisty neuvěřitelně příznivý. Nebylo 
dusno, slunce nežhnulo, žádná bouřka 
ani přeháňka nehrozily a vítr sice občas 
obtěžoval, ale neměl dost síly, aby spor-
tovce zbrzďoval.

Všechny občerstvovací stanice byly 
skvěle nachystány. Oběd ve Velkém Boru 

tradičně dokonalý, tatarák v Otáčce
v Chanovicích opět vynikající. Ani na 
iontové nápoje nezazněla žádná stížnost. 
Letošní málem rekordní účast (77 jedou-
cích a Aničku i Amálku vezli rodiče ve 
vozítku za svým bicyklem) šéfy občer-
stvovacích zastávek nesporně uspokojila.

Jako obvykle spolu cestou rozprávěli 
staří známí, kteří se vidí jen jednou za rok 
právě na Oblouku a říkali si: Jako by to 
bylo včera, kdy jsme se viděli na loňském 
ročníku. Je v tom ten úžasný moment 
sjednocující jízdy, jenž dal vzniknout 
mnoha přátelstvím. Minimum defektů 

a zanedbatelné šrámy, to jsou důvody 
k velmi kladném hodnocení letošního 
rychlého průběhu.

Z Ameriky přiletěl pouze syn pravi-
delného účastníka (letos jel už potřiadva-
cáté) a ten k projížďce naší rozmanitou 
krajinou přesvědčil své české kamarády, 
kteří žijí či pracují v Anglii, Austrálii, 
Německu, ale i doma v Čechách. Těch 
mohlo být opravdu ke dvaceti. Takže 
fámy zůstaly fámami a Oblouk získal 
zase pár nových příznivců, kteří se loučili 
slovy: Díky, tak zase za rok!

                         Jiří Čepelák

A už se jede

Malá Amélie v doprovodu svých rodičů

V Kvášňovicích byl čas 
i na akrobatickou vložku

Letošní Oblouk byl nezvykle rychlý

                     (dokončení ze str. 1)
V listopadu jsme uspořádali lampio-

nový průvod obcí a okolím. Cestou děti i 
dospělí plnili někdy i nelehké úkoly, 
prošli stezkou odvahy nebo si vyzkoušeli 
střelbu z biatlonových pušek. Celá akce 
skončila v budově obecního úřadu při 
čaji, kávě a sladkostech.

V prosinci nás navštívil Mikuláš 
s čertem a andělem. Pro děti byly připra-
veny dárky a v soukromé hospůdce 
občerstvení pro všechny. O vánocích 
jsme si na návsi popřáli krásné svátky a 
při svařáku zazpívali koledy. Stejně tak 
jsme přivítali i Nový rok, půlnočním 
přípitkem a přáním všeho dobrého.

 V březnu jsme oslavili MDŽ. Pose-
děli a pobavili jsme se v budově obecního 
úřadu, užili si vystoupení našich malých 
muzikantů a děvčata všeho věku byla 
odměněna kytičkou.

30. dubna se konala akce u příležitosti 
pálení čarodějnic. Spolu s místními dětmi 

jsme ozdobili a postavili na návsi májku, 
udělali oheň a opékali buřty. K příjemné 
náladě přispěl i pozvaný harmonikář.

Po loňském vydařeném srazu rodáků 
jsme se rozhodli využívat naši krásnou 
náves častěji také pro různé společenské 
akce. Prázdniny jsme zahájili 29. června, 
kdy jsme uspořádali „Letní muziku na 
podhůřské návsi“. K tanci a poslechu zahrá-
lo duo Andy Mambo. Počasí nám přálo a při 
skvělé hudbě se všichni dobře bavili až do 
pozdních nočních hodin. Pro velký úspěch 
celé akce jsme se rozhodli si „muziku“ letos 
ještě jednou zopakovat. Tímto Vás všechny 
srdečně zveme do Podhůří na náves v sobo-
tu 7. září od 17 hodin.

Tradiční annenská pouť se nám letos 
také velmi vydařila. Sice již několikátý 
rok bez mše svaté v kapličce, ale tradici 
poutě zachováváme. Již od rána probíha-
ly přípravy všeho potřebného a rozléhaly 
se první tóny při ladění muzikantů. Na 
návsi se u vyzdobené kapličky sešli 
všichni domácí i pozvaní hosté, popoví-
dali, nakoupili cukroví, prohlédli výstavu 
fotografií a mohli nahlédnout také do 
místní kroniky. V 11.00 hodin, po zazvo-
nění zvonu zavěšeném na staré lípě, 
proběhl již tradiční koncert místních dětí, 
který má vždy velký úspěch. Premiérově 
jsme letos vyzkoušeli také bezvadnou 
střelnici domácí výroby.

10. srpna se v Podhůří bude konat již 29. 
ročník nohejbalového turnaje „Memoriál 
Josefa Smrčky“. Věříme, že se turnaj vydaří 
stejně jako v předchozích letech.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
Městu Kasejovice za finanční příspěvky 
na naši činnost: sečení trávy, nohejbal, 
aktivity dětí, výzdobu obce apod.

 Spolek pro Podhůří, z.s.

V Podhůří se dobře žije

Vážení a milí příznivci Muzea jižního 
Plzeňska v Blovicích, p. o.,

rádi bychom Vás pozvali na Prázdnino-
vé otevřené dílny nejen pro děti, které pro-
bíhají vždy v úterý od 10 a 14 hod. Dílnu 
věnovanou výstavě Dětství v zá-meckém 
parku můžete navštívit 27. 8., 20. 8. na Vás 
čeká haptická dílna Dotýkejte se, prosím. 
Co takhle vrátit se do školních lavic o pár 
dní dřív? Stará škola aneb škamna, kalamář 
a rákoska prověří Vaše znalosti ve čtvrtek 
22. 8. Na čtvrtek 15. 8. jsme připravili čtení 
z knihy Dětství v zá-meckém parku, které 
proběhne od 17 hod na balkoně někdejší 
červené jídelny. Ze stálé nabídky expozic a 
výstav nabízíme ještě Loutkovou laboratoř 
II., v rámci které si můžete vyrobit vlastní 
loutku, nebo si půjčit loutkové divadlo a 
zahrát si pohádku. 

V sobotu 7. 9. proběhne na zámku 
Hradiště akce Stopy baroka, která bude 
součástí festivalu Západočeské baroko. Na 
programu budou komentované „barokní“ 
prohlídky, stopovačka v zámeckém parku, 
prezentace barokní podoby zámku 
Hradiště, příjezd hraběnky Valburgy Josefy 
ze Šternberka, koncerty a barokní 
ohňostroj. Podrobný program naleznete na 
www.muzeum-blovice.cz.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se 
na Vaši návštěvu!
Mgr. Tereza Pelcrová, Muzejní pedagog a PR

Blovické muzeum zve...
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Podle Exekutorské komory ČR byl k 1. 2. 2019 celkový počet pravomocných 
exekucí přes 4 a půl milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než 
820 tisíc osob.  Průměrný počet exekucí na osobu byl v roce 2018 cca 5,7 a více než 10 
exekucí naráz mělo přes 133 tisíc lidí. 

Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je především neúměrné navyšování původ-
ních dluhů, ke kterému docházelo zejména kvůli vysokým odměnám advokátů, naduží-
vání rozhodčích doložek či díky nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských 
úvěrů. V široké nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat a v případě potíží se spláce-
ním již vzniklého dluhu zase zjistit, kam je možné se bez obav obrátit.

Shrnuli jsme pro Vás jednotlivá doporučení, která Vám situaci mohou usnadnit. 
Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor? Vyhledejte si Index odpovědného úvěro-

vání, který srovnává jednotlivé legální poskytovatele z řad bank i nebankovních společ-
ností, které mají povolení České národní banky. Poslední Index byl vydaný v červnu 2019 
a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních 
úvěrů. Index Vám pomůže s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmín-
ky, za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí celkem 17 kritérií ve třech různých oblas-
tech – kolik lidí za půjčku zaplatí a co je bude stát případné zpoždění se splácením, rozsah 
a přehlednost poskytovaných informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí půjčky. 

Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční situaci? Neváhejte se obrátit 
na odborníky ve svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete ověřené dluhové 
poradny, které nabízejí kvalitní bezplatné služby. A pokud se do nejbližší poradny 
nemůžete dostat osobně, existuje Help linka, na kterou se může obrátit každý, kdo 
potřebuje poradit s dluhy, a to od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin na telefonním 
čísle 774 392 950. Na lince je k dispozici dluhový poradce. 

Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena protiprávně na základě netransparentní 
rozhodčí smlouvy. Na dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat, která u nezákon-
ných exekucí, kde nebyl rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastave-
ní exekuce. K využití aplikace je potřeba připravit si několik informací – jméno původ-
ního věřitele v úvěrové smlouvě, rok podpisu smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího 
nálezu a v některých případech ještě jméno rozhodce. Aplikace je k dispozici zdarma. 

Index, mapu i řadu dalších informací najdete na www.jakprezitdluhy.cz.
                                                                                             Člověk v tísni, o.p.s.

Záchrana studánek v okolí Kasejovic pokračuje 

Osud polozapomenutých studánek 
v lese Berandubu nebyl lhostejný 
hasičům z Polánky. Jako první byla 

vyčištěna studánka sv. Vojtěcha a na 
památku světce spjatého s naším krajem u 
ní byl umístěn obraz sv. Vojtěcha. 

Postupně se k této bohulibé činnosti 
připojila i parta kasejovických nadšenců 
v čele s Jindřichem Pohankou z Polánky. Ti 
věnovali svůj čas a úsilí vyčištění pramenů 
v blízkosti zaniklé šachty „Jakubky” i 
následným úpravám terénu, aby u pramene 
bylo milo. Poté byly zhotoveny a nainsta-
lovány lavičky k posezení. V současné 
době se chystá instalace žulových sloupů 
pro obraz sv. Jakuba, který namaluje 
Miluška Pohanková. 

Pro ty, kdy by chtěli navštívit tuto 
znovuobjevenou přírodní památku, 
vedou k prameni ukazatele na žulových 
sloupech. Pomyslný začátek je na 
křižovatce u bývalých budov ACHP. 
Dalším vodítkem může být i poslední 
zastavení stezky Putování za kasejovic-
kým zlatem. Pramen leží kousek za 
poslední cedulí  a k cíli vedou také 
oranžové a bílé turistické značky. 

V budoucnu je v plánu ještě vybudo-
vání kamenné mohyly, na které bude 
umístěna socha sv. Jakuba, jíž zhotovil 
kasejovický rodák Zdeněk Štěpánek.                                   

   -rkn-

Jak na půjčky a jak řešit dluhy?

 Pár týdnů před startem sportovně 
společenské akce Tour de Oblouk pořá-
dané SK Nezdřev se rozšířila zpráva, že 
se jí hodlá zúčastnit 15 – 22 Američanů 
(v tom počtu se pochybné informace 
lišily).

Státní svátek 5. července byl pro 
cyklisty neuvěřitelně příznivý. Nebylo 
dusno, slunce nežhnulo, žádná bouřka 
ani přeháňka nehrozily a vítr sice občas 
obtěžoval, ale neměl dost síly, aby spor-
tovce zbrzďoval.

Všechny občerstvovací stanice byly 
skvěle nachystány. Oběd ve Velkém Boru 

tradičně dokonalý, tatarák v Otáčce
v Chanovicích opět vynikající. Ani na 
iontové nápoje nezazněla žádná stížnost. 
Letošní málem rekordní účast (77 jedou-
cích a Aničku i Amálku vezli rodiče ve 
vozítku za svým bicyklem) šéfy občer-
stvovacích zastávek nesporně uspokojila.

Jako obvykle spolu cestou rozprávěli 
staří známí, kteří se vidí jen jednou za rok 
právě na Oblouku a říkali si: Jako by to 
bylo včera, kdy jsme se viděli na loňském 
ročníku. Je v tom ten úžasný moment 
sjednocující jízdy, jenž dal vzniknout 
mnoha přátelstvím. Minimum defektů 

a zanedbatelné šrámy, to jsou důvody 
k velmi kladném hodnocení letošního 
rychlého průběhu.

Z Ameriky přiletěl pouze syn pravi-
delného účastníka (letos jel už potřiadva-
cáté) a ten k projížďce naší rozmanitou 
krajinou přesvědčil své české kamarády, 
kteří žijí či pracují v Anglii, Austrálii, 
Německu, ale i doma v Čechách. Těch 
mohlo být opravdu ke dvaceti. Takže 
fámy zůstaly fámami a Oblouk získal 
zase pár nových příznivců, kteří se loučili 
slovy: Díky, tak zase za rok!

                         Jiří Čepelák

A už se jede

Malá Amélie v doprovodu svých rodičů

V Kvášňovicích byl čas 
i na akrobatickou vložku

Letošní Oblouk byl nezvykle rychlý

                     (dokončení ze str. 1)
V listopadu jsme uspořádali lampio-

nový průvod obcí a okolím. Cestou děti i 
dospělí plnili někdy i nelehké úkoly, 
prošli stezkou odvahy nebo si vyzkoušeli 
střelbu z biatlonových pušek. Celá akce 
skončila v budově obecního úřadu při 
čaji, kávě a sladkostech.

V prosinci nás navštívil Mikuláš 
s čertem a andělem. Pro děti byly připra-
veny dárky a v soukromé hospůdce 
občerstvení pro všechny. O vánocích 
jsme si na návsi popřáli krásné svátky a 
při svařáku zazpívali koledy. Stejně tak 
jsme přivítali i Nový rok, půlnočním 
přípitkem a přáním všeho dobrého.

 V březnu jsme oslavili MDŽ. Pose-
děli a pobavili jsme se v budově obecního 
úřadu, užili si vystoupení našich malých 
muzikantů a děvčata všeho věku byla 
odměněna kytičkou.

30. dubna se konala akce u příležitosti 
pálení čarodějnic. Spolu s místními dětmi 

jsme ozdobili a postavili na návsi májku, 
udělali oheň a opékali buřty. K příjemné 
náladě přispěl i pozvaný harmonikář.

Po loňském vydařeném srazu rodáků 
jsme se rozhodli využívat naši krásnou 
náves častěji také pro různé společenské 
akce. Prázdniny jsme zahájili 29. června, 
kdy jsme uspořádali „Letní muziku na 
podhůřské návsi“. K tanci a poslechu zahrá-
lo duo Andy Mambo. Počasí nám přálo a při 
skvělé hudbě se všichni dobře bavili až do 
pozdních nočních hodin. Pro velký úspěch 
celé akce jsme se rozhodli si „muziku“ letos 
ještě jednou zopakovat. Tímto Vás všechny 
srdečně zveme do Podhůří na náves v sobo-
tu 7. září od 17 hodin.

Tradiční annenská pouť se nám letos 
také velmi vydařila. Sice již několikátý 
rok bez mše svaté v kapličce, ale tradici 
poutě zachováváme. Již od rána probíha-
ly přípravy všeho potřebného a rozléhaly 
se první tóny při ladění muzikantů. Na 
návsi se u vyzdobené kapličky sešli 
všichni domácí i pozvaní hosté, popoví-
dali, nakoupili cukroví, prohlédli výstavu 
fotografií a mohli nahlédnout také do 
místní kroniky. V 11.00 hodin, po zazvo-
nění zvonu zavěšeném na staré lípě, 
proběhl již tradiční koncert místních dětí, 
který má vždy velký úspěch. Premiérově 
jsme letos vyzkoušeli také bezvadnou 
střelnici domácí výroby.

10. srpna se v Podhůří bude konat již 29. 
ročník nohejbalového turnaje „Memoriál 
Josefa Smrčky“. Věříme, že se turnaj vydaří 
stejně jako v předchozích letech.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
Městu Kasejovice za finanční příspěvky 
na naši činnost: sečení trávy, nohejbal, 
aktivity dětí, výzdobu obce apod.

 Spolek pro Podhůří, z.s.

V Podhůří se dobře žije

Vážení a milí příznivci Muzea jižního 
Plzeňska v Blovicích, p. o.,

rádi bychom Vás pozvali na Prázdnino-
vé otevřené dílny nejen pro děti, které pro-
bíhají vždy v úterý od 10 a 14 hod. Dílnu 
věnovanou výstavě Dětství v zá-meckém 
parku můžete navštívit 27. 8., 20. 8. na Vás 
čeká haptická dílna Dotýkejte se, prosím. 
Co takhle vrátit se do školních lavic o pár 
dní dřív? Stará škola aneb škamna, kalamář 
a rákoska prověří Vaše znalosti ve čtvrtek 
22. 8. Na čtvrtek 15. 8. jsme připravili čtení 
z knihy Dětství v zá-meckém parku, které 
proběhne od 17 hod na balkoně někdejší 
červené jídelny. Ze stálé nabídky expozic a 
výstav nabízíme ještě Loutkovou laboratoř 
II., v rámci které si můžete vyrobit vlastní 
loutku, nebo si půjčit loutkové divadlo a 
zahrát si pohádku. 

V sobotu 7. 9. proběhne na zámku 
Hradiště akce Stopy baroka, která bude 
součástí festivalu Západočeské baroko. Na 
programu budou komentované „barokní“ 
prohlídky, stopovačka v zámeckém parku, 
prezentace barokní podoby zámku 
Hradiště, příjezd hraběnky Valburgy Josefy 
ze Šternberka, koncerty a barokní 
ohňostroj. Podrobný program naleznete na 
www.muzeum-blovice.cz.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se 
na Vaši návštěvu!
Mgr. Tereza Pelcrová, Muzejní pedagog a PR

Blovické muzeum zve...
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ź Hledám pronájem domku v Kase-
jovicích a okolí na 2 roky.          
Tel. 776 388 995. 

ź Prodám palivové dřevo štípané, 
tel. 603 393 517.

ź Koupím štípač na dřevo, nejlépe 
do 10 t. Tel. 381 245 334.

ź Prodám sporák MORA s troubou, 
na tuhá paliva, používaný 2 roky. 
Cena dohodou, tel. 606 095 228.

ź Prodám kozičku a kozlíka letošní 
nepříbuzné. Hodí se do chovu. Tel. 
77 66 99 803.

Inzerce

SDH Polánka u Kasejovic děkuje
 firmě Klaus Timber a.s. za půjčení kamionu.

Pizzerie U Pejska a Kočičky

LSkvělá pizza z domácího těsta,
k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí - pátek 11:30 - 19:30

Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00

Tel: 776 692 390


