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

Rekonstrukce v Kasejovicích jedou 

i v zimních měsících naplno

Po domluvě s panem MUDr. Mackovičem proběhlo 30.12. 2021 stěhování ordinace 
praktického lékaře do bytu v suterénu budovy zdravotního střediska. Do těchto prostor 
bylo krom vybavení ještě třeba osadit router na internetové připojení a samozřejmě 
propojit telefonní pevnou linku, aby bylo možné z těchto skromných, ale útulných 
prostor zajistit našim spoluobčanům plný servis zdravotní péče, na který byli zvyklí. 

V úterý 4. ledna proběhla koordinační schůzka s oslovenými firmami a od té doby se 
dveře na středisku netrhly. Práce zahájili instalatéři, pak elektrikář, obkladač, truhláři, 
lakýrníci, čalouník, sádrokartonáři, malíři, štukatéři, sklenář, podlaháři, nábytkáři, a 
nakonec došlo na osazení žaluzií. 

Dílo se zdařilo a v pátek 4. února 2022 bylo vše po důkladném úklidu nastěhováno 
zpět do zrekonstruovaných a nově vybavených prostor. Ani pacienti v čekárně 
nepřijdou zkrátka – čekárna je moderně vybílena, původní dveře opraveny a nově 
natřeny a v březnu budou stávající lavice na sezení nahrazeny novými.

Věřím, že budou všichni s provedenou opravou spokojeni, a to jak lékař se sestrou, 
kteří se o nás vzorně starají, tak i my pacienti.

       Václav Jakubčík

Již po šestnácté se vydali příznivci 
novoročních pochodů z Kasejovic na 
cestu do Budislavic. Dříve organizovaně, 
nyní díky pandemii ve skupinkách nebo 
samostatně. Po návratu z vycházky 
ošleháni větrem a sněhem, ale spokojeni. 
Nikdo by si nemohl přát lepší první 
lednový sobotní podvečer. Povánoční 
kila navíc jsou prostě navíc, je třeba se 
s nimi poprat, každý podle svého.

  Václav Jakubčík

Novoroční pochod

Obecní knihovna Kasejovice
pořádá příměstský tábor 

na téma

Týden s českými 

pohádkami

11. - 15. července 2022

Přihlášky osobně, nebo 
na tel. 602 429 346.
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Na zimu byl Oudol vypuštěný se 
záměrem trochu ho vylepšit. Spíš pro 
rybáře než pro ryby.

Úmysl nájemci rybníka uskutečnili 
v lednu. Za technické podpory firmy 
Radka Šimsy, jejíž stroje obsluhoval i 
nezdřevský rodák Pavel Chaloupka, byla 
část nádrže při hrázi odbahněna. Je 
neuvěřitelné, kolik nánosu se za tři roky 
od poslední asanace na dně usadilo.

To však nebylo všechno. Na řadu 
přišlo vytvoření dosud chybějícího 
kádiště. Díky němu budou výlovy 
pohodlnější pro rybáře a šetrnější pro 
podměrečné ryby, které budou bez 
zbytečných přesunů vráceny do svého 
prostředí. Tentokrát vedle ruční práce 
členů spolku byly důležité i technika a 

um jiného místního rodáka, farmáře 
Josefa Chlandy.

Myslí se i na nadšence chytající na 
udici. Naplánováno je zřízení mola 
u přepadu, pro nějž už jsou hotovy zemní 
práce. Drobnou úpravu na pronajatých 
rybnících provádějí i další rybářské 
spolky.

Péči o obecní rybníky považují 
nájemci za přirozenou záležitost. 
Vynaložená námaha se jim vrací při 
rybářských závodech či výlovech, kdy 
sounáležitost s ostatními sousedy i 
s víkenďáky bývá naplněna spokojeností 
ze společně prožívaných chvil. A taky ta 
šup ina  j e  nakonec  p ř í j emnou  a 
zaslouženou odměnou.

  Jiří Čepelák

Nezdřevští rybáři v zimě nezahálejí
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— návrh rozpočtu Mateřské školy 

Kasejovice na rok 2022 a návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu 
Mateřské školy Kasejovice na roky 
2023 a 2024

— návrh rozpočtu Základní školy 
Kasejovice na rok 2022 a návrh 
rozpočtového výhledu Základní 
školy Kasejovice na roky 2023 a 
2024

— nové platové výměry pro ředitelky 
Z á k l a d n í  a  M a t e ř s k é  š k o l y 
v Kasejovicích v souladu s nařízením 
vlády a s účinností od 1.1.2022

— žádost Základní školy Kasejovice o 
čerpání finančních prostředků ve 
výši 403 546 Kč bez DPH, tj. 488 291 
Kč včetně DPH, z investičního fondu 
Základní školy Kasejovice na 
financování provedených stavebních 
prací na opravě kanalizace budovy 
školy

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— přidělení  „Oprava  břehového 

opevnění rybníka Koutečský – p.č. 
1155  k .ú .  Kasejovice“  f i rmě 
STRABAG, a.s., Provozní jednotka 
Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 
Písek, IČO 60838744 za celkovou 
nabídkovou cenu 1 434 023,85 Kč bez 
DPH, tj. 1 735 168,86 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— dodatky č. 104 – 108 ke smlouvě 
uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. 
Plzeň o zabezpečení sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro město 
Kasejovice a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh dodatku – Přílohy č. 2 ke 
Knihovnímu řádu Obecní knihovny 
Kasejovice

Souhlasí:
— s podáním žádostí Základní školy 

Kasejovice o dotaci na projekt 

„Kasejovice –  Zwiesel  2022“ 
z dotačního titulu Plzeňského kraje 
„Podpora mezinárodní spolupráce 
dětí a mládeže v roce 2022“, na 
projekt „Učit se být III…“ z dotačního 
titulu Plzeňského kraje „Podpora 
preventivních aktivit a výchova 
k toleranci v roce 2022“ a na projekt 
„Modernizace osvětlení tělocvičny při 
ZŠ Kasejovice“ z dotačního titulu 
P l z e ň s k é h o  k r a j e  „ P o d p o r a 
vybudování a modernizace sportovišť 
v roce 2022“

Nesouhlasí:
— se záměrem směny a prodeje 

pozemků v k.ú. Řesanice dle nové 
žádosti p. xxx, ze dne 25.11.2021 - 
pozemek parc. č. 1782 ve vlastnictví 
p. Květoně za část pozemku parc. č. 
1693 a parc. č. 1731 v majetku města 
Kasejovice a doporučuje projednat 
Zastupitelstvem města Kasejovice

— se  s t avbou  spo lečnos t i  ČEZ 
Distribuce, a.s. „Kasejovice, PJ, pč. 
265/4 – NN“ na pozemcích města p.č. 
1653/14, 285/3, 261/9, 261/11, 261/12, 
286, 261/8 v k.ú. Kasejovice a 
neschvaluje návrh Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby s tím, že 
doporuču je  spo lečnos t i  ČEZ 
Distribuce, a.s. najít jinou vhodnější 
trasu pro uvedenou stavbu

Projednala:
— kalkulaci cen pro vodné a stočné pro 

kalendářní rok 2022 a doporučuje 
pozvat zástupce provozovatele – 
společnosti KAV Starý Plzenec, a.s. 
na příští jednání rady za účelem 
upřesnění jednotlivých položek

Bere na vědomí:
— přehled pohledávek na poplatcích za 

svoz odpadu v r. 2021 s doporučením 
dalšího postupu

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 29. 12. 2021
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NOVÉ TESTOVACÍ MÍSTO V NEPOMUKU

Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny umístilo 
na náměstí A. Němejce v Nepomuku mobilní odběrové místo 

na odběr PCR a antigenních testů na Covid-19.

Provozní doba: PO – PÁ + NE  8.00 – 13.00 hod.
Registrace na www.labweb.cz

Dům s pečovatelskou 
službou v Kasejovicích 

nabízí volné byty 

Pro jednotlivce i manželské páry 
(tj. dvoupokojový byt). 

Nabízí také pečovatelské 
služby - dovoz obědů, nákup, 

praní, úklid atd.

V případě zájmu se informujte 
na Městském úřadě 

Kasejovice osobně, nebo 
na tel. 371 595 100. 

V měsíci lednu, jak tradičně bývá zvykem, se konají výroční 
valné hromady sborů dobrovolných hasičů v okrsku 
Kasejovice, ale z důvodu přetrvávajícího šíření nemoci Covid-
19 byly zrušeny, proto zástupci našeho sboru nemohli navštívit 
ani jednu z těchto akcí, kde jsou pravidelnými hosty. Bohužel 
též neproběhla výroční valná hromada okrsku Kasejovice, kde 
se scházejí zástupci jednotlivých sborů opět kvůli výše 
uvedenému onemocnění. 

Činnost SDH Řesanice započala až v průběhu měsíce 
března, kdy se konala jarní brigáda zaměřená především na 
úklid a posečení návsi. Na začátku dubna byla konečně po 
mnoha letech dohadů a odkladů vypuštěna požární nádrž a s ní 
spojený i její výlov. Po jejím vypuštění byly všechny ryby 
z loviště sloveny místními rybáři a přendány do připravených 
přepravek. Velké množství vylovených kaprů, karasů, línů a 
dalších ryb bylo umístěno do rybníka Sázka, který se nachází 
hned pod nádrží. Některé z ryb byly o jedné dubnové sobotě 
vyuzeny a při dobrém pivu snězeny. O jednom dalším 
dubnovém víkendu byla nádrž vybagrována, později postupně 
napuštěna a většina ryb navrácena zpátky. Tímto děkujeme 
Agrochovu Kasejovice-Smolivec a. s. za pomoc a zapůjčení 
těžké techniky. 

Poslední dubnový den patřil stavění májky před hasičskou 
zbrojnicí a pálení čarodějnic. V květnu proběhlo několik brigád. 
Jednalo se o úklid prostor hasičské zbrojnice. Dále došlo ve 
zbrojnici na výměnu starých skříní za nové, vybetonování části 
poškozené podlahy a kompletní údržbu požárního vozu. Dále 
opět proběhlo sečení a úklid návsi. V červnu vlivem silných 
větrů spadla lípa stojící před kulturním zařízením. Strom byl 
rozřezán a uklizen. V červenci k nám jako každý rok přijela 
z Chebu rocková skupina PLEKTRUM, která to opět rozjela ve 
velkém stylu. Jako každý rok dorazila spousta věrných 
fanoušků a posluchačů rockové hudby. 

Poslední červencový den jsme se na základě pozvání 
nezdřevského starosty hasičů zúčastnili oslav 120. výročí SDH 
Nezdřev, které měly být původně spojeny s okrskovým 
hasičským cvičením, ale po dohodě s okolními sbory došlo ke 
zrušení soutěže a pouze k předvedení klasických ukázek 
požárního útoku. Pozvání též přijal sbor hasičů z Hradiště, 
Újezda u Kasejovic, Kotouně, Chloumka, Bezděkova, Oselec a 
Slatiny. Náš tým složen z mladých i postarších hasičů předvedl 
svoji ukázku požárního útoku naprosto bezchybně a ukázal, že 
stále umí podávat dobré výkony a v případě požáru je schopen 
svou technikou zasáhnout. 

O nezdřevské pouti, v polovině srpna, jsme  jako 
v předchozích letech dorazili se smíšeným mužstvem FC 
Řesanice-Újezd. Tým sehrál celkem dvě utkání, a to s domácím 
výběrem SK Nezdřev a starou gardou Kasejovice. Hned v úvodu 
prvního utkání se nám nešťastnou náhodou zranil brankář, který 
musel být ihned ošetřen a odvezen manažerem týmu do 
nemocnice. I přes ztrátu této důležité opory jsme to nevzdali a 
bojovali až do samého konce. Bohužel jsme i přes velkou 
bojovnost, tvrdé nasazení a úsilí prohráli obě utkání. Skončili 
jsme tím stejně jako minulý rok na pěkném třetím místě. 

Dále pak od června do září proběhlo několik brigád 
zaměřených na úklid návsi a veřejných prostranství. 

V říjnu se konal podzimní velitelský den v Nezdřevě, v rámci 
něhož došlo k námětovému cvičení ve formě vytažení vody 
jedné ze studen, kam též dorazili někteří z nás. Dále se 
uskutečnilo II. shromáždění představitelů sborů dobrovolných 
hasičů okresu Plzeň-jih na obecním sále v Jarově, kam zavítal i 
náš zástupce. 

Poslední akcí byl úklid spadaného listí a s tím spojené sečení 
návsi, dále úklid kulturního zařízení a jeho vybílení, a nakonec 
úklid kostela před blížící se poutí a z důvodu konající se mše 
svaté. 

Na konci října už jsme mohli plně využívat kulturní 
zařízení, ve kterém během roku probíhala další rekonstrukce, 
došlo na výměnu nových oken a vchodových dveří. Dále byla 
zrekonstruována kuchyňka, sociální zařízení a před budovou 
zhotovena nová vodovodní přípojka. Opravy mohly být 
provedeny díky městu Kasejovice. 

První listopadová neděle patřila pouti a mši svaté. Den 
předtím byla však uspořádána pouťová zábava, na níž 
vyhrávalo uskupení MILDA BAND. Za poslední roky kulturní 
zařízení praskalo ve švech, že se nedalo ani kam usadit, po celý 
večer se lidé bavili, pilo se, jedlo a tančilo až do pozdních 
ranních hodin. 

V polovině listopadu došlo ve spolupráci s farmou VACHÁ, 
sídlící na řesanické tvrzi, místních a okolních občanů k výsadbě 
cca 50 nových stromů, převážně dubů a lip za tvrzí a bývalým 
hospodářským dvorem. Každý z účastníků si tak mohl zasadit 
svůj vlastní stromek, očíslovat ho a poté zapsat do památeční 
knihy. Po skončení akce bylo pro všechny připraveno malé 
občerstvení v kulturním zařízení, kde majitel tvrze JUDr. Petr 
Vacek pronesl krátkou řeč a poděkoval všem za spolupráci. Poté 
většina dětí se svými rodiči kreslila obrázky a psala nejrůznější 
psaní, která potom byla připevněna k zasazeným stromkům. 

Vlivem šíření Covid-19 byl zrušen i tradiční seminář pro 
preventisty hasičských sborů na hasičské zbrojnici 
v Nepomuku, kam každý rok pravidelně dojíždí náš preventista. 

V polovině prosince proběhla valná hromada hasičů z SDH 
Nezdřev, kteří nedodržují lednovou tradici a pořádají tuto akci 
vždy poslední měsíc v roce. I k přátelům z Nezdřeva zavítala 
naše vybraná hasičská delegace. 

Na konci roku proběhlo již tradiční hokejové utkání mezi 
HC Oujezdo a HC Řesanice, kdy jsme díky výbornému výkonu 
našich hráčů a brankáře zvítězili 7:6. Na Silvestra se většina 
z nás sešla v kulturním zařízení, abychom oslavili konec roku 
2021 a přivítali nový rok 2022. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hasičům i 
místním občanům, kteří se pravidelně zúčastňují hasičských a 
kulturních akcí, podílejí se na jejich přípravách a na 
zvelebování naší malé vsi.

             
    Za SDH Řesanice Pavel Behenský ml.

Shrnutí uplynulého roku 2021 očima SDH Řesanice

V letošním roce, stejně jako v tom 
loňském, proběhla tříkrálová sbírka bez 
koledování Tří králů po vsi, jejich zpěvu 
a psaní požehnání K†M†B† 2022 na 
vrata. Kdo chtěl, mohl přispět do 
kasiček, umístěných na městském úřadě 
Kasejovice, v Obecní knihovně a 
v Drogerii p. Jakubčíkové. Touto formou 
bylo vybráno 7 110 Kč. 

Celkový výtěžek z tříkrálových 
pokladniček Charity Horažďovice byl 
235 962 Kč, z online koledy (kam je 
možnost přispívat až do 30. 4. 2022) a 
prostřednictvím QR kódů přibylo dalších 
25 260 Kč. Celkem tedy bylo v této 
sbírce získáno 261 222 Kč. 

Záměr na rok 2022 byl stejný jako na 
rok předchozí tedy na „Sociálně slabé 
rodiny s dětmi na Kasejovicku“ – 
finanční pomoc by měla zkvalitnit život 
rodinám s dětmi anebo seniorům, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci. Finanční 
pomoc by měla směřovat na úhradu např. 
nepředpokládaných výdajů domácnosti, 
nákup speciálních pomůcek nebo služeb 
pro děti s postižením či seniory apod. 

  
Olga Šulcová, Charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 

bez Tří králů
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„Kasejovice –  Zwiesel  2022“ 
z dotačního titulu Plzeňského kraje 
„Podpora mezinárodní spolupráce 
dětí a mládeže v roce 2022“, na 
projekt „Učit se být III…“ z dotačního 
titulu Plzeňského kraje „Podpora 
preventivních aktivit a výchova 
k toleranci v roce 2022“ a na projekt 
„Modernizace osvětlení tělocvičny při 
ZŠ Kasejovice“ z dotačního titulu 
P l z e ň s k é h o  k r a j e  „ P o d p o r a 
vybudování a modernizace sportovišť 
v roce 2022“

Nesouhlasí:
— se záměrem směny a prodeje 

pozemků v k.ú. Řesanice dle nové 
žádosti p. xxx, ze dne 25.11.2021 - 
pozemek parc. č. 1782 ve vlastnictví 
p. Květoně za část pozemku parc. č. 
1693 a parc. č. 1731 v majetku města 
Kasejovice a doporučuje projednat 
Zastupitelstvem města Kasejovice

— se  s t avbou  spo lečnos t i  ČEZ 
Distribuce, a.s. „Kasejovice, PJ, pč. 
265/4 – NN“ na pozemcích města p.č. 
1653/14, 285/3, 261/9, 261/11, 261/12, 
286, 261/8 v k.ú. Kasejovice a 
neschvaluje návrh Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby s tím, že 
doporuču je  spo lečnos t i  ČEZ 
Distribuce, a.s. najít jinou vhodnější 
trasu pro uvedenou stavbu

Projednala:
— kalkulaci cen pro vodné a stočné pro 

kalendářní rok 2022 a doporučuje 
pozvat zástupce provozovatele – 
společnosti KAV Starý Plzenec, a.s. 
na příští jednání rady za účelem 
upřesnění jednotlivých položek

Bere na vědomí:
— přehled pohledávek na poplatcích za 

svoz odpadu v r. 2021 s doporučením 
dalšího postupu

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 29. 12. 2021
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NOVÉ TESTOVACÍ MÍSTO V NEPOMUKU

Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny umístilo 
na náměstí A. Němejce v Nepomuku mobilní odběrové místo 

na odběr PCR a antigenních testů na Covid-19.

Provozní doba: PO – PÁ + NE  8.00 – 13.00 hod.
Registrace na www.labweb.cz

Dům s pečovatelskou 
službou v Kasejovicích 

nabízí volné byty 

Pro jednotlivce i manželské páry 
(tj. dvoupokojový byt). 

Nabízí také pečovatelské 
služby - dovoz obědů, nákup, 

praní, úklid atd.

V případě zájmu se informujte 
na Městském úřadě 

Kasejovice osobně, nebo 
na tel. 371 595 100. 

V měsíci lednu, jak tradičně bývá zvykem, se konají výroční 
valné hromady sborů dobrovolných hasičů v okrsku 
Kasejovice, ale z důvodu přetrvávajícího šíření nemoci Covid-
19 byly zrušeny, proto zástupci našeho sboru nemohli navštívit 
ani jednu z těchto akcí, kde jsou pravidelnými hosty. Bohužel 
též neproběhla výroční valná hromada okrsku Kasejovice, kde 
se scházejí zástupci jednotlivých sborů opět kvůli výše 
uvedenému onemocnění. 

Činnost SDH Řesanice započala až v průběhu měsíce 
března, kdy se konala jarní brigáda zaměřená především na 
úklid a posečení návsi. Na začátku dubna byla konečně po 
mnoha letech dohadů a odkladů vypuštěna požární nádrž a s ní 
spojený i její výlov. Po jejím vypuštění byly všechny ryby 
z loviště sloveny místními rybáři a přendány do připravených 
přepravek. Velké množství vylovených kaprů, karasů, línů a 
dalších ryb bylo umístěno do rybníka Sázka, který se nachází 
hned pod nádrží. Některé z ryb byly o jedné dubnové sobotě 
vyuzeny a při dobrém pivu snězeny. O jednom dalším 
dubnovém víkendu byla nádrž vybagrována, později postupně 
napuštěna a většina ryb navrácena zpátky. Tímto děkujeme 
Agrochovu Kasejovice-Smolivec a. s. za pomoc a zapůjčení 
těžké techniky. 

Poslední dubnový den patřil stavění májky před hasičskou 
zbrojnicí a pálení čarodějnic. V květnu proběhlo několik brigád. 
Jednalo se o úklid prostor hasičské zbrojnice. Dále došlo ve 
zbrojnici na výměnu starých skříní za nové, vybetonování části 
poškozené podlahy a kompletní údržbu požárního vozu. Dále 
opět proběhlo sečení a úklid návsi. V červnu vlivem silných 
větrů spadla lípa stojící před kulturním zařízením. Strom byl 
rozřezán a uklizen. V červenci k nám jako každý rok přijela 
z Chebu rocková skupina PLEKTRUM, která to opět rozjela ve 
velkém stylu. Jako každý rok dorazila spousta věrných 
fanoušků a posluchačů rockové hudby. 

Poslední červencový den jsme se na základě pozvání 
nezdřevského starosty hasičů zúčastnili oslav 120. výročí SDH 
Nezdřev, které měly být původně spojeny s okrskovým 
hasičským cvičením, ale po dohodě s okolními sbory došlo ke 
zrušení soutěže a pouze k předvedení klasických ukázek 
požárního útoku. Pozvání též přijal sbor hasičů z Hradiště, 
Újezda u Kasejovic, Kotouně, Chloumka, Bezděkova, Oselec a 
Slatiny. Náš tým složen z mladých i postarších hasičů předvedl 
svoji ukázku požárního útoku naprosto bezchybně a ukázal, že 
stále umí podávat dobré výkony a v případě požáru je schopen 
svou technikou zasáhnout. 

O nezdřevské pouti, v polovině srpna, jsme  jako 
v předchozích letech dorazili se smíšeným mužstvem FC 
Řesanice-Újezd. Tým sehrál celkem dvě utkání, a to s domácím 
výběrem SK Nezdřev a starou gardou Kasejovice. Hned v úvodu 
prvního utkání se nám nešťastnou náhodou zranil brankář, který 
musel být ihned ošetřen a odvezen manažerem týmu do 
nemocnice. I přes ztrátu této důležité opory jsme to nevzdali a 
bojovali až do samého konce. Bohužel jsme i přes velkou 
bojovnost, tvrdé nasazení a úsilí prohráli obě utkání. Skončili 
jsme tím stejně jako minulý rok na pěkném třetím místě. 

Dále pak od června do září proběhlo několik brigád 
zaměřených na úklid návsi a veřejných prostranství. 

V říjnu se konal podzimní velitelský den v Nezdřevě, v rámci 
něhož došlo k námětovému cvičení ve formě vytažení vody 
jedné ze studen, kam též dorazili někteří z nás. Dále se 
uskutečnilo II. shromáždění představitelů sborů dobrovolných 
hasičů okresu Plzeň-jih na obecním sále v Jarově, kam zavítal i 
náš zástupce. 

Poslední akcí byl úklid spadaného listí a s tím spojené sečení 
návsi, dále úklid kulturního zařízení a jeho vybílení, a nakonec 
úklid kostela před blížící se poutí a z důvodu konající se mše 
svaté. 

Na konci října už jsme mohli plně využívat kulturní 
zařízení, ve kterém během roku probíhala další rekonstrukce, 
došlo na výměnu nových oken a vchodových dveří. Dále byla 
zrekonstruována kuchyňka, sociální zařízení a před budovou 
zhotovena nová vodovodní přípojka. Opravy mohly být 
provedeny díky městu Kasejovice. 

První listopadová neděle patřila pouti a mši svaté. Den 
předtím byla však uspořádána pouťová zábava, na níž 
vyhrávalo uskupení MILDA BAND. Za poslední roky kulturní 
zařízení praskalo ve švech, že se nedalo ani kam usadit, po celý 
večer se lidé bavili, pilo se, jedlo a tančilo až do pozdních 
ranních hodin. 

V polovině listopadu došlo ve spolupráci s farmou VACHÁ, 
sídlící na řesanické tvrzi, místních a okolních občanů k výsadbě 
cca 50 nových stromů, převážně dubů a lip za tvrzí a bývalým 
hospodářským dvorem. Každý z účastníků si tak mohl zasadit 
svůj vlastní stromek, očíslovat ho a poté zapsat do památeční 
knihy. Po skončení akce bylo pro všechny připraveno malé 
občerstvení v kulturním zařízení, kde majitel tvrze JUDr. Petr 
Vacek pronesl krátkou řeč a poděkoval všem za spolupráci. Poté 
většina dětí se svými rodiči kreslila obrázky a psala nejrůznější 
psaní, která potom byla připevněna k zasazeným stromkům. 

Vlivem šíření Covid-19 byl zrušen i tradiční seminář pro 
preventisty hasičských sborů na hasičské zbrojnici 
v Nepomuku, kam každý rok pravidelně dojíždí náš preventista. 

V polovině prosince proběhla valná hromada hasičů z SDH 
Nezdřev, kteří nedodržují lednovou tradici a pořádají tuto akci 
vždy poslední měsíc v roce. I k přátelům z Nezdřeva zavítala 
naše vybraná hasičská delegace. 

Na konci roku proběhlo již tradiční hokejové utkání mezi 
HC Oujezdo a HC Řesanice, kdy jsme díky výbornému výkonu 
našich hráčů a brankáře zvítězili 7:6. Na Silvestra se většina 
z nás sešla v kulturním zařízení, abychom oslavili konec roku 
2021 a přivítali nový rok 2022. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hasičům i 
místním občanům, kteří se pravidelně zúčastňují hasičských a 
kulturních akcí, podílejí se na jejich přípravách a na 
zvelebování naší malé vsi.

             
    Za SDH Řesanice Pavel Behenský ml.

Shrnutí uplynulého roku 2021 očima SDH Řesanice

V letošním roce, stejně jako v tom 
loňském, proběhla tříkrálová sbírka bez 
koledování Tří králů po vsi, jejich zpěvu 
a psaní požehnání K†M†B† 2022 na 
vrata. Kdo chtěl, mohl přispět do 
kasiček, umístěných na městském úřadě 
Kasejovice, v Obecní knihovně a 
v Drogerii p. Jakubčíkové. Touto formou 
bylo vybráno 7 110 Kč. 

Celkový výtěžek z tříkrálových 
pokladniček Charity Horažďovice byl 
235 962 Kč, z online koledy (kam je 
možnost přispívat až do 30. 4. 2022) a 
prostřednictvím QR kódů přibylo dalších 
25 260 Kč. Celkem tedy bylo v této 
sbírce získáno 261 222 Kč. 

Záměr na rok 2022 byl stejný jako na 
rok předchozí tedy na „Sociálně slabé 
rodiny s dětmi na Kasejovicku“ – 
finanční pomoc by měla zkvalitnit život 
rodinám s dětmi anebo seniorům, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci. Finanční 
pomoc by měla směřovat na úhradu např. 
nepředpokládaných výdajů domácnosti, 
nákup speciálních pomůcek nebo služeb 
pro děti s postižením či seniory apod. 

  
Olga Šulcová, Charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 

bez Tří králů
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Na konci minulého roku Rada města 
Kasejovice schválila změny v provozu 
knihovny. Jednalo se o zavedení ročních 
poplatků a také poplatků z prodlení. Tím 
jsme se dostali z role knihovny velmi 
vstřícné, poskytující kompletní služby 
zdarma na úroveň všech okolních 
knihoven, kde je takovýto systém běžný. 
Důvodem byla velká neukázněnost 
některých čtenářů, kterým bylo upřímně 
jedno, kdy knihu vrátí, jelikož žádný 
postih za pozdní vrácení nenastal a 
vzhledem k nastavení knihovny ani 
nemohl. 

Tato situace je však v konečném 
důsledku přínosná pro všechny čtenáře a 
nese řadu benefitů:

- stanovená výpůjčka na 1 měsíc 
umožní knihy více „točit“, tj. pokud se 
kniha vrátí do doby jednoho měsíce, může 
si ji za rok zapůjčit 12 čtenářů oproti 
dosavadnímu menšímu počtu

- roční poplatek 100 Kč, který bude 
investován do nákupu nových knih, 
přinese větší objem nákupů knih

Byla zavedena také nová služba, jíž je 
balení atypických knih za symbolický 
poplatek 10 Kč, který mohou využít i 
„nečtenáři“, např. rodiče dětí, které mají 
některé učebnice netypické a na něž se 
obtížně shání obal vhodné velikosti.

V důsledku tedy pro každého čtenáře 
od 18 let vyvstává povinnost zaplatit 
jednou ročně čtenářský poplatek ve výši 
100 Kč (děti a mládežníci mají registraci 
zdarma). 

Kniha je půjčena na 1 měsíc. Pokud 
čtenář knihu vrátí včas, je vše v nejlepším 
pořádku. Pokud nestihl dočíst, může 
výpůjčku prodloužit buď osobně, nebo 
telefonicky na čísle 602 429 346, nebo 
emailem na knihovna@kasejovice.cz. 
Prodloužení je možné pouze v případě, že 
o knihu nemá zájem někdo další a de facto 
není žádoucí, jelikož se knihy opět 
nedostanou do oběhu.

Pokud jste vzorní čtenáři, dál už nemusíte 
číst. Pokud je však pro Vás zapomínání 
běžné, pokračujte…

Jestliže uběhne měsíc a čtenář 
zapomene knihu vrátit, nebo prodloužit 
výpůjčku, bude mu zaslána upomínka 
formou SMS, která na tuto skutečnost 
upozorní. Pokud čtenář zareaguje a knihy 
přinese nazpět, zaplatí i tak poplatek z 
prodlení, který je za 1 knihu 5 Kč.

Pokud ovšem reagovat nebude, přijde 

mu po dalších čtyřech týdnech další 
upomínka formou dopisu, kdy zaplatí za 1 
titul 10 Kč plus poštovné, které v současné 
době činí 19 Kč, takže např. má-li čtenář 
zapůjčených 6 knih, po 2. upomínce 
zaplatí při jejich vrácení 79 Kč.

Pouze pro chronické „nevraceče“: 
Pokud, a to doufám se v naší knihovně 

nestane, bude nutná třetí upomínka, 
dostane čtenář po 14ti dnech dopis s 
upomínkou a za jeden titul zaplatí při 
vracení 15 Kč. 

Pro úplné nevraceče existuje ještě 
poslední varianta s předsoudní upomín-
kou doporučeným dopisem, kdy jen 
poplatky vydají 30 Kč za titul plus poštov-
né. 

Knihy k zapůjčení je možné pohodlně 
prohlížet i z domova přes on-line katalog, 
který najdete na stránkách www.kasejovi-
ce.cz v sekci Kulturně společenské cent-
rum v oddíle o knihovně. Zde zatím není 
možné si knihy objednávat on-line, ale jde 
to opět buď osobně, telefonicky, nebo 
prostřednictvím emailu.
Těší se na Vás          
 Dana Matějovská, knihovnice

Příloha č. 2 Knihovního řádu Obecní 
knihovny v Kasejovicích 
schválená Radou města Kasejovice dne 
29.12.2021, usnesení č. RM/238/2021

1) Roční čtenářský a registrační poplatek 
100 Kč pro dospělé (děti a mládež 
zdarma)

2) Jednorázová výpůjčka – 20 Kč 
(například pro letní hosty, kteří si chtějí 
vypůjčit knihy pouze jednorázově)

3) Poplatky z prodlení:
1. upomínka zaslaná SMS: 5 Kč za 1 
titul (ihned po uplynutí výpůjční doby 
30 dní)
2. upomínka zaslaná poštou: 10 Kč za 
1 titul (po 28ti dnech) + poštovné
3. upomínka zaslaná poštou: 15 Kč za 
1 titul (po 14ti dnech) + poštovné
Doporučený dopis (předžalobní 
výzva): 30 Kč za titul + poštovné

4) Poškození nebo ztráta dokumentu: 20 
  Kč manipulační poplatek + cena 
  dokumentu (knihy)

5) Další služby – balení knih a učebnic
    atypických velikostí – 10 Kč

6) Meziknihovní výpůjční služba – 30 Kč 

Milí čtenáři Obecní knihovny Kasejovice...

To, že čas rány hojí, 

je jen pouhé zdání...

Dne 12. února 2022 uplynulo

již 12 let, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek a manžel

pan Jan Fučík, 

chalupář z Kotouně.

Stále vzpomínají manželka Zdena 

a dcery Káťa se Zuzkou.

Město Kasejovice pořádá a 
srdečně zve na diaprojekce 

Jakuba Greschla

MADEIRA A 
PORTUGALSKO
v pondělí 21. února 2022 

v 17 hod.

ISLAND, NORSKO, 
ŠVÉDSKO

v pondělí 14. března 2022 
v 17 hod.

v sále kulturně společenského 
centra v Kasejovicích
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Těší se na Vás          
 Dana Matějovská, knihovnice

Příloha č. 2 Knihovního řádu Obecní 
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schválená Radou města Kasejovice dne 
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4) Poškození nebo ztráta dokumentu: 20 
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5) Další služby – balení knih a učebnic
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6) Meziknihovní výpůjční služba – 30 Kč 

Milí čtenáři Obecní knihovny Kasejovice...

To, že čas rány hojí, 

je jen pouhé zdání...

Dne 12. února 2022 uplynulo

již 12 let, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek a manžel

pan Jan Fučík, 

chalupář z Kotouně.

Stále vzpomínají manželka Zdena 

a dcery Káťa se Zuzkou.

Město Kasejovice pořádá a 
srdečně zve na diaprojekce 

Jakuba Greschla

MADEIRA A 
PORTUGALSKO
v pondělí 21. února 2022 

v 17 hod.

ISLAND, NORSKO, 
ŠVÉDSKO

v pondělí 14. března 2022 
v 17 hod.

v sále kulturně společenského 
centra v Kasejovicích
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ÚNOR: „Jestli únor honí mraky, 
staví březen sněhuláky“.

Když v únoru přiletí od moře severák, 
udeří mrazy. Rybníky pokryje led, 
napadne lehoučký sníh, pod kterým klíčí 
budoucí úroda, rostlinky a stromy 
nabírají sílu. Ptáčkům a zvířátkům však 
bývá krušno, často hladoví. Příroda je náš 
kamarád od jara do zimy, a tak se o ptáčky 
celou zimu pilně staráme. Na zahradě 
mateřské školy máme zavěšená krmítka, 
kam zasypáváme zrníčka slunečnice a 
ptačí zob, které nám štědří rodiče do 
školičky celou zimu nosí. Děkujeme, že 
jim není naše příroda lhostejná.

Únor – masopustní měsíc, těšíme se na 
maškarní bál ve školce, připravujeme se 
na něj a vymýšlíme si masky...

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Ani v letošním roce k nám do školky 
nezavítali Tři králové ze základní školy 
s přáním štěstí a zdraví, tak jak tomu 
bývalo. Zahráli jsme si na ně my a 
v královských pláštích a korunkách jsme 
prošli s písničkou celou školku. Umíme 
ji všichni. My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, 
zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli 
zdaleka.

Těšili jsme se na divadlo KOLEM 
s pohádkou „JAK BOHUMIL KE 
ŠTĚSTÍ PŘIŠEL“ o králi, který hledal 
štěstí, a nakonec ho našel, když všechno, 
co měl, rozdal. Poučná pohádka, kterou 
jsme si všichni užívali, my děti i paní 
učitelky. Po dlouhé době jediné kulturní 
představení a opravdu vydařené. 
Děkujeme a velký potlesk.

Jak si hrajeme, když je špatné a mrazivé 
počasí? Tak si třeba povídáme o tom, 
které barvy známe: „ZELENÁ je jarní 
tráva, s MODROU letní nebe vstává, 
ŽLUTOU barví podzim listí, BÍLOU 
zima zem nám čistí. Je to celý rok. Které 
další znáte asi? Kdo z vás začne, kdo se 
hlásí?”
                                                              

Ledvinová Ivana, 
                  ředitelka mateřské školy

Učíme se a říkáme si:

Letos zima přijde zkrátka,
děti myslí na zvířátka. 
Nebojí se metelice, 
nesou mrkev pro zajíce, 
ptáčkům zrní 
do hrnku, 
trochu sena
pro srnku.

Poprvé Tříkrálová sbírka 

také v Nezdřevě

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přijali moji výzvu 
k uskutečnění charitní sbírky. Kasička byla umístěna v prodejně 
č.p. 50, kam nám Klatovské pekárny dvakrát týdně vozí čerstvé 
pečivo. V období adventu a Vánoc tam již čtvrtým rokem 
vystavuji papírové betlémy. 

Přes všechny obavy to ale není s námi ještě tak zlé. Sbírka 
trvala od 6.1. do 14.1.2021 a vybralo se krásných 3 041Kč.

Charita Horažďovice upřímně děkuje všem dárcům.

                                                          Blažena Chaloupková

Stále nás trápí spoluobčané, kteří nepochopili, že odpad patří 
do sběrného dvora, nikoliv do volné přírody.

Máte ve svém okolí stromového 

velikána? Přihlaste ho do ankety 

Strom roku 2022

I letos můžete rozhodnout o tom, které stromy budou 
bojovat o titul Strom roku v populární anketě. Pokud máte ve 
svém okolí strom, který si zaslouží pozornost, či potřebuje péči, 
podělte se s námi o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna do 
letošního ročníku na www.stromroku.cz. Navrhnout svého 
favorita může kdokoliv. Pamatujte jen, že silný příběh sám 
vítězství nezajistí. Proto hledáme stromy obklopené také silnou 
komunitou, jejíž podpora a odhodlání jim k vítězství pomůže.

Vysadili jste strom? 

Přidejte ho do mapy Sázíme 

budoucnost

Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která 
chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny a 
odolnost měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 2019 
vysadil strom mimo les a registruje ho do interaktivní mapy na 
www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa 
poskytuje unikátní přehled o druzích a počtech vysazených 
stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení v České 
republice zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy i 
takový, který jste vysadili třeba u vás na zahradě.

Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI

Kasejovice 295
Tel. 723 010 238

OTEVÍRACÍ DOBA VE SBĚRNÉM 
DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.     
Sobota  9 - 12 hod.
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— Koupím žulové sloupky (kuny) na hradbu, žulovou 
dlažbu a žulové koryto na chalupu.  Tel: 602 552 441.

— Prodám palivové dříví z katru, cena 190 Kč za prm. 
Velikost balíku cca 1x1m, délka 4-5 m. Tel. 607 816 
548, Kasejovice.

— Prodám sadu zimních kol, vel. 15, 5 otvorů, zánovní. 
Cena 4 000 Kč. Tel. 777 781 121.

— Prodám světlou ložnici a tmavý obývák ze sedmdesá-
tých let, starší eternitovou krytinu,  zánovní automatic-
kou pračku. Dále prodám žulový soklový kámen - 50 
kusů.  Cena dohodou. Tel. 605 551 061 (prosím, volejte 
večer mezi 18. a 19. hod.)

Inzerce

Nové knihy:
&  Kate Quinn: Alicina síť, Lovkyně
&  Helen Fieldsová: Dokonalé stopy
&  Alena Jakoubková: Kam čert nemůže, nastrčí manžela
&  Jana Klimečková: Pod zelenou bránou
&  Bernard Minier: Údolí
&  Jindřiška Ptáčková: Spravedlnost má zpoždění
&  Štěpán Javůrek: Nebe nad Perninkem
&  Roman Cílek: Rázný nástup katů
&  Sabbagová: Malý čmelák Lojzík

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

Informace z kasejovické knihovny

OTEVÍRACÍ DOBA: 
čtvrtek - neděle 
11 - 19.30 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  

Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. 

Stáří 16 - 20 týdnů, cena 199 -245 Kč/ks

Prodej: 26.2. 2022
Kasejovice u fotbalového hřiště ve 14.40 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9 -16 hod.,tel. 601 576 270, 

728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz


