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

Opravené kapličky v Hradišti a v Zahorčičkách

SRDEČNĚ ZVEME:

pondělí 15. listopadu v 18 hod.
Diaprojekce Vládi Hoška 

Čína, Sečuán, Tibet 

pondělí 29. listopadu od 18 hod.
Diaprojekce Petra Nazarova 

Česká Kanada
sál kulturně společenského centra

Akce mohou být omezeny 
či zrušeny dle vývoje epidemiologické 

situace, informace o aktuálních 
změnách na fb a www.kasejovice.cz.  

Plzeňský kraj poskytl obci Hradiště 
finanční příspěvek z dotačního titulu 
PSOV PK 2020 - Projekty obcí na akci 
„Oprava kapličky v obci Hradiště“ ve 
výši 319 000 Kč. V rámci této opravy bylo 
provedeno odvlhčení zdiva kaple – 
drenáže se zásypem, uložení mopové 
folie při líci zdiva. Byla odstraněna část 
poškozeného zdiva a provedeny nové 
štukové omítky. Uvnitř kapličky byla 
díky vlhkosti rozsáhlá plíseň. Po odsekání 
zdiva a vyschnutí byly provedeny sanační 
omítky. Rovněž vstupní dveře a okna byly 
repasovány. Následně byla kaplička 
vybílena. Opravena je i střešní krytina na 

několika místech.
Kaplička na návsi je dominantou 

obce. Opravou se značně zlepšil její 
vzhled. Děkujeme Plzeňskému kraji za 
finanční příspěvek.

Obec Hradiště dostala sponzorský 
dar ve výši 10.000 Kč od rodačky ze 
Zahorčiček na opravu kapličky. Oprava 
kapličky v Zahorčičkách byla obdobná 
jako oprava kapličky v Hradišti – 
opravené a natřené vnitřní a vnější 
omítky, repasované dveře a okna. 
Děkujeme za sponzorský dar.

      Jaroslava Ladmanová, 
                  starostka obce Hradiště

Tolik starostů se snad v Nezdřevě 
ještě neobjevilo. Až do čtvrtka 14. října. 
Zasedání Mikroregionu Prácheňsko se 
zúčastnilo 11 starostů, a to se řada dalších 
omluvila kvůli neodkladným problé-
mům ve svých obcích. Vyslechli si od 
představitelů Místní akční skupiny Pošu-
maví a Turistické oblasti Pošumaví 
informace o možnostech dotací, k jejichž 
dosažení nabízejí tyto organizace svoji 
odbornou pomoc. Shromáždění bylo 
pouze informativní, k žádným rozhodnu-
tím nemířilo. Přesto splnilo svůj účel. 
Starostové si ujasnili, kudy může cesta 

k podporám vést a kde jsou její překážky. 
Shodně zaznělo, že v byrokracii opírající 
se o složitou, místy nejednoznačnou 
legislativu.

Poklidné setkání zpestřila ukázka 
krmení zvěře v místní oboře a také 
návštěva hostince, kde kromě výměny 
zkušeností s úřady starostové zavzpomí-
nali s přítomnými Nezdřeváky na společ-
né zážitky a společné známé. Uzavřeno: 
Představitelé obcí sdružených v Mikro-
regionu Prácheňsko se ještě víc sdružili.

                                        (ík)

Starostové Prácheňska se sešli v Nezdřevě

Loňského roku se rozhodlo město 
Kasejovice opravit víceúčelové hřiště, 
které bylo v provozu již od roku 2003. Už 
při vlastní rozvaze oprav bylo jasné, že 
stávající oplocení, kterým rekonstrukce 
začne, je pro dnešní provoz zcela 
nevhodné. Do spodní části bylo třeba 
doplnit výdřevu pro bezpečný pohyb 
sportovců po hřišti. Pro efektivnější 
využití hřiště i v podzimních měsících 
bylo navrženo osvětlení do horní části 
oplocení. Sloupky proto bylo nutné 
nahradit novými silnějšími a pro jejich 
delší životnost byly ještě před osazením 
žárově pozinkovány. 

Na jaře letošního roku došlo k 
výměně povrchu a v říjnu byly vybrané 
sloupky prodlouženy a na jejich konec 

osazeno osm osvětlovacích těles každé o 
svítivosti 11 000 lumenů. 

  Václav Jakubčík

Víceúčelové hřiště

bylo vybaveno

 novým osvětlením
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— čerpání finančních prostředků na provoz 

Mateřské školy Kasejovice na stravné 
zaměstnanců z důvodu změny právních 
předpisů od 1.1.2021

— č e r p á n í  f i n a n č n í c h  p r o s t ř e d k ů 
z investičního fondu Mateřské školy 
Kasejovice ve výši 10 000 Kč na opravu 
žaluzií v budově mateřské školy

— čerpání finančních prostředků na provoz 
Základní školy Kasejovice na stravné 
zaměstnanců z důvodu změny právních 
předpisů od 1.1.2021

— návrh  změny odpisového plánu 
Základní školy Kasejovice na období 9 -
12/2021

— pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o 
2výměře 10 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic 

na dobu určitou od 1.10.2021 do 
30.11.2021 p. xxx za účelem umístění 
kontejneru na výkup jablek

— pronájem pozemku parc. č. 1335/8 o 
2výměře 108 m  a parc. č. 1335/30  o 

2
výměře 26 m  (dle GP č. 107-255/2021), 
vytvořeného z parc. č. 1335/1 v k.ú. 
Újezd u Kasejovic parc. č. 1449 p. xxx za 

2cenu 5 Kč/m /rok s úhradou nájmu za 3 
roky nazpět

— pronájem pozemku parc. č. 13/8 o 
2

výměře 20 m  v k.ú. Řesanice p. xxx za 
2cenu 5 Kč/m /rok s úhradou nájmu za 3 

roky nazpět
— návrh Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na stavbu „Kasejovice, PJ, 
R D - N N ;  I V- 1 2 - 0 0 1 8 2 4 7 v  k . ú . 
Kasejovice“ s ČEZ Distribuce, a.s. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o právu obdobném 
věcnému břemeni – služebnosti při 
zřizování připojení sjezdu k silnici I. 
třídy č. 2985/20-711/33210/2021 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci 
akce „Rekonstrukce lesní  cesty              
U Aloisky“ a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh Dodatku ke Smlouvě o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení 
s firmou ASEKOL, a.s. a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— vyhlášení záměru výpůjčky části 
pozemku parc .  č .  491 /4  v  k .ú . 

2Kasejovice o výměře cca 9 m  za účelem 
zpětného odběru odpadních pneumatik 
zdarma

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— přidělení zakázky „Kladrubce – oprava 

sociálního zařízení v kulturním domě“ 
firmě KLAUS Timber, a.s. Kladrubce 
s celkovou nabídkovou cenou 562 
144,03 Kč včetně DPH, schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IE-12-

0008081/VB/01 se společností ČEZ 
D i s t r i b u c e ,  a . s .  v  r á m c i  a k c e 
„Kasejovice, PJ, č.p. 180-NN“ a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
v rámci akce „Polánka, PJ, pč. 42 – NN“              
a pověřuje paní starostku k podpisu

— Dohodu o výměně oplocení pozemků 
parc. č. 133/2, 1333/3, 1332/5, 1680       
a st.p.č. 534 v k.ú. Kasejovice mezi pp. 
xxx a městem Kasejovice

Neschvaluje:
— vstup města Kasejovice do spolku Naše 

odpadky, z.s. se sídlem Uherčice

Souhlasí:
— s uzavřením dohody o provedení práce 

s koordinátorem projektu v rámci 
realizace projektu „Vzděláváme 
s inkluzí 3“ Základní školy Kasejovice 

— se zadáním zpracování projektu na 
využití dešťové vody v sociálním 
zařízení Základní školy Kasejovice

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice upravit 

termín podání žádostí dle Zásad prodeje 
obecních pozemků pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě „Kasejovice 
– obytná zóna Chloumecká“ v k.ú. 
Kasejovice v 2. kole do 15.2.2022

Projednala 
— upřesnění požadavků a doplnění 

podkladů pro projektovou dokumentaci 
opravy radnice v Kasejovicích

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o směnu nebo prodej 

pozemků v k.ú. Řesanice - pozemek 
parc. č. 1782 ve vlastnictví p. xxx za část 
pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 
v majetku města Kasejovice

— cenovou nabídku na koupi pozemku 
k výstavbě rodinného domu v lokalitě 
„ K a s e j o v i c e  –  o b y t n á  z ó n a 
Chloumecká“

— Stanovisko pro zkrácený postup 
pořizování změny č. 2 územního plánu 
Kasejovice, vydané Krajským úřadem 
Plzeňského kraje dne 13.8.2021

— rezignaci p. Jiřího Slavíčka na mandát 
Zastupitele města Kasejovice ke dni 
16.9.2021 a předává písemné osvědčení 
o nastoupení do funkce člena Zastupitele 
města  Kasejovice  náhradníkovi 
z kandidátní listiny téže volební strany p. 
Zdeňku Jiřincovi

— podklady k návrhu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje na zřízení přírodního 
parku zahrnující oblast Kasejovicka

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 27. 9. 2021
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Jako každý rok městský úřad připravuje 
i letos pro své občany čtrnáctidenní kalendář 

s historickými pohlednicemi. 
Kalendář bude možno též zakoupit 

v místní drogerii.

Nové kontejnery v Hradišti

V Hradišti a Bezděkově je nově umístěn kontejner na 
odkládání kovů, v Zahorčičkách je nový kontejner na papír. 

V Hradišti je často plastový odpad odkládán v pytlích vedle 
kontejnerů, i když kontejnery na plast nejsou naplněné. 
Abychom zajistili větší kapacitu je přidaný do Hradiště další 
kontejner na plasty. Apeluji na občany, aby plastové odpady 
dávali do kontejnerů a nenechávali je pouze položené v pytlích 
vedle nádob.

Všechny nové kontejnery jsou zapůjčeny společností EKO-
KOM, a. s. . Tato společnost přispívá na úhradu nákladů 
spojených s likvidací tříděných odpadů.

Už téměř půl roku je na návsi v Hradišti přeplněný kontejner 
na textil, okolo je spousta plných pytlů s věcmi. Několikrát jsem 
žádala firmu zajišťující vývoz o odvoz tohoto textilu, ale dosud 
marně. V současné době odstupujeme od smlouvy, která je 
uzavřená s firmou TextilEco, a. s. , zajišťující odvoz textilu, 
obuvi a hraček. Nově bude zajištěn sběr a odvoz textilu 
v Hradišti firmou Rumpold, a. s.. Žádám občany o trpělivost a 
prosím, aby neodkládali textilní ani další věci ke stávajícímu 
kontejneru.  

 Jaroslava Ladmanová, starostka obce Hradiště

Uzavírky silnic v Hradišti

Asi 14 dnů na přelomu října a listopadu byla uzavřena 
komunikace ze Zahorčiček směrem na Tchořovice. Důvodem 
uzavírky byla oprava potrubí a hráze na rybníku Nový 
v Zahorčičkách. Dvůr Lnáře, majitel tohoto rybníku, potřebnou 
opravu provedl a SÚSPK zajistila povrch silnice tak, aby mohla 
být komunikace používána. Celková oprava této vozovky 
včetně asfaltového povrchu bude provedena v jarních měsících 
příštího roku. 

Složitější je uzavírka Hradiště – Kasejovice. Trvá již 
několik měsíců, velmi omezuje občany, především zemědělce, 
kterým komplikuje přístup na pozemky. SÚSPK je v současné 
době v jednání s majitelem rybníka Panenský. Vzhledem ke 
složitým vlastnickým vztahům rybníka a komunikace toto řeší 
právníci. Z posledního jednání se Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje a s panem náměstkem pro dopravu Ing. 
Pavlem Čížkem vyplývá, že bude možné provést opravu 
v nejbližších týdnech.

Jaroslava Ladmanová, starostka obce Hradiště

Děkuji hasičům, kteří se v rámci 
okrskového velitelského dne SDH 
v sobotu 30. října podíleli na vyčištění 
mé studny.

Dlouho budu vzpomínat nejen na 
profesionální počínání při „míru-
milovném zásahu”, ale i na klidnou a 
družnou atmosféru ochucenou vlídným 
humorem.

Upřímné díky tímto posílám všem 
hasičům - kamarádům, i těm, které jsem 
do té soboty neznal.

  Jiří Čepelák

Poděkování

Pokud nedojde k radikálnímu omezení v rámci 
protiepidemických opatření, proběhne Zpívání koled s Českým 
rozhlasem stejně jako v minulých letech. Začátek akce je 
v 17 hod. na kasejovickém náměstí, společné zpívání koled pak 
proběhne od 18 hod.  

Tuto předvánoční akci sponzoruje ČEZ částkou 20 000 Kč. 
Děkujeme!

Zpívání koled 

s Českým rozhlasem

Ve čtvrtek 21. října žáci 8. a 9. třídy 
Základní školy Kasejovice absolvovali 
projektový den ve Střední škole a 
Základní škole Oselce. Ten se uskutečnil 
v rámci projektu Vzdělávání 4.0 
v Plzeňském kraji, který oselecká škola 
realizuje. Jedním z úkolů tohoto projektu 
je zapojení žáků základních škol s cílem 
podpořit jejich motivaci a zájem o 
odborné vzdělání. Žáci tak postupně 
nahlédli pod pokličku učebních oborů 
Truhlář, Umělecký kovář a zámečník a 
Mechanik opravář motorových vozidel. 
S náplní jednotlivých učebních oborů 
žáky seznámili mistři odborného 
výcviku. Žáci kasejovické základní 
školy si pak pod vedením oseleckých 
žáků vyzkoušeli práci na kovárně, kde si 
ukovali lísteček. Na truhlárně na ně 
čekala výroba ptačí budky a na dílně 
automechaniků si vyzkoušeli přezouvání 
a vyvažování pneumatik. 

K r o m ě  p r o j e k t o v é h o  d n e  s e 
kasejovičtí žáci pravidelně zapojují do 
kroužků, které Střední škola a Základní 
škola Oselce prostřednictvím výše 
uvedeného projektu realizuje. 

 Štěpánka Löffelmannová, 
                    ředitelka ZŠ Kasejovice

Projektový den 

v Oselcích

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 

Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve 

Vaší obci něco mimořádného? Zašlete 

své příspěvky (článek, fotografie) do 

Kasejovických novin na email:

knihovna@kasejovice.cz, 

tel. 602 429 346.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— čerpání finančních prostředků na provoz 

Mateřské školy Kasejovice na stravné 
zaměstnanců z důvodu změny právních 
předpisů od 1.1.2021

— č e r p á n í  f i n a n č n í c h  p r o s t ř e d k ů 
z investičního fondu Mateřské školy 
Kasejovice ve výši 10 000 Kč na opravu 
žaluzií v budově mateřské školy

— čerpání finančních prostředků na provoz 
Základní školy Kasejovice na stravné 
zaměstnanců z důvodu změny právních 
předpisů od 1.1.2021

— návrh  změny odpisového plánu 
Základní školy Kasejovice na období 9 -
12/2021

— pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o 
2výměře 10 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic 

na dobu určitou od 1.10.2021 do 
30.11.2021 p. xxx za účelem umístění 
kontejneru na výkup jablek

— pronájem pozemku parc. č. 1335/8 o 
2výměře 108 m  a parc. č. 1335/30  o 

2
výměře 26 m  (dle GP č. 107-255/2021), 
vytvořeného z parc. č. 1335/1 v k.ú. 
Újezd u Kasejovic parc. č. 1449 p. xxx za 

2cenu 5 Kč/m /rok s úhradou nájmu za 3 
roky nazpět

— pronájem pozemku parc. č. 13/8 o 
2

výměře 20 m  v k.ú. Řesanice p. xxx za 
2cenu 5 Kč/m /rok s úhradou nájmu za 3 

roky nazpět
— návrh Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na stavbu „Kasejovice, PJ, 
R D - N N ;  I V- 1 2 - 0 0 1 8 2 4 7 v  k . ú . 
Kasejovice“ s ČEZ Distribuce, a.s. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o právu obdobném 
věcnému břemeni – služebnosti při 
zřizování připojení sjezdu k silnici I. 
třídy č. 2985/20-711/33210/2021 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci 
akce „Rekonstrukce lesní  cesty              
U Aloisky“ a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh Dodatku ke Smlouvě o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení 
s firmou ASEKOL, a.s. a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— vyhlášení záměru výpůjčky části 
pozemku parc .  č .  491 /4  v  k .ú . 

2Kasejovice o výměře cca 9 m  za účelem 
zpětného odběru odpadních pneumatik 
zdarma

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— přidělení zakázky „Kladrubce – oprava 

sociálního zařízení v kulturním domě“ 
firmě KLAUS Timber, a.s. Kladrubce 
s celkovou nabídkovou cenou 562 
144,03 Kč včetně DPH, schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IE-12-

0008081/VB/01 se společností ČEZ 
D i s t r i b u c e ,  a . s .  v  r á m c i  a k c e 
„Kasejovice, PJ, č.p. 180-NN“ a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
v rámci akce „Polánka, PJ, pč. 42 – NN“              
a pověřuje paní starostku k podpisu

— Dohodu o výměně oplocení pozemků 
parc. č. 133/2, 1333/3, 1332/5, 1680       
a st.p.č. 534 v k.ú. Kasejovice mezi pp. 
xxx a městem Kasejovice

Neschvaluje:
— vstup města Kasejovice do spolku Naše 

odpadky, z.s. se sídlem Uherčice

Souhlasí:
— s uzavřením dohody o provedení práce 

s koordinátorem projektu v rámci 
realizace projektu „Vzděláváme 
s inkluzí 3“ Základní školy Kasejovice 

— se zadáním zpracování projektu na 
využití dešťové vody v sociálním 
zařízení Základní školy Kasejovice

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice upravit 

termín podání žádostí dle Zásad prodeje 
obecních pozemků pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě „Kasejovice 
– obytná zóna Chloumecká“ v k.ú. 
Kasejovice v 2. kole do 15.2.2022

Projednala 
— upřesnění požadavků a doplnění 

podkladů pro projektovou dokumentaci 
opravy radnice v Kasejovicích

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o směnu nebo prodej 

pozemků v k.ú. Řesanice - pozemek 
parc. č. 1782 ve vlastnictví p. xxx za část 
pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 
v majetku města Kasejovice

— cenovou nabídku na koupi pozemku 
k výstavbě rodinného domu v lokalitě 
„ K a s e j o v i c e  –  o b y t n á  z ó n a 
Chloumecká“

— Stanovisko pro zkrácený postup 
pořizování změny č. 2 územního plánu 
Kasejovice, vydané Krajským úřadem 
Plzeňského kraje dne 13.8.2021

— rezignaci p. Jiřího Slavíčka na mandát 
Zastupitele města Kasejovice ke dni 
16.9.2021 a předává písemné osvědčení 
o nastoupení do funkce člena Zastupitele 
města  Kasejovice  náhradníkovi 
z kandidátní listiny téže volební strany p. 
Zdeňku Jiřincovi

— podklady k návrhu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje na zřízení přírodního 
parku zahrnující oblast Kasejovicka

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 27. 9. 2021
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Jako každý rok městský úřad připravuje 
i letos pro své občany čtrnáctidenní kalendář 

s historickými pohlednicemi. 
Kalendář bude možno též zakoupit 

v místní drogerii.

Nové kontejnery v Hradišti

V Hradišti a Bezděkově je nově umístěn kontejner na 
odkládání kovů, v Zahorčičkách je nový kontejner na papír. 

V Hradišti je často plastový odpad odkládán v pytlích vedle 
kontejnerů, i když kontejnery na plast nejsou naplněné. 
Abychom zajistili větší kapacitu je přidaný do Hradiště další 
kontejner na plasty. Apeluji na občany, aby plastové odpady 
dávali do kontejnerů a nenechávali je pouze položené v pytlích 
vedle nádob.

Všechny nové kontejnery jsou zapůjčeny společností EKO-
KOM, a. s. . Tato společnost přispívá na úhradu nákladů 
spojených s likvidací tříděných odpadů.

Už téměř půl roku je na návsi v Hradišti přeplněný kontejner 
na textil, okolo je spousta plných pytlů s věcmi. Několikrát jsem 
žádala firmu zajišťující vývoz o odvoz tohoto textilu, ale dosud 
marně. V současné době odstupujeme od smlouvy, která je 
uzavřená s firmou TextilEco, a. s. , zajišťující odvoz textilu, 
obuvi a hraček. Nově bude zajištěn sběr a odvoz textilu 
v Hradišti firmou Rumpold, a. s.. Žádám občany o trpělivost a 
prosím, aby neodkládali textilní ani další věci ke stávajícímu 
kontejneru.  

 Jaroslava Ladmanová, starostka obce Hradiště

Uzavírky silnic v Hradišti

Asi 14 dnů na přelomu října a listopadu byla uzavřena 
komunikace ze Zahorčiček směrem na Tchořovice. Důvodem 
uzavírky byla oprava potrubí a hráze na rybníku Nový 
v Zahorčičkách. Dvůr Lnáře, majitel tohoto rybníku, potřebnou 
opravu provedl a SÚSPK zajistila povrch silnice tak, aby mohla 
být komunikace používána. Celková oprava této vozovky 
včetně asfaltového povrchu bude provedena v jarních měsících 
příštího roku. 

Složitější je uzavírka Hradiště – Kasejovice. Trvá již 
několik měsíců, velmi omezuje občany, především zemědělce, 
kterým komplikuje přístup na pozemky. SÚSPK je v současné 
době v jednání s majitelem rybníka Panenský. Vzhledem ke 
složitým vlastnickým vztahům rybníka a komunikace toto řeší 
právníci. Z posledního jednání se Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje a s panem náměstkem pro dopravu Ing. 
Pavlem Čížkem vyplývá, že bude možné provést opravu 
v nejbližších týdnech.

Jaroslava Ladmanová, starostka obce Hradiště

Děkuji hasičům, kteří se v rámci 
okrskového velitelského dne SDH 
v sobotu 30. října podíleli na vyčištění 
mé studny.

Dlouho budu vzpomínat nejen na 
profesionální počínání při „míru-
milovném zásahu”, ale i na klidnou a 
družnou atmosféru ochucenou vlídným 
humorem.

Upřímné díky tímto posílám všem 
hasičům - kamarádům, i těm, které jsem 
do té soboty neznal.

  Jiří Čepelák

Poděkování

Pokud nedojde k radikálnímu omezení v rámci 
protiepidemických opatření, proběhne Zpívání koled s Českým 
rozhlasem stejně jako v minulých letech. Začátek akce je 
v 17 hod. na kasejovickém náměstí, společné zpívání koled pak 
proběhne od 18 hod.  

Tuto předvánoční akci sponzoruje ČEZ částkou 20 000 Kč. 
Děkujeme!

Zpívání koled 

s Českým rozhlasem

Ve čtvrtek 21. října žáci 8. a 9. třídy 
Základní školy Kasejovice absolvovali 
projektový den ve Střední škole a 
Základní škole Oselce. Ten se uskutečnil 
v rámci projektu Vzdělávání 4.0 
v Plzeňském kraji, který oselecká škola 
realizuje. Jedním z úkolů tohoto projektu 
je zapojení žáků základních škol s cílem 
podpořit jejich motivaci a zájem o 
odborné vzdělání. Žáci tak postupně 
nahlédli pod pokličku učebních oborů 
Truhlář, Umělecký kovář a zámečník a 
Mechanik opravář motorových vozidel. 
S náplní jednotlivých učebních oborů 
žáky seznámili mistři odborného 
výcviku. Žáci kasejovické základní 
školy si pak pod vedením oseleckých 
žáků vyzkoušeli práci na kovárně, kde si 
ukovali lísteček. Na truhlárně na ně 
čekala výroba ptačí budky a na dílně 
automechaniků si vyzkoušeli přezouvání 
a vyvažování pneumatik. 

K r o m ě  p r o j e k t o v é h o  d n e  s e 
kasejovičtí žáci pravidelně zapojují do 
kroužků, které Střední škola a Základní 
škola Oselce prostřednictvím výše 
uvedeného projektu realizuje. 

 Štěpánka Löffelmannová, 
                    ředitelka ZŠ Kasejovice

Projektový den 

v Oselcích

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 

Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve 

Vaší obci něco mimořádného? Zašlete 

své příspěvky (článek, fotografie) do 

Kasejovických novin na email:

knihovna@kasejovice.cz, 

tel. 602 429 346.
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Už uplynulo pět let, kdy bezděkovská 
Bába, téměř třímetrová kamenná socha, 
slavila své kulaté 30. narozeniny. V říjnu 
roku 2016 bylo návrší u Velkého 
bezděkovského rybníka v obležení 
mnoha návštěvníků. Sešli se tu příznivci 
této turistické památky z řad místních i 
přespolních občanů, přijeli i kamarádi a 
přátelé z větších dálek a nechyběl 
samozřejmě ani autor Báby pan Jiří Šulc 
a jeho příbuzní. Jeho Alžběta, jak ji na 
úplném začátku pojmenoval, si i bez 
velké propagace našla svoje místo nejen 
mezi  tur is t ickými  za j ímavostmi 
v průvodcích a mapách naší republiky, 
ale především se zapsala v srdcích a 
myslích mnoha lidí. 

Úplně na začátku v roce 1986 se 
zrodil v hlavě mého strejdy krásný nápad 
vytvořit něco, co přiláká do naší malé 
vesničky turisty. Aby v tomto odlehlém 
kraji, kde lišky dávají dobrou noc, byla 
nějaká památka. Pro inspiraci nešel moc 
daleko, byť by se někomu mohlo zdát 
podle velikosti a tvaru sochy, že dohlédl 
až  na  t is íce  ki lometrů  vzdálené 
Velikonoční ostrovy. Strejda měl rád 
historii a informace o všelijakých 
zajímavostech našeho i sousedních 
regionů měl načtené. A právě na 
Strakonicku se nachází kopec Kamenná 
bába, na jehož vrcholu býval podle 
pověsti kámen s názvem Alžběta – 
„zkamenělá žena“, který svým tvarem 
připomínal těhotnou ženu. Proto k němu 
mířily ženy s prosbou o pomoc, aby 
otěhotněly. Oblékly prý kámen do šatů a 
usadily se na jeho vrcholek. Jiné zdroje 
zase uvádí, že v dobách uctívání 
pohanských bohů se k němu chodily 
modlit těhotné ženy za zdárný porod. 

Podle jedné z pověstí se však tento 
zvyk znelíbil církvi, a tak vrchnost kámen 
odvezla na strakonický hrad a byl zničen. 
Pravdou však je, že jeden několikatunový 
kámen na vrcholu zmiňovaného kopce 
Kamenná bába stojí. Z jedné strany 
ukazuje svoji štíhlou tvář a z té opačné je 
pěkně zakulacený. Tyto informace a 
dochovaná předloha stačily k tomu, aby 
odstartovaly dlouhé hledání vhodného 
kamene na výrobu menhiru. Když 
odbočím, tak doslovný překlad slova 
„menhir“, které pochází z bretonštiny, je 
men = kámen a hir = dlouhý. Takže najít 
takový balvan, aby byl dost dlouhý a 
velký, aby byl vidět již z dálky, a 
dostatečně těžký, aby ho nikdo nepovalil 
nebo dokonce neodnesl, nebylo vůbec 
snadné. Prochodil okolní lesy a pahorky 
křížem krážem a hledání se vyplatilo. 
Jediný pohled na obrovský žulový 
monolit uprostřed lesů ve slatinském 
katastru, ve kterém hned viděl ženskou 
tvář, stačil. 

Vyhráno však nebylo. Nastal další 
těžký krok, jak dostat osmitunového 
drobečka z lesa ven na místo opracování, 
co nejblíže k vyhlédnutému pahorku u 
Velkého bezděkovského rybníka. 
Vykácel pro něj cestu z lesa ven a 
vlastnoručně svařil důmyslné železné 
saně, na nichž s pomocí rodiny, 
kamarádů a dvou traktorů dostal balvan, 
kam potřeboval.

Pak nastal okamžik vtisknout 
kamennému monumentu tvář ženy, jak si 
ji vysnil a ztvárnil na papíře. Kameníkem 
nebyl, ale řemesla se nebál, a tak se pustil 
do díla. Sám nebo se svým synem 
několik měsíců docházel s nářadím 
k ležícímu kusu skály do lipové aleje na 

obecní draha a opracovával ho do 
současné podoby. Vy, kdo jste Bábu 
viděli, můžete posoudit, že se mu povedl 
mistrovský kus. Jeho Alžběta prohlédla, 
nasadila svůj úsměv a vzhlížela k nebi. 
Nezbývalo, než ji dopravit a usadit na 
vršek. Poslední nelehký úkol, kterého se 
nezalekl.

10. října 1986 svolal na pomoc partu 
nadšenců, přibrali dva traktory a ještě 
j e ř áb ,  k t e rý  menh i r  za sad i l  do 
vyhloubené jámy. Původní plán, položit 
pod sochu nějaký peníz na památku, 
raději zavrhl. Nechtěl riskovat, aby 
úporní hledači pokladů dílo nepodhra-
bali a nezničili. 

Po nějakém čase objevil v místním 
lese další zajímavý, mechem obrostlý 
kámen. A kdo už u Báby byl, asi tuší, jaký 
tvar měl tento objev. Jistě jste již měli 
možnost posedět na kamenném křesle, 
které se sem dostalo během několika 
hodin jednoho slunečného dne. Opět za 
pomoci pár příbuzných, ochotného 
souseda a síly traktoru se podařilo kámen 
vystrkat z lesa na valník, dopravit 
k  náv r š í ,  do t l ač i t  po  že l ezných 
kulatinách na určené místo a usadit. Jako 
první křeslo vyzkoušel strejda a věděl, že 
teď je to úplné a připravené k obdivování 
pro příští generace. 

10. října letošního roku 2021 si tedy 
každý spočetl, že Bába oslavila půlkulaté 
35. narozeniny. Po tolika letech, kdy ji 
pokryly lišejníky a vytvořily tak tu 
správnou patinu starobyle vzhlížejícího 
menhiru, by už nikdo nepoznal, že jde o 
n o v o d o b é  d í l o ,  k t e r é  s t o j í  z a 
Bezděkovem díky obrovskému nadšení a 
úsilí bezděkovského rodáka. 

Návrší, na kterém stojí naše Alžběta 
neboli Kamenná bába, je malé a útulné. 
Napůl skála, napůl tráva s malou 
plošinkou nahoře, kolem pár borovic, 
dubů a bříz. Vyšlapaná pěšinka na vrchol 
naznačuje, že o obdivovatele nemá 
Alžběta nouzi. A to si strejda moc přál. 
Každou dekádu slavil u Báby se svými 
přáteli a rodinou a jistě by se těšil i 
z dalších setkání. On už po pěšince 
k Bábě nepřijde, zůstane však navždy 
v srdcích těch, kteří ho znali. Jeho 
Alžběta v Bezděkově zůstává jako 
unikátní, úctyhodné dílo a památka na 
něj. Takže, až navštívíte Bezděkov, 
projdete se lipovou alejí směrem na 
východ, nezapomeňte se zastavit za 
rybníkem u Kamenné báby a posedět na 
kamenném křesle v její blízkosti. 
Rozhodně to stojí za to v každém ročním 
období.           

                       Šulcová Olga

V první polovině měsíce října navštívili žáci kasejovické 
základní školy téměř po dvouleté přestávce partnerskou školu 
v bavorském městečku Zwiesel. Byť až do poslední chvíle 
nebylo úplně jisté, zda se díky covidové situaci podaří projekt 
„Kasejovice – Zwiesel 2021“ zrealizovat, stálo v tomto směru 
štěstí na naší straně. Partnerská škola Mittelschule opět 
připravila pro naše žáky poutavý program, který nám všem 
potvrdil, že i po téměř patnáctiletém partnerství je na bavorské 
straně stále co poznávat a objevovat. 

Tentokrát se program nesl v duchu sklářské tradice, která je 
v bavorském příhraničí stále živá. Za historií a současností skla 
jsme se společně se žáky z partnerské školy vydali do Muzea 
skla v městečku Frauenau. Díky poutavému výkladu 
průvodkyně jsme proplouvali dějinami skla a sklářství od dob 
jejich počátků, které sahají až do starověké Mezopotámie, přes 
dobu gotických katedrál, dvora francouzského krále Ludvíka 
XIV. až po současné moderní umění. Nechyběla ani expozice 
přibližující návštěvníkům výrobu skleněných produktů 
v klasické horské sklárně. 

Součástí návštěvy muzea skla byla i možnost vyzkoušet si 
malbu na sklo pod vedením zkušených lektorek. Za povšimnutí 
stála i venkovní expozice skleněných objektů, mezi kterými 
byla i známá putovní archa, která vzešla z rukou bavorských 
sklářských mistrů a stala symbolem přátelství mezi Šumavou a 
Bavorským lesem. 

Tradici sklářského řemesla mohli žáci obdivovat i druhý 
den v samotném Zwieselu. Zde navštívili Muzeum lesa, kde se 
seznámili jak s přírodou Bavorského lesa a Šumavy, tak 
dějinami dřevařství a životem místních lidí. Nechyběla ani 
prohlídka partnerské Mittelschule, kde měli žáci možnost 
nahlédnout do jednotlivých tříd, ve kterých probíhala výuka 
nejen všeobecných, ale i oborných předmětů.

V polovině října navštívili žáci z partnerské školy 
kasejovickou základní školu. Kromě její prohlídky byla na 
programu práce s keramickou hlínou. Bavorští žáci si tak 
vyzkoušeli výrobu keramického listu a kachlíčku s otisky 
přírodnin. Na odpoledne byl pro žáky připraven blok soutěží, 
který si užili žáci obou škol. 

Velká část projektu byla financována z dotačního programu 
Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce dětí a 
mládeže v roce 2021, ze kterého škola získala peněžní 
prostředky na realizaci projektu Kasejovice – Zwiesel 2021. 

Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Po dvouleté pauze se žáci kasejovické 

školy opět rozjeli do Zwieselu

Podzimní atletika v Blatné

30. 9. 2021 se po roční pauze konala sportovní soutěž 
Podzimní atletika. Našimi soupeři byly děti ze základních škol 
Sedlice, Radomyšl, Záboří, Hvožďany, Bělčice, J. A. 
Komenského Blatná a T. G. Masaryka Blatná. 

Mezi velkou konkurencí se neztratili ani naši žáci: Viktorie 
Sedláková obsadila 2. místo ve skoku vysokém, Markéta 
Šándorová doběhla 3. v běhu na 60 metrů a Tomáš Arnošt byl 
rovněž 3. v běhu na 1000 m. Medaili ještě vybojovala štafeta na 
4x 60 metrů mladších žáků ve složení Arnošt, Krejčí, Urbanec, 
Bouše. Starším žákům se tolik nedařilo, na medaile nedosáhli. 
Všem zúčastněným takto děkuji za reprezentaci školy. 

                 Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Stavební akce v areálu

technických služeb

Ve dvoře špýcharu vybudovalo město Kasejovice dva 
přístřešky pro svoji techniku, která do té doby parkovala 
v různých objektech města. Celý přístřešek je částečně 
zapuštěný ve svahu, jeho zadní stěna je opěrná a zároveň tvoří 
oplocení, proto ta robustnost celé stavby. V jedné 
z vybudovaných kójích vznikne také prostor pro uskladnění 
posypového materiálu pro zimní údržbu. Díky této stavbě mají 
technické služby techniku uskladněnou pohromadě v jednom 
objektu. Konstrukce byla navržena tak, aby stavba splnila 
všechny požadavky na statiku, hluk i světelné znečištění, které 
hrozí při nočním provozu.
    Václav Jakubčík
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Kamenná bába v Bezděkově slaví i smutní zároveň
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Už uplynulo pět let, kdy bezděkovská 
Bába, téměř třímetrová kamenná socha, 
slavila své kulaté 30. narozeniny. V říjnu 
roku 2016 bylo návrší u Velkého 
bezděkovského rybníka v obležení 
mnoha návštěvníků. Sešli se tu příznivci 
této turistické památky z řad místních i 
přespolních občanů, přijeli i kamarádi a 
přátelé z větších dálek a nechyběl 
samozřejmě ani autor Báby pan Jiří Šulc 
a jeho příbuzní. Jeho Alžběta, jak ji na 
úplném začátku pojmenoval, si i bez 
velké propagace našla svoje místo nejen 
mezi  tur is t ickými  za j ímavostmi 
v průvodcích a mapách naší republiky, 
ale především se zapsala v srdcích a 
myslích mnoha lidí. 

Úplně na začátku v roce 1986 se 
zrodil v hlavě mého strejdy krásný nápad 
vytvořit něco, co přiláká do naší malé 
vesničky turisty. Aby v tomto odlehlém 
kraji, kde lišky dávají dobrou noc, byla 
nějaká památka. Pro inspiraci nešel moc 
daleko, byť by se někomu mohlo zdát 
podle velikosti a tvaru sochy, že dohlédl 
až  na  t is íce  ki lometrů  vzdálené 
Velikonoční ostrovy. Strejda měl rád 
historii a informace o všelijakých 
zajímavostech našeho i sousedních 
regionů měl načtené. A právě na 
Strakonicku se nachází kopec Kamenná 
bába, na jehož vrcholu býval podle 
pověsti kámen s názvem Alžběta – 
„zkamenělá žena“, který svým tvarem 
připomínal těhotnou ženu. Proto k němu 
mířily ženy s prosbou o pomoc, aby 
otěhotněly. Oblékly prý kámen do šatů a 
usadily se na jeho vrcholek. Jiné zdroje 
zase uvádí, že v dobách uctívání 
pohanských bohů se k němu chodily 
modlit těhotné ženy za zdárný porod. 

Podle jedné z pověstí se však tento 
zvyk znelíbil církvi, a tak vrchnost kámen 
odvezla na strakonický hrad a byl zničen. 
Pravdou však je, že jeden několikatunový 
kámen na vrcholu zmiňovaného kopce 
Kamenná bába stojí. Z jedné strany 
ukazuje svoji štíhlou tvář a z té opačné je 
pěkně zakulacený. Tyto informace a 
dochovaná předloha stačily k tomu, aby 
odstartovaly dlouhé hledání vhodného 
kamene na výrobu menhiru. Když 
odbočím, tak doslovný překlad slova 
„menhir“, které pochází z bretonštiny, je 
men = kámen a hir = dlouhý. Takže najít 
takový balvan, aby byl dost dlouhý a 
velký, aby byl vidět již z dálky, a 
dostatečně těžký, aby ho nikdo nepovalil 
nebo dokonce neodnesl, nebylo vůbec 
snadné. Prochodil okolní lesy a pahorky 
křížem krážem a hledání se vyplatilo. 
Jediný pohled na obrovský žulový 
monolit uprostřed lesů ve slatinském 
katastru, ve kterém hned viděl ženskou 
tvář, stačil. 

Vyhráno však nebylo. Nastal další 
těžký krok, jak dostat osmitunového 
drobečka z lesa ven na místo opracování, 
co nejblíže k vyhlédnutému pahorku u 
Velkého bezděkovského rybníka. 
Vykácel pro něj cestu z lesa ven a 
vlastnoručně svařil důmyslné železné 
saně, na nichž s pomocí rodiny, 
kamarádů a dvou traktorů dostal balvan, 
kam potřeboval.

Pak nastal okamžik vtisknout 
kamennému monumentu tvář ženy, jak si 
ji vysnil a ztvárnil na papíře. Kameníkem 
nebyl, ale řemesla se nebál, a tak se pustil 
do díla. Sám nebo se svým synem 
několik měsíců docházel s nářadím 
k ležícímu kusu skály do lipové aleje na 

obecní draha a opracovával ho do 
současné podoby. Vy, kdo jste Bábu 
viděli, můžete posoudit, že se mu povedl 
mistrovský kus. Jeho Alžběta prohlédla, 
nasadila svůj úsměv a vzhlížela k nebi. 
Nezbývalo, než ji dopravit a usadit na 
vršek. Poslední nelehký úkol, kterého se 
nezalekl.

10. října 1986 svolal na pomoc partu 
nadšenců, přibrali dva traktory a ještě 
j e ř áb ,  k t e rý  menh i r  za sad i l  do 
vyhloubené jámy. Původní plán, položit 
pod sochu nějaký peníz na památku, 
raději zavrhl. Nechtěl riskovat, aby 
úporní hledači pokladů dílo nepodhra-
bali a nezničili. 

Po nějakém čase objevil v místním 
lese další zajímavý, mechem obrostlý 
kámen. A kdo už u Báby byl, asi tuší, jaký 
tvar měl tento objev. Jistě jste již měli 
možnost posedět na kamenném křesle, 
které se sem dostalo během několika 
hodin jednoho slunečného dne. Opět za 
pomoci pár příbuzných, ochotného 
souseda a síly traktoru se podařilo kámen 
vystrkat z lesa na valník, dopravit 
k  náv r š í ,  do t l ač i t  po  že l ezných 
kulatinách na určené místo a usadit. Jako 
první křeslo vyzkoušel strejda a věděl, že 
teď je to úplné a připravené k obdivování 
pro příští generace. 

10. října letošního roku 2021 si tedy 
každý spočetl, že Bába oslavila půlkulaté 
35. narozeniny. Po tolika letech, kdy ji 
pokryly lišejníky a vytvořily tak tu 
správnou patinu starobyle vzhlížejícího 
menhiru, by už nikdo nepoznal, že jde o 
n o v o d o b é  d í l o ,  k t e r é  s t o j í  z a 
Bezděkovem díky obrovskému nadšení a 
úsilí bezděkovského rodáka. 

Návrší, na kterém stojí naše Alžběta 
neboli Kamenná bába, je malé a útulné. 
Napůl skála, napůl tráva s malou 
plošinkou nahoře, kolem pár borovic, 
dubů a bříz. Vyšlapaná pěšinka na vrchol 
naznačuje, že o obdivovatele nemá 
Alžběta nouzi. A to si strejda moc přál. 
Každou dekádu slavil u Báby se svými 
přáteli a rodinou a jistě by se těšil i 
z dalších setkání. On už po pěšince 
k Bábě nepřijde, zůstane však navždy 
v srdcích těch, kteří ho znali. Jeho 
Alžběta v Bezděkově zůstává jako 
unikátní, úctyhodné dílo a památka na 
něj. Takže, až navštívíte Bezděkov, 
projdete se lipovou alejí směrem na 
východ, nezapomeňte se zastavit za 
rybníkem u Kamenné báby a posedět na 
kamenném křesle v její blízkosti. 
Rozhodně to stojí za to v každém ročním 
období.           

                       Šulcová Olga

V první polovině měsíce října navštívili žáci kasejovické 
základní školy téměř po dvouleté přestávce partnerskou školu 
v bavorském městečku Zwiesel. Byť až do poslední chvíle 
nebylo úplně jisté, zda se díky covidové situaci podaří projekt 
„Kasejovice – Zwiesel 2021“ zrealizovat, stálo v tomto směru 
štěstí na naší straně. Partnerská škola Mittelschule opět 
připravila pro naše žáky poutavý program, který nám všem 
potvrdil, že i po téměř patnáctiletém partnerství je na bavorské 
straně stále co poznávat a objevovat. 

Tentokrát se program nesl v duchu sklářské tradice, která je 
v bavorském příhraničí stále živá. Za historií a současností skla 
jsme se společně se žáky z partnerské školy vydali do Muzea 
skla v městečku Frauenau. Díky poutavému výkladu 
průvodkyně jsme proplouvali dějinami skla a sklářství od dob 
jejich počátků, které sahají až do starověké Mezopotámie, přes 
dobu gotických katedrál, dvora francouzského krále Ludvíka 
XIV. až po současné moderní umění. Nechyběla ani expozice 
přibližující návštěvníkům výrobu skleněných produktů 
v klasické horské sklárně. 

Součástí návštěvy muzea skla byla i možnost vyzkoušet si 
malbu na sklo pod vedením zkušených lektorek. Za povšimnutí 
stála i venkovní expozice skleněných objektů, mezi kterými 
byla i známá putovní archa, která vzešla z rukou bavorských 
sklářských mistrů a stala symbolem přátelství mezi Šumavou a 
Bavorským lesem. 

Tradici sklářského řemesla mohli žáci obdivovat i druhý 
den v samotném Zwieselu. Zde navštívili Muzeum lesa, kde se 
seznámili jak s přírodou Bavorského lesa a Šumavy, tak 
dějinami dřevařství a životem místních lidí. Nechyběla ani 
prohlídka partnerské Mittelschule, kde měli žáci možnost 
nahlédnout do jednotlivých tříd, ve kterých probíhala výuka 
nejen všeobecných, ale i oborných předmětů.

V polovině října navštívili žáci z partnerské školy 
kasejovickou základní školu. Kromě její prohlídky byla na 
programu práce s keramickou hlínou. Bavorští žáci si tak 
vyzkoušeli výrobu keramického listu a kachlíčku s otisky 
přírodnin. Na odpoledne byl pro žáky připraven blok soutěží, 
který si užili žáci obou škol. 

Velká část projektu byla financována z dotačního programu 
Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce dětí a 
mládeže v roce 2021, ze kterého škola získala peněžní 
prostředky na realizaci projektu Kasejovice – Zwiesel 2021. 

Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Po dvouleté pauze se žáci kasejovické 

školy opět rozjeli do Zwieselu

Podzimní atletika v Blatné

30. 9. 2021 se po roční pauze konala sportovní soutěž 
Podzimní atletika. Našimi soupeři byly děti ze základních škol 
Sedlice, Radomyšl, Záboří, Hvožďany, Bělčice, J. A. 
Komenského Blatná a T. G. Masaryka Blatná. 

Mezi velkou konkurencí se neztratili ani naši žáci: Viktorie 
Sedláková obsadila 2. místo ve skoku vysokém, Markéta 
Šándorová doběhla 3. v běhu na 60 metrů a Tomáš Arnošt byl 
rovněž 3. v běhu na 1000 m. Medaili ještě vybojovala štafeta na 
4x 60 metrů mladších žáků ve složení Arnošt, Krejčí, Urbanec, 
Bouše. Starším žákům se tolik nedařilo, na medaile nedosáhli. 
Všem zúčastněným takto děkuji za reprezentaci školy. 

                 Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Stavební akce v areálu

technických služeb

Ve dvoře špýcharu vybudovalo město Kasejovice dva 
přístřešky pro svoji techniku, která do té doby parkovala 
v různých objektech města. Celý přístřešek je částečně 
zapuštěný ve svahu, jeho zadní stěna je opěrná a zároveň tvoří 
oplocení, proto ta robustnost celé stavby. V jedné 
z vybudovaných kójích vznikne také prostor pro uskladnění 
posypového materiálu pro zimní údržbu. Díky této stavbě mají 
technické služby techniku uskladněnou pohromadě v jednom 
objektu. Konstrukce byla navržena tak, aby stavba splnila 
všechny požadavky na statiku, hluk i světelné znečištění, které 
hrozí při nočním provozu.
    Václav Jakubčík
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a hrajících si  

dětiček - „Soví školka”

P
O
D
Z
I

M

PODZIM VE ŠKOLCE je barevný a 
pestrý, jako podzimní příroda. Po celý 
říjen slunce příjemně hřálo a lákalo nás 
na dopolední hraní na zahradě. Raní 
mlhy a  t ráva  pokrytá  s t ř íbrnou 
jinovatkou nám připomíná, že je čas na 
teplé oblečení, a pomalu přemýšlíme na 
příchod zimy a na hezké Vánoce.

CO JSME SPOLEČNĚ PROŽILI 
V ŘÍJNU A CO SE NÁM POVEDLO

Týden plný posvícení, všichni jsme si 
zpívali: „To je zlaté posvícení, to je zlatá 
neděle.“ A hráli jsme si na pekaře a 
cukráře .  Společně jsme zdobi l i 
posvícenské placky a ty jsme pak i 
s písničkami odnesli babičkám a 
dědečkům do DPS a také domů.

Moc jsme se těšili na vystoupení divadla 
Klaun s programem Klaun a jeho 

kamarádi. Bylo to kouzlení „Čilibu, 
čilibá, čili, ťuťuťu, kouzlíčko uzlovací, 
kouzlíčko s koužky“, kdy se zapojili i 
někteří naši kamarádi ze školky. Pak 
nám klaun Ferdinand předvedl svoje 
kousky na jednokolce a různé druhy 
žonglování s čímkoli a cvičení s lasem. 
Jako překvapení si pro nás Ferdinand 
připravil vystoupení vycvičených 
pejsků Žeryka, Oskárka a Zatary, kteří 
předváděli psí akrobacii. Potleskem 
jsme je odměnili za to, co všechno se se 
svými páníčky naučili. Celé vystoupení 
jsme si opravdu užívali.

DÝŇOVÁNÍ VE ŠKOLCE
Toto tvořeníčko s rodiči má u nás ve 
školce tradici, a tak i v letošním roce 
vyzdobila společná dílka naši školku. 
Maminky, tatínkové a dětičky společně 
vytváře l i  z  různě velkých dýní 

s t r a š i d ý l k a ,  p a n á č k y  d ý ň á č k y. 
Spokojeni a s krásnými panáčky jsme se 
rozcházeli domů. Ti, co se nemohli 
zúčastnit, vytvářeli doma a přinesli nám 
s t raš idýlka  na  výzdobu školky. 
Děkujeme.

SBÍRÁME KAŠTANY A ŽALUDY
Soutěžíme o nejlepšího sběrače 
podzimních plodů pro lesní zvířátka. 
Rodiče a děti se dali do pilného sběru, a 
tak se místo pod pergolou zaplnilo pytli a 
krabicemi s kaštany a žaludy. Děkujeme 
Vám za zvířátka. Všichni sběrači budou 
odměněni.

ŘÍKÁME SI – PODZIM
Na obloze tiše čtu si: na jih odlétají husy. 
V polích podzim hospodaří, k večeři si 
mlhu vaří.

NA CO SE TĚŠÍME
Halloveen party, Podzimní tvořeníčko 
s rodiči, Beseda s myslivci, Kniha a my – 
návštěva místní knihovny.
           Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ
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Po loňském nevydařeném školním 
roce se děti sešly ve škole a pak i ve 
školní družině. Všichni už jsme se na 
sebe těšili a s chutí se pustili do her i do 
práce.

Počasí nám přálo, takže jsme chodili 
na hřiště, na vycházky a hlavně na školní 
zahradu, kde si děti nejvíce užily sportu, 
her i odpočinku.

 Nevynechali jsme ani vyrábění. 
Pracovali jsme s papírem, barvami, 
sbírali přírodniny, z klasů obilí si děti 
vyrobily věnečky a z fáčoviny a kartonu 
vyrobený klobouk zdobily větvičkami, 
různými bobulemi, kaštany, žaludy, 
sušenými květy a dalšími přírodninami. 
Tato práce děti moc bavila a podzimní 
klobouky se všem povedly.

V pondělí 11. října jsme se všichni 
vypravili do kulturního centra na 
pohádku Paní Nuda, kterou nám zahráli 
členové divadla Řimbaba. Vystoupení 
bylo zábavné a veselé, pár dětí si 
v pohádce i zahrálo a ostatní se zapojili 
tancem. Těšíme se na leden na další 
pohádku.

Pak jsme měli před sebou Halloween 
a tak jsme se pustili do dalších činností. 
Nejdříve si děti vyrobily dýně papírové a 
pak se pustilly do dlabání opravdových 
dýní. Společnými silami jsme je vyřezali 
a dali na chodbu u družiny, kde nám 
krásně, trošku i hrozivě, svítily.

V nejbližší době už se začneme 
připravovat na Vánoce.

Všem přejeme krásný zbytek 
podzimu prožitý ve zdraví.

           
             Šárka Vocelková

Děti ve školní družině

Obrázek Vojtěcha Sudy - pejsek z divadla Klaun.

V roce 2020 nechala Základní škola Kasejovice zpracovat 
projektovou žádost na projet „Rekonstrukce a vybavení 
odborné učebny pro pracovní činnosti“, která byla předložena 
v rámci 19. výzvy MAS Pošumaví IROP ZŠ a MŠ. Projektová 

žádost byla úspěšná, a proto na jaře 2021 zahájila základní škola 
vlastní realizaci projektu. Ta spočívala ve stavebních úpravách 
zadní části suterénu školy, kde vznikla nová odborná učebna 
pro výuku pracovních činností. Učebna je vybavena 
truhlářskými hoblicemi, novým ručním a elektrickým nářadím 
určeným k práci se dřevem. Součásti stavebních prací byla i 
úprava přístupové chodby, kde vznikla dílna hrubé motoriky, 
která bude využívána zejména pro práci s keramickou hlínou. 
Při stavebních pracích byla provedena sanace obvodového 
zdiva a rekonstrukce s učebnou sousedícího schodiště, které je 
částí únikové cesty, a bylo již v havarijním stavu. 

Rekonstrukce nové učebny pro pracovní činnosti si 
vyžádala finanční prostředky ve výši cca 1,4 mil. korun. Nová 
odborná učebna přispěje ke zkvalitnění výuky na škole 
vyučovaného předmětu pracovní činnosti. Projektem byla 
zajištěna bezbariérová dostupnost školy, a to jak stavebními 
úpravami přístupových chodeb k učebně, tak pořízením 
schodolezu. 

 Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Základní škola má novou odbornou učebnu pro pracovní činnosti

Milostivé léto běží 
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022

Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, 
která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří 
měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. 
 
Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným 
veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč 
(poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či 
penále). 

Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí: 

Ř Česká republika,
Ř územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvpdu 

nebo městské části hlavního města Prahy,
Ř státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo 

veřejná vysoká škola,
Ř dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
Ř příspěvková organizace územního samosprávného celku,
Ř ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
Ř obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním 

samosprávným celkem,
Ř státní podnik nebo národní podnik,
Ř zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
Ř právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo 

s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i 
prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, 
technické služby obcí a měst, ČEZ.

Na co si dát pozor?
Ř Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním 

exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci.

Ř Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého 
léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, 
čl. IV, bodu 25. 

Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu 
normální život: „Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji 
podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká 
dluhový analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Pro více informací můžete volat na helplinku organizace Člověk v tísni 
770 600 800, a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a hrajících si  

dětiček - „Soví školka”

P
O
D
Z
I

M

PODZIM VE ŠKOLCE je barevný a 
pestrý, jako podzimní příroda. Po celý 
říjen slunce příjemně hřálo a lákalo nás 
na dopolední hraní na zahradě. Raní 
mlhy a  t ráva  pokrytá  s t ř íbrnou 
jinovatkou nám připomíná, že je čas na 
teplé oblečení, a pomalu přemýšlíme na 
příchod zimy a na hezké Vánoce.

CO JSME SPOLEČNĚ PROŽILI 
V ŘÍJNU A CO SE NÁM POVEDLO

Týden plný posvícení, všichni jsme si 
zpívali: „To je zlaté posvícení, to je zlatá 
neděle.“ A hráli jsme si na pekaře a 
cukráře .  Společně jsme zdobi l i 
posvícenské placky a ty jsme pak i 
s písničkami odnesli babičkám a 
dědečkům do DPS a také domů.

Moc jsme se těšili na vystoupení divadla 
Klaun s programem Klaun a jeho 

kamarádi. Bylo to kouzlení „Čilibu, 
čilibá, čili, ťuťuťu, kouzlíčko uzlovací, 
kouzlíčko s koužky“, kdy se zapojili i 
někteří naši kamarádi ze školky. Pak 
nám klaun Ferdinand předvedl svoje 
kousky na jednokolce a různé druhy 
žonglování s čímkoli a cvičení s lasem. 
Jako překvapení si pro nás Ferdinand 
připravil vystoupení vycvičených 
pejsků Žeryka, Oskárka a Zatary, kteří 
předváděli psí akrobacii. Potleskem 
jsme je odměnili za to, co všechno se se 
svými páníčky naučili. Celé vystoupení 
jsme si opravdu užívali.

DÝŇOVÁNÍ VE ŠKOLCE
Toto tvořeníčko s rodiči má u nás ve 
školce tradici, a tak i v letošním roce 
vyzdobila společná dílka naši školku. 
Maminky, tatínkové a dětičky společně 
vytváře l i  z  různě velkých dýní 

s t r a š i d ý l k a ,  p a n á č k y  d ý ň á č k y. 
Spokojeni a s krásnými panáčky jsme se 
rozcházeli domů. Ti, co se nemohli 
zúčastnit, vytvářeli doma a přinesli nám 
s t raš idýlka  na  výzdobu školky. 
Děkujeme.

SBÍRÁME KAŠTANY A ŽALUDY
Soutěžíme o nej lepšího sběrače 
podzimních plodů pro lesní zvířátka. 
Rodiče a děti se dali do pilného sběru, a 
tak se místo pod pergolou zaplnilo pytli a 
krabicemi s kaštany a žaludy. Děkujeme 
Vám za zvířátka. Všichni sběrači budou 
odměněni.

ŘÍKÁME SI – PODZIM
Na obloze tiše čtu si: na jih odlétají husy. 
V polích podzim hospodaří, k večeři si 
mlhu vaří.

NA CO SE TĚŠÍME
Halloveen party, Podzimní tvořeníčko 
s rodiči, Beseda s myslivci, Kniha a my – 
návštěva místní knihovny.
           Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ
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Po loňském nevydařeném školním 
roce se děti sešly ve škole a pak i ve 
školní družině. Všichni už jsme se na 
sebe těšili a s chutí se pustili do her i do 
práce.

Počasí nám přálo, takže jsme chodili 
na hřiště, na vycházky a hlavně na školní 
zahradu, kde si děti nejvíce užily sportu, 
her i odpočinku.

 Nevynechali jsme ani vyrábění. 
Pracovali jsme s papírem, barvami, 
sbírali přírodniny, z klasů obilí si děti 
vyrobily věnečky a z fáčoviny a kartonu 
vyrobený klobouk zdobily větvičkami, 
různými bobulemi, kaštany, žaludy, 
sušenými květy a dalšími přírodninami. 
Tato práce děti moc bavila a podzimní 
klobouky se všem povedly.

V pondělí 11. října jsme se všichni 
vypravili do kulturního centra na 
pohádku Paní Nuda, kterou nám zahráli 
členové divadla Řimbaba. Vystoupení 
bylo zábavné a veselé, pár dětí si 
v pohádce i zahrálo a ostatní se zapojili 
tancem. Těšíme se na leden na další 
pohádku.

Pak jsme měli před sebou Halloween 
a tak jsme se pustili do dalších činností. 
Nejdříve si děti vyrobily dýně papírové a 
pak se pustilly do dlabání opravdových 
dýní. Společnými silami jsme je vyřezali 
a dali na chodbu u družiny, kde nám 
krásně, trošku i hrozivě, svítily.

V nejbližší době už se začneme 
připravovat na Vánoce.

Všem přejeme krásný zbytek 
podzimu prožitý ve zdraví.

           
             Šárka Vocelková

Děti ve školní družině

Obrázek Vojtěcha Sudy - pejsek z divadla Klaun.

V roce 2020 nechala Základní škola Kasejovice zpracovat 
projektovou žádost na projet „Rekonstrukce a vybavení 
odborné učebny pro pracovní činnosti“, která byla předložena 
v rámci 19. výzvy MAS Pošumaví IROP ZŠ a MŠ. Projektová 

žádost byla úspěšná, a proto na jaře 2021 zahájila základní škola 
vlastní realizaci projektu. Ta spočívala ve stavebních úpravách 
zadní části suterénu školy, kde vznikla nová odborná učebna 
pro výuku pracovních činností. Učebna je vybavena 
truhlářskými hoblicemi, novým ručním a elektrickým nářadím 
určeným k práci se dřevem. Součásti stavebních prací byla i 
úprava přístupové chodby, kde vznikla dílna hrubé motoriky, 
která bude využívána zejména pro práci s keramickou hlínou. 
Při stavebních pracích byla provedena sanace obvodového 
zdiva a rekonstrukce s učebnou sousedícího schodiště, které je 
částí únikové cesty, a bylo již v havarijním stavu. 

Rekonstrukce nové učebny pro pracovní činnosti si 
vyžádala finanční prostředky ve výši cca 1,4 mil. korun. Nová 
odborná učebna přispěje ke zkvalitnění výuky na škole 
vyučovaného předmětu pracovní činnosti. Projektem byla 
zajištěna bezbariérová dostupnost školy, a to jak stavebními 
úpravami přístupových chodeb k učebně, tak pořízením 
schodolezu. 

 Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Základní škola má novou odbornou učebnu pro pracovní činnosti

Milostivé léto běží 
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022

Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, 
která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří 
měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. 
 
Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným 
veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč 
(poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či 
penále). 

Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí: 

Ř Česká republika,
Ř územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvpdu 

nebo městské části hlavního města Prahy,
Ř státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo 

veřejná vysoká škola,
Ř dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
Ř příspěvková organizace územního samosprávného celku,
Ř ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
Ř obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním 

samosprávným celkem,
Ř státní podnik nebo národní podnik,
Ř zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
Ř právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo 

s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i 
prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, 
technické služby obcí a měst, ČEZ.

Na co si dát pozor?
Ř Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním 

exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci.

Ř Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého 
léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, 
čl. IV, bodu 25. 

Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu 
normální život: „Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji 
podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká 
dluhový analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Pro více informací můžete volat na helplinku organizace Člověk v tísni 
770 600 800, a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin.
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— Koupím žulové sloupky (kuny) na hradbu, žulovou 
dlažbu a žulové koryto na chalupu.  Tel: 602 552 441.

— Prodám palivové dřevo, délka 1 m. Tel. 603 393 517.
— Prodám palivové dříví z katru, cena 190 Kč za prm. 

Velikost balíku cca 1x1m, délka 4-5 m. Tel. 607 816 
548, Kasejovice.

— Prodám světlou ložnici a tmavý obývák ze sedmdesá-
tých let, dále starší eternitovou krytinu. Cena dohodou. 
Tel. 605 551 061.

Inzerce

Nové knihy:
&  Václav Křivanec: Poslední nadechnutí
&  V. S. Alexandr: Ochutnávačka
&  Miloň Čepelka: Nebožtík na rynku
&  James Patterson: Citlivé místo
&  Barbara Cartland: Falešná guvernantka
&  Roman Cílek: Panny a netvor
&  Táňa Vasilková-Keleová: Rodinné klubko
&  Tim Weaver: Muž bez minulosti
&  Lenka Špillarová: Pod africkým sluncem
&  Petra Soukupová: Klub divných dětí

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

Informace z kasejovické knihovny

Prodej kaprů

Kapr do 2,5 kg 60 Kč/kg, kapr nad 2,5 kg 70 Kč/kg
Amur 70 Kč/kg

Prodej v obci Pole, nutno objednat na tel.  728 814 880.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
čtvrtek - neděle 
11 - 19.30 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Skvělá pizza z domácího těsta.

SVOZ PLASTŮ

proběhne v pondělí 29. listopadu 2021

Plastový odpad v zavázaných pytlích uložte 
den předem na následujících sběrných 

místech v Kasejovicích:

ˇ � před Hospůdkou U Motýla
ˇ � u kapličky sv. Martina
ˇ � u kostela před hřbitovní zdí
ˇ � u kontejnerů za samoobsluhou
ˇ � na prostranství před hasičskou zbrojnicí
ˇ � u studny na Jánském náměstí
ˇ � u bytovek u Agrochovu
ˇ � 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.
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