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

Váţení spoluobčané,  

první leden otevřel nový rok 2014. 

Ještě v závěru roku předchozího si 

mnozí z nás udělali soukromou rekapi-

tulaci toho, co se nám v uplynulých 

dvanácti měsících podařilo, co nás po-

tkalo či zklamalo. Na základě takovéto 

úvahy se jistě kaţdý z nás zamyslel nad 

tím, co by rád v nastávajícím roce změ-

nil či zlepšil.  

Co všechno se podařilo v roce 

2013 zrealizovat v Kasejovicích a oko-

lí, si mohl kaţdý z nás přečíst 

v jednotlivých vydáních Kasejovických 

novin a na webových stránkách města. 

Podobně jako předchozí roky se rok 

2013 nesl v duchu stavebních, kultur-

ních, vzdělávacích a sportovních akcí. 

Na realizaci stavebních akcí se podílelo 

především město Kasejovice. O zdárný 

průběh dalších akcí se zaslouţily zá-

jmové spolky a sdruţení, kulturně-

společenské centrum, Komunitní škola 

Kasejovice či mateřská a základní ško-

la ve spolupráci s městem.  

Za všechny uskutečněné sta-

vební práce bych chtěla připomenout 

výstavbu nového sběrného dvora 

v Kasejovicích, opravu místní hasičské 

zbrojnice, stavební úpravy na návsi 

v Přebudově, vyčištění a opravu rybní-

ků v Újezdě u Kasejovic, stavební 

úpravy v Kladrubcích či opravu kříţků 

a kapliček v Kasejovicích a okolí. Z 

kulturně-sportovních akcí lze jmenovat 

poslední ročník Her bez hranic, jejichţ 

pořadatelem bylo město Kasejovice. Za 

největší kulturní událost pokládám 

slavnostní vysvěcení varhan v kostele 

sv. Jakuba v Kasejovicích, ke kterému 

došlo v říjnu loňského roku.  

V loňském roce se město Ka-

sejovice opět zapojilo do soutěţe Ves-

nice roku Plzeňského kraje 2013. Zde 

bylo oceněno Zlatou cihlou za stavbu 

nových fotbalových kabin. S touto 

stavbou vyhrálo město rovněţ soutěţ 

Stavba roku Plzeňského kraje 2012. 

V uplynulém roce se podařilo kniţně 

vydat historii Přebudova a další tisko-

viny pojednávající o minulosti Kasejo-

vic a okolí. Tyto publikace se u čtenářů 

setkaly s vřelým ohlasem. V závěru 

roku byla otevřena naučná stezka 

„Putování za kasejovickým zlatem“.  

Město Kasejovice by chtělo 

touto cestou poděkovat všem, kdo se na 

výše vyjmenovaných akcích podíleli a 

přispěli tak ke zkvalitnění a obohacení 

ţivota na venkově. Všem bych zároveň 

chtěla do roku 2014 popřát hodně štěs-

tí, zdraví, úspěchy a mnoho krásných 

chvil naplněných pokojem a radostí.  

 

Marie Čápová,  

starostka města Kasejovice 

 

 

a závěr roku 2013 připravili ţáci 

a učitelé kasejovické pobočky 

Základní umělecké školy Nepo-

muk pro širokou veřejnost tradiční vá-

noční koncert. Ten se uskutečnil 

v pondělí 16. prosince v kasejovickém 

kulturně-společenském centru.  

 Své hudební umění předvedli 

ţáci a učitelé umělecké školy hrou na 

příčné flétny, klavír, keyboard, akordeo-

ny, kytaru a housle. Hudební čísla čes-

kých i zahraničních autorů střídala pě-

vecká vystoupení mladých zpěvaček. 

Ty předvedené vánoční písně nacvičily 

společně se svou učitelkou zpěvu Marií 

Mikulkovou. Početné publikum nadchlo 

kytarové vystoupení Ladislava Beneše, 

jenţ své číslo nacvičené pod vedením 

učitelky Markéty Průchové doplnil zpě-

vem písně Johna Lennona Happy 

Christmas.  

 Na závěr koncertu vystoupil sou-

bor Pšeničky s koledou „Pásli ovce Va-

laši“. Pozorní posluchači ocenili všech-

na čísla potleskem a do svých domovů 

se rozcházeli příjemně předvánočně 

naladěni. Poděkování patří všem, kdo se 

na přípravě a zdárném průběhu koncertu 

podíleli.  

Štěpánka Löffelmannová 

 

foto -lfs- 

foto -lfs- 

foto -dm- 



 

 

 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

záměr pronájmu zemědělských po-

zemků v k.ú. Chloumek u Kasejovic 

a k.ú. Řesanice a stanovuje pravidla 

pro pronájem 

finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč 

SDH Újezd u Kasejovic z Programu 

přímé podpory neziskových organi-

zací na mikulášskou nadílku a sou-

těţ O nejhezčí posvícenskou placku 

finanční příspěvek ve výši 1.500 Kč 

SDH Kladrubce z Programu přímé 

podpory neziskových organizací na 

vánoční turnaj ve florbalu a 1.500 

Kč na vánoční turnaj ve stol. tenisu 

finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč 

Komunitní škole Kasejovice 

z Programu přímé podpory nezisko-

vých organizací na adventní odpo-

ledne, novoroční  pochod a činnost 

organizace 

dodatky č. 59 - 64 ke Smlouvě o za-

bezpečení sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunál-

ních odpadů s firmou Rumpold-P, 

s.r.o. 

dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 4/2013 o 

poskytování příspěvku na rok 2013 

SOUHLASÍ: 

s přijetím finančních darů ve výši 

4.000 Kč pro Základní školu Ka-

sejovice 

s přijetím finančních darů ve výši 

22.000 Kč pro Mateřskou školu Ka-

sejovice  
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 27.12. 2013 Výše a způsob platby za svoz odpadu 

na rok 2014 v Kasejovicích se řídí 

obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 

ze dne 14.12.2012, o místním poplatku 

za provoz systému shromaţďování, 

sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek je splatný jednorázově nej-

později do konce února 2014 

v hotovosti nebo převodem na účet 

města Kasejovice. Výše poplatku zů-

stává beze změny, a to 420,- Kč za oso-

bu, přihlášenou v obci k trvalému po-

bytu a 420,- Kč pro fyzickou osobu, 

která má ve vlastnictví stavbu určenou 

k individuální rekreaci, byt nebo dům, 

ve kterých není nikdo přihlášen 

k trvalému pobytu.  

 Známky na popelnici, případně 

pytle na odpad, je moţné vyzvednout si 

na Městském úřadě v Kasejovicích 

v průběhu příslušného roku. Platnost 

jednorázových i celoročních známek 

z roku 2013 končí 31.1.2014. Svoz od-

padu probíhá v Kasejovicích kaţdý 

čtvrtek v topné sezóně a kaţdý lichý 

čtvrtek mimo topnou sezónu. Ve spá-

dových obcích je svoz zajištěn celoroč-

ně jednou za čtrnáct dní v liché čtvrtky.  

 

etos se adventní koncert konal v 

kostele sv. Jakuba staršího z 

toho prostého důvodu, ţe kostel-

ní varhany jsou od konce října po dlou-

hé době rekonstrukce opět v provozu.  

 Abychom uţili jejich krásný 

zvuk, riskli jsme i moţné mrazivé po-

časí a s tím spojené poněkud chladnější 

prostředí. Nemrzlo však, nechumelilo, 

z nebe na zem nelétaly vločky sněhu a 

náš kostelík nehalil bílý závoj ani jino-

vatka.  

 Z kůru kostela se však nesly 

nádherné tóny varhan, které jiţ slýchá-

valy naše babičky a dědové i několik 

dalších generací jejich předků. Kromě 

varhan, na něţ hrála paní Markéta 

Šmejkalová a houslí v podání Ladisla-

va Šmejkala, zazněl nádherný tenor 

pana Michala Foršta.   

 Adventní koncert byl krásným 

předvánočním zastavením, které aspoň 

na chvilku odvedlo naše myšlenky od 

běţných předvánočních starostí k pra-

vému smyslu vánoc.  

 Na webových stránkách Kasejo-

vic je v sekci VIDEO záznam z koncer-

tu, který vřele doporučuji ke zhlédnutí!           

     Dana Matějovská 

Podle zájmu lze zakoupit další typ 

známky (platí pouze pro Kasejovice): 

2 100,- Kč - kombinovaná známka (42 

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

týdně v zimě 
 

Informace pro platby převodem z účtu: 

Číslo účtu: 3122361/0100 

Účel platby: svoz odpadu 2014 

Variabilní symbol: 15 

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a pří-

jmení 

Specifický symbol:  

Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: 

čp. 200 = 10200) 
 

Řesanice       

Újezd             

Chloumek      

 

Polánka          

Podhůří         

Kladrubce     

                      

Přebudov        

                       

Počet osob  

s trvalým  

bydlištěm 

Poplatek Známka Celoroční 

známka 1x za 

14 dní u 1 - 2 

osob nebo  

chalupářů 

1 osoba 

nebo chalupář 

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

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

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

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

 

 

Poplatek za psa na rok 2014 činí 

50 Kč za jednoho a za kaţdého 

dalšího 75 Kč. Splatnost poplat-

ku do 28.2. 2014. 

Občané s trvalým pobytem v 

Kasejovicích si mohou na měst-

ském úřadě vyzvednout stolní  

kalendář na rok 2014, je moţné 

jej téţ zakoupit za cenu 80 Kč. 

Nová kniha Vladimíra Červenky 

- Šlechtické rody Blatenska 3 - je 

ke koupi na Městském úřadě v 

Kasejovicích. Prodejní cena 50,- 

Kč. 

Městský úřad Kasejovice vydal 

dvě turistické vizitky, které jsou 

k zakoupení za cenu 12 Kč v 

úřadovně MÚ a v infocentru. 

20 + číslo popisné 

30 + číslo popisné 

40 + číslo popisné   

4010 + číslo evidenční 

50 + číslo popisné 

60 + číslo popisné 

70 + číslo popisné 

7010 + číslo evidenční 

80 + číslo popisné     

8010 + číslo evidenční                

 

foto -dm- 
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a začátku měsíce září roku 2013 

zahájilo město Kasejovice vý-

stavbu nového sběrného dvora. 

Nový sběrný dvůr řeší soustřeďování 

tuhého komunálního odpadu, krátkodo-

bé soustřeďování odpadu typu O – 

ostatní a N – nebezpečný. Ostatním 

odpadem se rozumí papír, sklo, plasty, 

pneumatiky, textilní materiály, objem-

ný odpad a další. Za nebezpečný odpad 

se pokládají motorové a převodové 

oleje, rozpouštědla, kyseliny anorganic-

ké a organické chemie, barvy, lepidla, 

pryskyřice obsahující nebezpečné látky, 

elektrotechnický odpad a další. 

V případě nebezpečného odpadu typu 

ledničky, televizory či počítače město 

ţádá občany, aby přístroje tohoto typu 

odevzdávali při hromadném svozu na 

jaře a na podzim. Pomohou tak předejít 

případné kriminalitě, která by byla způ-

sobena další „recyklací“ těchto přístrojů 

prováděnou nepovolanými osobami, 

přestoţe celý objekt včetně prostranství 

před sběrným dvorem je monitorován 

kamerovým systémem.   

Celkové náklady na vybudová-

ní nového sběrného dvora činily téměř 

3 miliony korun, přičemţ cca 90 % 

nákladů bylo hrazeno z Operačního 

programu Ţivotní prostředí.  

Jsme přesvědčeni o tom, ţe 

výstavba nového sběrného dvora při-

spěje ke zlepšení kvality ţivotního pro-

středí v Kasejovicích a okolí, a ţe obča-

né budou respektovat provozní řád sta-

novený v tomto objektu a nařízení uči-

něné ze strany města. Jedině při vzá-

jemné spolupráci můţe sběrný dvůr 

plnit svou funkci na sto procent a město 

nebude zvyšovat poplatek za komunální 

odpad.   
 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO 

DVORA 

Středa:   8 -12  13 -16 

Sobota:  8 -12  
 

   Marie Čápová, starostka Kasejovic 

 

neděli 8. prosince se v sále Kul-

turně společenského centra Ka-

sejovice jiţ podruhé konalo Tvo-

řivé adventní odpoledne. V příjemné, 

vlastně uţ vánoční atmosféře si ná-

vštěvníci této akce mohli vyzkoušet 

různé rukodělné techniky jako je háčko-

vání, korálkování, pletení z novinového 

papíru či klasická výroba adventních 

věnců a jiných vánočních dekorací. A ti 

méně zruční, jako například já, si mohli 

jiţ hotové výrobky zakoupit.   

     Návštěvníci téţ měli moţnost ozdo-

bit si a odnést vánoční perníčky – to 

ocenily především děti. Zahřát se ča-

jem, kávou a, kdo byl plnoletý, i svaře-

ným vínem. Poslechnout si vánoční 

koledy, popovídat si a načerpat inspira-

ci na vánoční výzdobu, či dokonce vá-

noční dárky, a odpočinout si od předvá-

nočního shonu. 

     Celkově lze říct, ţe se Tvořivé ad-

ventní odpoledne povedlo a my bychom 

chtěli poděkovat všem, kdo se na jeho 

realizaci podíleli a vyslovit přání, aby 

se z této akce stala příjemná předvánoč-

ní tradice.        Lenka Černá 

a Silvestra připravili hasiči v 

Kladrubcích u kulturního domu 

jiţ tradiční OHŇOSTROJ  od  19 

hodin. Na tento ohňostroj se přišli  podí-

vat občané z okolních obcí a místní. Za 

pěkný ohňostroj na zakončení roku i za 

vše další co dělají pro občany, patří 

hasičům poděkování. 

 A na Nový rok se konal  jiţ desá-

tý ročník  Novoročního  běhu obcí. Le-

tos přálo i počasí, v předchozích letech 

byl mráz a hodně sněhu. 

                                   Jiřinec Josef  

 

 

 

Tisková konference 

v Nezdřevě 

 

O své novinářské práci bude  

povídat Jiří Čepelák 
 

V sobotu 1. února  

od 18 hodin  

v sále místního hostince 

 

 

foto -dm- 

Novoroční kladrubečtí otuţilci 
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sobotu 28. 12. 2013 jsme se vy-

dali na náš první ročník pochodu 

z jedné obce do druhé. Kdyţ 

jsem pochod plánovala, tak jsem měla 

obavy, abych nešla sama a raději jsem 

k sobě sehnala pár nadšenců. To uţ tak 

bývá, ţe kdyţ děláte něco poprvé, tak 

máte většinou strach, jak to dopadne. 

 Hned na prvním stanovišti, sa-

motném začátku pochodu v Budislavi-

cích u Kříţů, jsem byla velice mile 

překvapena, kdyţ nás tam stálo 23 

„pochoďáků“. Protoţe jsem časy na 

jednotlivá stanoviště stanovila od stolu, 

tak jsme vyrazili celkem sviţně a přes-

ně ve dvanáct. Do Mladého Smolivce 

jsme přišli na čas i s malinkou zastavo-

vací přestávkou. V Mladém Smolivci 

na nás čekali u kapličky další účastníci 

pochodu a do Starého se nás jiţ vydala 

celkem slušná tlupa. I tyto tři kilometry 

byly ve znamení sviţné chůze, coţ nám 

pak někteří trošíčku zazlívali, ale do 

Starého Smolivce jsme opět dorazili 

přesně na čas a ve třináct hodin jsme 

nabírali do našich řad další turisty.  

U Brdského Anděla jsme udělali spo-

lečné foto (stejně jako na kaţdém pře-

dešlém stanovišti) a tam jsem nás jiţ 

napočítala rovných 57 „pochoďáků“. 

Na stanovišti Bitvy na Vraţdě, kde 

nám Honza Spourů připravil občerstvo-

vací stanici (svařák a oheň), na nás 

čekalo dalších čtrnáct lidí, ještě jich pár 

dorazilo a celkem nás bylo něco 

k osmdesátce. Tady jsme se zastavili, 

opekli si vuřty z domova a posilnili se 

dobrým svařáčkem. I přes drama, o 

které se postaral můj pes Kuba, tím ţe 

si „dobrovolně odešel domů a nikomu 

nic neřekl“ se zatím celý pochod vyví-

jel bezvadně. Po chvíli hledání jsem 

našla i svého mazlíčka a rychle jsem od 

kaple sv. Anny doháněla účastníky 

pochodu. Do Doţic jsme dorazili jiţ 

s hodinovým předstihem, neţ nám ur-

čoval rozpis. V hospodě U Simči jsme 

si dali avízovanou odpolední kávu se 

sušenkou anebo s domácím cukrovím a 

po krátkém odpočinku jsme vyrazili na 

poslední stanoviště ke Kříţům do Budi-

slavic. Pravda, tam jsme jiţ nedorazili 

všichni, neboť někteří se vydali na Ra-

došice a Mladý Smolivec, ale při po-

sledním přepočítání v hospodě U Kříţů 

nás bylo 55. Pojedli jsme polévku, po-

pili něco teplého a někdo i studeného a 

krásně jsme hodnotili celý náš pochod. 

Účastníci si libovali, ţe i přes nepřízeň 

počasí se první ročník vydařil a všichni 

se těšíme na ročník příští. 

                            Eva Kubová 

 

olem 90 pochodujících se sešlo 

před Obecním šenkem v Osecích, 

kde je přívítal starosta hasičů z 

Oselec p. Lederbuch a seznámil je s 

trasou pochodu. Nejprve jsme zamířili k 

Topolu a pak  přes les Kozina na hráz 

rybníka Korytný, a pokračovali do Čer-

nic, kde se podával teplý čaj a tatranka. 

Po malé přestávce jsme šli kolem rybní-

ka Přerota směrem na Novou Ves aţ na 

novou silnici Oselce - Chanovice, kde 

jsme odbočili doleva. Další trasa vedla 

kousek po silnici směrem na Oselce a 

před hrází rybníka Široký pak doprava 

po nově udělané cestě směrem na Řesa-

nice. Po levé straně jsme míjeli rybníky 

Kravařovský, Kutinovský, Pihovatý, 

Strţ a Hrozný aţ na silnici Oselce - Ře-

sanice, kde jsme odbočili doleva na 

Oselce. Byla to krásná procházka a ušli 

jsme celkem 9 km. V připraveném, pří-

jemně vytopeném sále kaţdý dostal 

teplý hovězí vývar s játrovými knedlíč-

ky, který připravili místní hasiči pan 

Strnad, Kadič, Adámek a nový kuchař 

p. Dovín. 
 Starosta obce seznámil přítomné 

s předešlými pochody a poděkoval 

všem, kteří umoţnili během všech po-

chodů v obcích nachystat pohoštění. 

Jednalo se o Kotouň, Novou Ves, Cha-

novice, Bezděkov, Bezděkovec, Kváš-

ňovice, Černice a samotu na Míchov-

kách. Závěrem starosta popřál radost ze 

ţivota, pevné zdraví, mnoho pracovních 

i osobních  úspěchů a splněná přání v 

novém roce 2014.           -mc- 

 

 

a Nový rok kasejovičtí občané 

jiţ podruhé pokořili kótu 628, 

umístěnou na nedalekém vrchu 

Čihadlo. Pochod, který organizuje spo-

lečně SDH Polánka a KŠ Kasejovice, 

začal tradičně na náměstí, odkud se 

několik desítek nadšenců vydalo smě-

rem na Polánku k náročnému výstupu 

na vrch. Na samotné kótě letos na turis-

ty nečekal pamětní list, ale perníkové 

prasátko se symbolickým nápisem PF 

2014. Polánečtí hasiči připravili oheň 

na opékání buřtů a také ochutnávku 

místních specialit. 

 Počasí se vydařilo a tak jako v 

loňském roce byl i letos pochod hez-

kým začátkem nového roku.  

    -dm- 

 

Smolivečtí "pochoďáci" 

Tradiční oselecký pochod 

Kasejovičtí "výleťáci" 



 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

program zasedání 

rozpočtové opatření č. 10/2013 a 

11/2013 

vyrovnaný rozpočet na rok 2014 dle 

předloţeného návrhu ve výši 

12.400.000 Kč 

Obecně závaznou vyhlášku 1/2013 

o místním poplatku za provoz systé-

mu shromaţďování, sběru, přepra-

vy, třídění, vyuţívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů 

prodej pozemku p. č. st. 79 v k.ú. 

Starý Smolivec o výměře 119 m2 za 

cenu 30,- Kč/m2 panu Karlu Svobo-

dovi ze Starého Smolivce 

prodej pozemku dle GP 175-

63/2013 p. č. 77/3 v k.ú. Mladý 

Smolivec o výměře 217 m2  za cenu 

30,- Kč/m2  panu Zdeňku Sedláčko-

vi z Nových Mitrovic 

směnu pozemků dle GP 242-

44/2013 v k. ú. Starý Smolivec p. č. 

459/1 KN o výměře 1533 m2  ve 

vlastnictví pana Valenty za p.č. 

460/3 KN o výměre 1500 m2  a p. č. 

876/2 o výměře 33 vše v k.ú. Starý 

Smolivec ve vlastnictví Obce Mladý 

Smolivec bez doplatku panu Pavlu 

Valentovi ze Starého Smolivce 

uzavření dodatku č. 1 nájemní 

smlouvy č. 864 s firmou Agrochov 

Kasejovice-Smolivec a.s. - navýšení 

nájemného na 2000 Kč za všechny 

pozemky (KN i PK) a změnu příloh 

č. 1, 3, 6 nájemní smlouvy 

zápisy v kronikách za rok 2012 

manţelům Markovým z Doţic na 

rehabilitační pobyt pro syna Filipa 

ve výši 10 000 Kč 

Bere na vědomí: 

kontrolu usnesení 

zpět vzetí ţádosti na prodej pozem-

ku p. č. 425/17 v k.ú. Radošice o 

výměře 1000 m2  pana Josefa Hro-

cha z Plzně 

nezájem o prodej pozemku p. č. 

946/7 v k.ú. Mladý Smolivec o vý-

měře 86 m2  a odloţení prodeje po-

zemku 

zprávy finančního a kontrolního vý-

boru za rok 2013 

informaci o nezrušení Záchranné 

sluţby Vlčice 

vyúčtování Kasejovických novin a 

setkání důchodců za rok 2013 

dopis pana Bešty z Doţic na staveb-

ní úřad ohledně VE Doţice 

vyrozumění a výzva v řízení o ţalo-

bě ve věci obora Starý Smolivec - 

ing. Karel Šiška a Krajský úřad Pl-

zeňského kraje 

informaci o podané kasační stíţnosti 

panem ing. Karlem Šiškou proti 

rozhodnutí Krajského soudu v Plzni 

ve věci dopravního značení cyklos-

tezky 

poděkování ţen a dětí z Doţic za 

KLUB Doţice a zástupců TJ Starý 

Smolivec za podporu fotbalistů 

zprávu o hospodaření v lese za rok 

2013 

  

Leden 2014                                                           str. 5                                                Číslo 1; ročník XIX. 

 

USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  19.12. 2013 

ni jsme se nenadáli a na dveře 

nám zaklepal prosinec a s ním 

spojené přípravy na nejvíc oče-

kávané svátky v roce – Vánoce. Druhá-

ci a třeťáci začali od 2. prosince jezdit 

na plavání do Horaţďovic, tudíţ se jim 

čekání na Jeţíška o kaţdé pondělí pří-

jemně zkrátilo. Ostatní si uţ netrpělivě 

připravovali básničky a písničky, které 

přednesou Mikulášovi. Ten se k nám i 

se svým početným doprovodem 

v podobě krásných andílků i hrůzostraš-

ných čertů přišel podívat ve čtvrtek 5. 

prosince. I těm nejstatečnějším a nebo-

jácným došel smích, kdyţ na chodbě 

zarachotily řetězy a čerti s Mikulášem 

otevřeli dveře tříd. Nakonec si ale čerti 

nikoho do pekla neodnesli, zlobilové 

slíbili, ţe své hříchy napraví a všichni 

dostali za odměnu balíček plný dobrot. 

 Vánoce nám po celý prosinec 

připomínal na chodbě 1. stupně krásně 

ozdobený stromeček, který do tmy nád-

herně zářil a sliboval nám, ţe Jeţíšek uţ 

je opravdu blízko. Na prodejní vánoční 

výstavě, která se konala 13. prosince, si 

mohli jak ţáci, tak i široká veřejnost 

přijít prohlédnout a koupit si krásné 

vánoční dekorace, různá přáníčka a 

drobnosti, kterými si i doma připomněli 

nadcházející svátky. 

 V úterý 17. prosince vyrazila 3. 

a 4. třída do plzeňského divadla Alfa na 

představení „Jak ševci zvedli vojnu pro 

červenou sukni“, kterou mnozí znali 

jako večerníček. Divadelní představení 

nám nabídlo krásnou pohádku plnou 

hudby, zpěvu, legrace a zároveň také 

poučení. Jako bonbónek na závěr nás 

zaměstnanci divadla seznámili s tím, 

jak vše v divadle funguje, co se dá při 

představení dělat s lidským hlasem, jak 

vypadá úplná divadelní tma a s dalšími 

zajímavostmi. Nakonec jsme se podíva-

li do dílny, kde vznikají jednotlivé lout-

ky a jejich kostýmy a vyslechli si velmi 

zajímavé vypravování o zrození a ţivo-

tě jednotlivých divadelních loutek. 

 Poslední předvánoční den se uţ 

po chodbách linula vůně cukroví, pod 

stromečky ve třídách se objevily drobné 

dárečky a všechny děti si uţily vánoční 

besídky ve svých třídách. Společně 

jsme se pak sešli na chodbě, kde třeťáci 

zazpívali dvě vánoční písně jako své 

přání pro všechny spoluţáky a paní 

učitelky. Koledy Nesem vám noviny, 

Pásli ovce valaši a Štědrej večer nastal 

jsme si uţ poté zazpívali všichni spo-

lečně. Krásnou atmosféru přitom dopl-

nila děvčata, která nás doprovodila na 

příčné a zobcové flétny.  

 Tím jsme příjemně zakončili 

starý rok 2013 a do nového roku 2014 

přeji všem ţákům, kolegům a přátelům 

školy hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, 

lásky, pohody a radosti. 

 

 Mgr. Jana Minaříková 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

informaci starosty ohledně veřejné-

ho pohřebiště v Kotouni 

informaci starosty  o poţadavku 

občanů a chalupářů z Nové Vsi 

informace o kanalizaci a ČOV v 

Kotouni 

změnu rozpočtu č.10. k 31.11.2013 

(700010)  

petici na záchranu pošt na vesnici  

upozornění majitelům psů, aby 

jejich psi volně neběhali na veřej-

ném prostranství 

informaci o tom, co se udělalo 

v roce 2013 

připomínky z diskuse 

Schvaluje: 

změny rozpočtu č.11. k 18.12.2013 

(700011)  

prodej části pozemku v k.ú. Oselce 

č.p. 17/53  

rozpočtové provizorium obce Osel-

ce na rok 2014 

návrh usnesení  

Neschvaluje: 

změnu  druhu uţívání pozemků 

v k.ú. Oselce p.č. 156 a 157 z lesní 

půdy na ornou 

ZO se ukládá: 

zpracovat poţadavky zastupitelů a 

občanů pro práci na rok 2014  

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  
Oselce 18.12.2013 

Čtvrtý ročník turnaje  

ve stolním tenisu 
bec Oselce a David Červený v 

sále Obecního šenku v Osel-

cích pořádali o vánočních svát-

cích 27. prosince přátelský turnaj od 

12.30 hodin. Sešlo se 14 hráčů od 14 do 

64 let. Jména všech hráčů Václav Čer-

vený, David Červený, Libor Červený, 

Petr Sluka, Zdeněk Malinkej, Martin 

Mrázek, Pavel a Karel Klokanovi, Mi-

loš Sluka, Laďa Slušný mladší a starší, 

David Červený ml, Roman Raška a Mi-

roslav Šůch. První místo vybojoval Petr 

Sluka z Prahy, druhý byl Libor Červený 

ze Starého Plzence, třetí Zdeněk Malin-

kej z Klatov. Turnaj skončil v 17 hodin 

a všichni hráči byli odměněni malou 

pozorností. Šenkýřka udělala pro všech-

ny polévku. Bylo to krásné odpoled-

ne pro hráče a diváky.          -mc- 

tarosta obce Oselce Miloslav 

Cikán popřál Milošovi Váchovi k 

90. výročí narozenin. Ţije se 

svou manţelkou v rodinném domku v 

Oselcích. Má zájem o ţivot v obci i ve 

SŠ v Oselcích. Jezdí ještě autem, dojde 

si pro obědy. Naposledy pracoval jako 

vedoucí odborného výcviku v učilišti v 

Oselcích. Jako koníčka měl svařování. 

V neděli 29.12.2013 měl rodinnou osla-

vu. 

Vrt na pitnou vodu pro občany Oselec a Kotouně 
Oprava uzávěrů na větvích vodovodu v Oselcích 
Oprava kanalizace okolo bytovky v Oselcích č.115 
Vybavení víceúčelového hřiště v Oselcích - 3 herní prvky, oprava oplocení             

      a postavení nové pergoly 
Vybavení víceúčelového hřiště v Kotouni - 3 herní prvky (chybí oplocení) 
Oprava místních komunikací, nová cesta za p. Brůhou v Oselcích 
Udělání nové cesty v Oselcích u Topolu 
Oprava cesta ke kapli sv. Markéta 
Poraţení stromů, které ohroţovaly naši bezpečnost 
Zhotovení nových vrat pod kinem 
Dokončení nových stavebních parcel 
Výměna 6 oken, venkovních dveří a oprava podlahy v kuchyňce  

      v hasičské klubovně v Oselcích 
Výměna části oken ve Zdravotním středisku v Oselcích 
Okopání a bourání spodních místností na OÚ Oselce 
Namontování odvlhčovače na OÚ 
Získání do vlastnictví kaple sv. Markéta 
Podlahy pod pergolou v Kotouni - udělali hasiči Kotouň, obec platila materiál 
Oprava bytu v Kotouni č. 37- ve dvou místnostech poloţení lina 
Získali jsme stavební povolení na kanalizaci a ČOV v Kotouni - od roku 2007 
Oprava lesních cest v Kotouni 
Prořezání křovin kolem všech místních komunikací 

 

Děkujeme všem zastupitelům a občanům, kteří mají zájem o ţivot v obcích. 

 

Obec Oselce ţádá občany o placení 

poplatků aţ od 10. února 2014 
- poplatky za odvoz TKO do konce 

února (u chalupářů do konce června) 
- poplatek za psa do konce února 

- vodné a stočné aţ po výměně vodo-

měrů nebo odečtech spotřeby vody 
Děkujeme za pochopení !!!  

blastní charita Horaţďovice usku-

tečnila v sobotu od 9 do 14.30 

hod. Tříkrálovou sbírku 2014 v 

obci Kotouň včetně přilehlých samot, v 

Nové Vsi a v Černicích, a v neděli 5. 

ledna od 9 do 1.30 hod. v Oselcích. Děti 

z dětského domova v Oselcích se 

strejdou a tetou navštívily rodinné domy 

a zazpívaly koledy. Počasí bylo na le-

den dobré a děti dostaly i cukrovinky. 

Za všechno poděkovaly a tím pomáhají 

lidem, kteří se bez pomoci jiných neo-

bejdou. Za Vaši ochotu a sebemenší 

finanční dar děkujeme!!!     
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Zastupitelstvo obce schvaluje : 

program zasedání 

územní plán Hradiště 

inventarizační komisi k zajištění 

inventarizace pro rok 2013 dle 

předloţeného návrhu 

prodej pozemku p.č. 2700 v k.ú. 

Hradiště u Kasejovic pod vodním 

tokem v úseku mezi pozemky p.č. 

2701 a p.č. 2695 panu Petru 

Chvátalovi, bytem Chlumská 

1355, Blatná za cenu 3,50 Kč/m2

   

 Přijímá: 

rozpočtové  opatření č. 7/2013 

 

 

Vydává: 

opatření obecné povahy – územní 

plán Hradiště. 

Bere na vědomí:  

zprávu finančního výboru ze dne 

30.10.2013 

zprávu kontrolního výboru ze dne 

16.9.2013 

zprávu o projednání návrhu územ-

ního plánu Hradiště 

informaci o veřejném pohřebišti 

v Bezděkově 

informaci o schválení dotace od 

KÚPK v částce 150.000,-Kč 

informaci o prodejně ZKD Plzeň 

v Hradišti  

Ukládá:  

starostce obce zajistit zveřejnění 

vydaného územního plánu Hradiš-

tě podle § 173 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu 

Nesouhlasí: 

s realizací vedení VN v k.ú. Hra-

diště dle předloţeného návrhu 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 31.10.2013 

V KN 12/2013 vyšlo chybné znění 

zápisu ze zastupitelstva obce Hradiště.  

S omluvou uvádíme správné znění: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

program zasedání. 

rozpočtové provizorium a pravidla 

rozpočtového provizoria na rok 

2014 

výši místního poplatku za provoz 

systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a od-

straňování komunálních odpadů 

v obci Hradiště na rok 2014 ve              

 

stejné výši jako v roce 2013 a při-

dělování registračních a jednorázo-

vých známek na likvidaci SKO dle 

předloţeného návrhu 

doplnění  místního rozhlasu 

v Bezděkově reproduktory . 

pronájem bytu č. 2 v Hradišti 

čp.62 panu M. Syechkovovi, by-

tem Polánka 21  

Přijímá: 

rozpočtové  opatření č. 8/2013 

Bere na vědomí:  

informaci o průběhu oprav havarij-

ního stavu budovy čp.62 v Hradišti 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 12.12.2013 

ak jako kaţdý rok přišel čas čer-

tů, ale hlavně Mikuláše. Myslí-

me, ţe na 5. prosince jsou všech-

na děcka hodná a nemohou se dočkat 

dárečků. Přikládáme  několik fotografií  

jak to letos  vypadalo  v domácnostech 

v Hradišti. 

 Těšíme se zase za rok. Krásné 

Vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje 

Mikuláš, anděl a čerti.  

 

ulturní komise při OÚ Hradiště 

uskutečnila v sobotu 14.12.2013 

posezení pro všechny, co si rádi 

udělají chvilku před vánočním shonem. 

 Letos si místní děti připravily 

nové pásmo vánočních básniček a ko-

led. Vyrůstají nám zde i mladí hudební-

ci, kteří nám zahráli na své nástroje. 

Posezeníčko se opravdu vydařilo a ne-

myslím si to sama. 

 Děkuji všem maminkám za spo-

lupráci a dobroty, které připravily. 

                                J. Bláhová 

d 14. století se budislavičtí schá-

zejí v kostele sv. Jiljí  k oslavě 

dnů svátečních. I o svátečních 

dnech Vánoc v tomto roce dvoutisícím-

třináctém po narození Jeţíše Krista 

tomu tak bylo. A opět nad stařičkým 

betlémem zvučely koledy v nedělní 

podvečer 29.prosince. Přinesl nám je z 

Velkého Boru ţenský pěvecký chrámo-

vý sbor Velkobor. Pod "taktovkou" 

paní Radky Kočí zazněly písně a kole-

dy ze země naší i ze světa širého. A 

zazněla samozřejmě i ta koleda snad 

nejznámější: "Narodil se Kristus Pán, 

radujme se, z růţe kvítek vykvetl nám, 

veselme se!". Tak jsme se radovali i 

veselili.....  Radovali jsme se při posel-

ství Vánoc předaném tak přepěkným 

zpěvem velkoborských paní a dívek, i 

při následujícím tradičním sousedském 

setkání bylo veselo. 

 Děkujeme všem, kdoţ pomohli 

budislavické vánoční zpívání uskuteč-

nit a přejeme Vám všem:  poselství 

Vánoc - poselství lásky a vlídnosti, 

neste si v srdcích po celý příští nový 

rok!                       -mk- 
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rosinec 2013 byl v Nezdřevě plný 

událostí. Mikulášská nadílka ně-

kolika málo místním (a několika 

přespolním) dětem proběhla podle 

tradičního scénáře. Jedinou novinkou 

byla premiéra Vojty Červeného juniora 

v roli čerta. 

 Výroční valná hromada nezdřev-

ských dobrovolných hasičů se konala 

v sobotu 14. prosince. Bohuţel byla 

poznamenaná značně nízkou účastí – 

přišla pouze zhruba třetina členů. Bylo 

to způsobeno jednak řadou nemocí, 

jednak tím, ţe mnozí vzhledem k věku 

jiţ nejsou aktivními hasiči a svou pří-

tomnost na valné hromadě nepovaţují 

za nutnou. 

 Následující pondělí 16. prosince 

jsme se v blatenském krematoriu roz-

loučili s nejstarší obyvatelkou Nezdřeva 

paní Annou Dţisovou, která ve věku 86 

let zemřela týden předtím. 

 Na pátek 20. prosince připadla 

prohlídka strakonického pivovaru spo-

jená s ochutnávkou čerstvého lahodné-

ho moku, o čemţ je zmínka v samostat-

ném článku. 

 Odpoledne po Štědrém dnu byl 

sál místního hostince jako obvykle vy-

hrazen pro turnaj ve stolním tenise, po-

řádaný nezdřevským sportovním klu-

bem. Tentokrát byl z 16 hráčů nejlepší 

Bohumil Fejtl z Blatné, který ve finále 

porazil oseleckého Jana Klímu. Nejlépe 

z domácích skončil Jan Trefný, jemuţ 

se v zápase o 3. místo nepodařilo zvítě-

zit nad Josefem Fejtlem z Blatné. 

 V sobotu nato obsadili hospod-

ský sál myslivci zdejšího sdruţení, kteří 

uspořádali svůj tradiční ples s bohatou 

tombolou, dobrou náladou a hudební 

skupinou Experiment. 

 Poslední pondělí v minulém roce 

se uskutečnilo poslední veřejné zasedá-

ní obecního zastupitelstva. Na jeho 

programu byla zpráva o hospodaření, 

kterou podrobně a srozumitelně před-

nesla paní Alena Nová, nezdřevská 

smluvní účtařka. S velkým ulehčením 

přijali přítomní její informaci, ţe Ne-

zdřev jiţ nemá ţádné dluhy, ba naopak 

na straně jeho aktiv je docela pěkná 

suma. Zároveň byl schválen vyrovnaný 

rozpočet na rok 2014 ve výši 1 418 000 

korun. 

 V l a s t n ě  s e  m i n u l ý  r o k 

v Nezdřevě uzavřel aţ večer na Nový 

rok, kdy byl na hřišti po roční přestávce 

opět odpálen oblíbený ohňostroj. Letos 

byl poněkud dramatický, protoţe první 

diváky rozpačitě přijímaná neslaná ne-

mastná část skončila několikaminuto-

vou tmou. Odváţlivce, kteří se vydali 

technickou závadu napravit, doprováze-

ly z řad diváctva opakované výkřiky: 

„Nechoďte tam!“ a zazněla i hláška 

„Vsadíme se, kdo to přeţije?“. Nicmé-

ně po chvilce ohňostroj oţil a stovka 

přihlíţejících si mohla vychutnat (vedle 

svařeného vína) a pochválit skutečně 

kouzelný pestrobarevný obraz prskají-

cích létajících světel. 

 Lidé si popřáli do začínajícího 

roku zdraví, protoţe „to je to hlavní“ a 

někteří ještě setrvali v klubovně spor-

tovního klubu, probírajíce běţná a trva-

lá témata, jimiţ se zabývají při jakém-

koli setkání. Proprala se kriminalita 

politiků, zavzpomínalo se na odeznělé 

události, zanadávalo se na to, nač se 

obyčejně nadává. Přirozeně tak v toku 

času nové číslo v letopočtu nahradilo to 

staré a byla to nejspíš jediná změna, 

k níţ 1. ledna 2014 došlo. 

                              Jiří Čepelák  

 

ezapomenutelnou akcí byla pro 

Nezdřevské exkurze do pivovaru 

DUDÁK-Měšťanský pivovar 

Strakonice a.s. V pátek 20. prosince 

před třináctou hodinou se začali u če-

kárny autobusu scházet účastníci zájez-

du. Dvacítku zájemců překvapil objed-

naný luxusní autobus, který nás po 

chvíli dopravil aţ na dvůr výrobny pě-

nivého nápoje. 

 V provozu, jenţ byl sice ztichlý 

a bez rachoty strojů, ale zato plný zrají-

cího piva, jsme bedlivě poslouchali 

výklad paní průvodkyně - Evy Roučko-

vé. Osvětlila nám technologii a dala 

ochutnat pivka přímo z tanků. Z chlad-

ných sklepů uţ jsme se těšili na poseze-

ní v místnosti pro hosty. Zde, kromě 

ochutnávky různých druhů strakonické 

produkce jsme měli moţnost se také 

všetečně vyptávat paní sládkové Dag-

mar Vlkové na nejrůznější okolnosti, 

týkající se českého národního nápoje. 

Paní sládkovou jsme ovšem svými 

otázkami nezaskočili. Na všechny 

s milým úsměvem trpělivě a vtipně 

odpovídala. A tak jsme se třeba dozvě-

děli, ţe obecně část výnosů z prodeje 

sudového piva slouţí na pokrytí vyšších 

nákladů výroby lahvového piva. Nebo, 

ţe do ředěného piva, coţ ovšem není 

případ Strakonic, protoţe pivo vaří na 

původní stupňovitost bez ředění, se 

dodávají stabilizátory pěny, protoţe 

jeho ředěním se přirozená pěnivost sni-

ţuje. Pivovar vyrábí pivo nepasterova-

né, bez tepelné úpravy. Chvíli s námi 

strávil i pan ředitel Ing. Jaroslav Tůma 

a věnoval nám dokonce více času, neţ 

původně zamýšlel. 

 Příjemné odpoledne se skvělým 

pivem však mělo své následky. Řada 

z nás pobyt v chladných sklepech a 

konzumaci řádně studeného piva odská-

kala lehčími či horšími projevy nachla-

zení. Krátkodobé rýmy a dýchací potíţe 

ovšem nepřehlušily pocity z úspěšné 

výpravy. Jedním z jejích výsledků bylo 

i to, ţe JUDr. Mrázek prohlásil, ţe po-

tom, co se dozvěděl o výrobě piva, 

gambrinus uţ pít nebude a přikloní se 

k moku strakonickému. Není vylouče-

no, ţe exkurze se bude příští rok opako-

vat, neboť pozvání od paní sládkové 

zaznělo velmi upřímně.  

 

   Jiří Čepelák  
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ředvánoční shon – uklízení, pe-

čení, nakupování … zná určitě 

kaţdý z nás. Kdo však chtěl to-

muto alespoň na chvilku uniknout, za-

vítal 21. prosince odpoledne do kostela 

sv. Ondřeje v Bezděkově. 

S pěveckým a chrámovým sborem Vel-

kobor z Velkého Boru pod vedením 

paní Radky Kočí jsme během hodinky 

procestovali prostřednictvím vánočních 

písní, koled i mluveného slova pana 

Drhy kus světa.  

 Dozvěděli jsme se, jak slaví 

Vánoce třeba v Německu, Rusku, Fran-

cii nebo u našich sousedů na Sloven-

sku. Z kaţdé země zazněla koleda čás-

tečně v jejich rodném jazyce. A řada 

dalších vánočních písní všem přítom-

ným připomněla, ţe se blíţí Vánoce. 

 Z chladného kostela jsme se pak 

všichni přesunuli do vyhřáté bezděkov-

ské školy, kde bylo připraveno malé 

sladké pohoštění a teplý svařáček pro 

dospělé i pro malé návštěvníky. 

 Samozřejmě nechyběla ani vý-

stava betlémů, andělů a dalších symbo-

lů Vánoc, které nám připomínají smysl 

a podstatu těchto svátků. 

 Velké poděkování patří všem, 

kteří přinesli své vánoční poklady a 

dílka, a také všem, kteří pomohli s pří-

pravou a zajištěním celého odpoledne a 

příjemně stráveného podvečera. 

                        Olga Šulcová 

ánoční dílna pro děti a nejen pro 

ně proběhla v Bezděkově 7. pro-

since. Děti se těšily na tradiční 

zdobení a hlavně ochutnávání vánoč-

ních perníčků. Domů si odnášely kro-

mě sladkých záţitků a nazdobených 

dobrůtek i malé svícínky,  

které si naparádily  

třeba stromečkem  

nebo andělíčkem. 

 

Olga Šulcová 

 

 

budislavickém hostinci U Kříţů 

proběhl 28.12.2013 jiţ 6. ročník 

ve stolní hře - Člověče, nezlob se. 

Nadšenci o tuto hru zaplnili sál ještě 

před rozlosováním hráčů k jednotlivým 

stolům.  

 Pořadatelům se nahlásilo na 48 

zájemců všech věkových kategorií, 

místních i přespolních. Proběhlo upřes-

nění pravidel, rozlosování a na to za-

vládlo pravé "herní šílenství". Někdo 

vyznával hru v klidu, jiný se snaţil 

rozptylovat soupeře komentováním 

jednotlivých hodů či tahů. Ve vzduchu 

bylo cítit lehce jiskřící napětí. 

 Hráči, kteří dohráli dříve, obklo-

pili stoly těch, u kterých se hra prota-

hovala. V atmosféře soutěţního napětí 

nechyběly "dobře míněné rady" svým 

budoucím soupeřům. Nebyla nouze o 

výbuchy smíchu, či smutné úsměvy 

prohrávajících.                                            

 Po ukončení čtvrtého kola mu-

selo dojít mezi několika hráči k 

"rozstřelu". Po tomto doplňkovém a 

velice napínavém kole proběhlo vyhlá-

šení pořadí všech hráčů.   

 Letošní vítěz - p. S. Růt obhájil 

předloňské první místo a při předávání 

výhry mu tleskal celý sál. Pořadatelé 

nezapomněli na nikoho a kaţdý zúčast-

něný si nějakou upomínku na příjemné 

odpoledne odnesl domů. 

 

Pořadí do třetího místa: 

1. Růt Stanislav 

2. Běhavý Václav 

3. Vilhelmová Lia 

 

ěsíc prosinec byl pro ţáky první 

třídy bohatý na předvánoční akce. 

Ve čtvrtek 5. prosince zavítal 

mezi prvňáky Mikuláš doprovázený hod-

nými anděly a početnou skupinou čertů a 

čertic. Děti čekaly, zda je Mikuláš obda-

ruje sladkou nadílkou. Na tu si však mu-

sely chvilku počkat. I mezi dětmi školou 

povinnými se totiţ našly nejen ty hodné, 

ale i ty zlobivé. A tak jedné z čertic ne-

zbývalo nic jiného, neţ přečíst zprávu 

z pekla. V ní byla napsána jména třech 

malých prvňáčků, kteří se ke svým spo-

luţákům nechovali zrovna tak, jak by 

měli. Nakonec se všichni ţáci mikuláš-

ské nadílky dočkali a ti zlobiví slíbili, ţe 

se určitě polepší.  

Před vánočními prázdninami 

navštívili prvňáky rovněţ jejich patroni, 

ţáci osmé třídy. Při prvním setkání jim 

pomohli vyrobit voňavý vánoční svícen 

z jablíčka, při druhé návštěvě jim předali 

drobné dárky a popřáli krásné Vánoce. 

Na závěr si všichni společně zazpívali 

koledu „Štědrej večer nastal“.  

Štěpánka Löffelmannová 

 

Obec Mladý Smolivec hledá zájemce 
 

na pronájem hostince  

v Mladém Smolivci  

- provozování hostinské činnosti od 1. 

3. 2014. Nájemné v hostinci je stanove-

no ve výši 1300 Kč/měsíc. 
 

Zájemci mohou podávat  

přihlášky v kanceláři Obecního úřadu 

v Mladém Smolivci nebo  

na tel č. 371 585 145. 

Vítězové budislavického turnaje. 
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Anna Šmídová, Mladý Smolivec 

Michaela Fousová, Mladý Smolivec 

Boţena Bambasová, Zahorčičky 

Anna Cikánová, Oselce 

Jiří Kovařík, Doţice 

Jaroslav Jiřinec, Kasejovice 

Ludmila Mašková, Kasejovice 

 

 

Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod.,  

Út 12 - 16 hod. 

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

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Richard Dübell: Florenťanova nevěsta 
  Vlastimil Vondruška: Králův dluh 
  Agatha Christie: Poirotova pátrání 
  Beatrice Small: Provinilé radosti 
  Veronica Stallwood: Tichá noc (Oxfordské zločiny) 
  Věra Řeháčková: Markéta na útěku 
  Marie Vágnerová: Vývojová psychologie - Dětství a        
        dospívání 
  Co dělá tebe tebou  
  Toulavá kamera 16 
 

K zapůjčení je téţ DVD z retro módní přehlídky konané  
v Kasejovicích 5.5.2013. 
 

 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

  

 
 
 
92 let  Anna Šimůnková Kasejovice 
89 let Jiřina Chlandová Hradiště 
87 let  Milada Kratochvílová Kasejovice 
86 let Jindřich Kraft Kasejovice 
85 let Zdeněk Šipatka Kladrubce 
  Marie Ladmanová Kotouň 
84 let  Jiřina Šimáňová Ţivotice 
83 let Jarmila Voříšková Kasejovice 
  Růţena Matoušková Starý Smolivec 
    Marie Augustinová Zahorčičky 
82 let  Boţena Chárová Řesanice 
  Václav Drnek  Újezd 
81 let  Václav Fruhauf Mladý Smolivec 
  Marie Hulačová  Kasejovice 
80 let Miloslava Sloupová Starý Smolivec 
  Marie Braunová Bezděkov 
79 let Marie Boušová Kasejovice 
  Bohuslava Tumová Starý Smolivec 
78 let  Marie Koubková  Kasejovice 
  Josef Viktora  Kasejovice 
77 let  Stanislav Ráţ  Oselce 
  Karel Suchý Kotouň 
  František Suda Kasejovice 
75 let  Marie Boušová  Kladrubce 
73 let Josef Krejčí  Mladý Smolivec 
  Zdeňka Jedličková Kasejovice 
72 let  Milada Sudová Kasejovice 
71 let  Stanislav Šefl Mladý Smolivec 
  Helena Baťková Mladý Smolivec 
  Jaroslav Matějka Kasejovice 
70 let Václav Vrba Újezd 
  Josef Vágner Kasejovice 
  Josef Hulač Oselce 
  Marie Járová Nová Ves 
  Boţena Rašková Oselce 
65 let  Jarmila Řehořová  Hradiště 
  Marie Kališová Kasejovice 
  Marie Machovcová Chloumek 
  Ota Balek  Kasejovice 
  Miloslav Červený Kasejovice 
60 let Jiří Zeman Radošice 
  Oldřich Rampas Kasejovice 

 

 
 

obecní knihovně Kasejovice o vánočních prázdninách 

probíhaly tzv. Vánoce v knihovně. Šlo o den plný her, 

dovádění a soutěţí, které se povětšinou nějakým způso-

bem vztahovaly ke knihám a četbě. Děti například hledaly 

podle indicií pohádkové hrdiny, přestrojovaly se za dvojice z 

dětských knih, recitací jednoduché básně se snaţily naznačit 

určitý pocit, soutěţily jak v soutěţích, které měly co do činění 

s knihami, tak také v těch, při kterých bylo prostě veselo. 

Více na www.kasejovice.cz.   -dm- 

foto -dm- 

foto -dm- 
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Chcete se pobavit, zatančit si a dozvědět se něco o společenském životě 

(nejen) Kasejovic let 20.? Např. jak se místní před cca 100 lety bavili, kde 

se v Kasejovicích tančilo a kolikrát za rok se zde hrálo divadlo?  

Pak neváhejte a poctěte svou přítomností náš společenský a taneční večer.  
 

Dobové oblečení není podmínkou, je však velkou výhodou! 

Kde: Kulturně společenské centrum města Kasejovice  

Kdy: sobota 15.2.2014 od 19 hod. 

Vstupné dobrovolné - sleva pro návštěvníky v dobovém oblečení!!! 

Doporučený věk 6 - 99 let. Občerstvení zajištěno.  

ˇ 

ˇ 

 
ˇ ˇ 

Město Kasejovice, Komunitní škola Kasejovice o.s. a Český červený kříž  

pořádají a zvou na 

 

Pozvánka k zápisu 
 

Ředitelství Základní školy v Kasejovicích Vás spolu s Vaším synem – dcerou zve k zápisu 

do 1.třídy, který se koná v pátek dne 24.1.2014 od 13.00 do 16.00 hod v budově ZŠ.  

Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník pro rodiče žáka 

1.ročníku ZŠ. Pro budoucí prvňáčky nabízí škola školní družinu v době  

od 6.30 do 16.00 hod.                                                Jaroslav Viktora, ředitel školy  

 

   Na Nový rok do zimy skok… 
 

LEDEN  je měsíc s nejniţšími teplotami 

v roce. Měsíc zimy, ticha, ledu a sněhu, 

pro zvířátka strádání a hlad. Vše je 

schované pod bílou peřinou, stromy, 

keře a rostliny tiše spí pod sněhem. 

V hustých houštinách poblíţ krmelců se 

ukrývá zvěř a čeká na voňavé seno od 

myslivců. Ani my na zvířátka nezapo-

meneme, do krmelce na Ţidáku budeme 

nosit zrní, jablíčka a seno. 

Letošní zima zatím bílá není, ale určitě 

se dočkáme a provětráme sáně, boby a 

brusle. 
 

   Učíme se, říkáme si o lišce… 
 

Pod pláštíkem noci temné neuslyšíš 

tlapky jemné, cupitají cestou lesní, kdo 

uteče, toho nesní. Zajíčku, pozor si dej, 

na paměti stále měj, ţe liška má pořád 

hlad, proto nesmíš tvrdě spát !                                                                                                             

               

Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ 

PODĚKOVÁNÍ  PATŘÍ VŠEM  

NAŠIM MILÝM SPONZORŮM 
 

Váţení  sponzoři a rodiče, děkujeme 

Vám za Vaši přízeň a sponzorské dary 

ve všech  formách ve školním roce 

2013/2014.  

                Děti a učitelky MŠ Kasejovice 

   Co se nám líbilo… 
     

Vánoční  čas v mateřské škole 

K radostnému proţití  vánočního času 

patřilo zdobení stromečků, výzdoba tříd, 

vyrábění dárků, zpěv koled a seznamo-

vání s lidovými tradicemi. Nechybělo 

ani vánoční setkání s rodiči. Pod vede-

ním svých učitelek připravily děti vy-

stoupení plné písniček, her, básniček a 

vánočních koled. Všichni si společně 

zazpívali a rozešli se do tříd. Zde děti 

obdarovaly rodiče vyrobeným svícín-

kem a pod stromečkem našel kaţdý 

z dětí malý dárek. Vánoční  atmosféru 

na třídách doplnila vůně cukroví, kávy, 

čaje a veselý smích rozdováděných dětí. 

Maminky si popovídaly, děti si pohrály 

a ve večerních hodinách se pomalu roz-

cházely domů. Doufejme, ţe toto vá-

noční setkání ve školce přispělo k tomu 

pravému předvánočnímu naladění dětí i 

rodičů.                                                                
 

          Alena Braunová, učitelka MŠ 

foto -il- 

foto -il- 



 

 

Vážené dámy a vdané paní,  
 

prosíme Vás o zapůjčení svatebních šatů  

z 20. století k pouţití na plánované módní přehlídce.  

Šaty budou bez úhony vráceny.  

    

     S díky Dana Matějovská,  

            knihovna Kasejovice,  tel. 602 429 346 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 
006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  850  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.2. 2014. Příjem příspěv-
ků do KN č. 2/2014 do 31.1.2014.                                          
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Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic 

(naproti parku). Dům je přízemní 4+1 - 112 m2, celý pod-

sklepený, plyn, městský vodovod, topení na zemní plyn a 

tuhá paliva, velká garáţ, dílna, sklepy, kolna. Zahrada 

223 m2. Tel. 603 418 514. 

Obec Hradiště nabízí k pronájmu byt I. kategorie 2+1 o 

výměře 65,90 m2 v Hradišti v bývalé škole. Bliţší infor-

mace na tel. 371 595 129.  

Prodáme rodinný dům v Kasejovicích 3+1, malá zahrád-

ka, nová střecha, stodola. Tel. 605 491 936 nebo 

732 244 971 (po 15 hod.). Cena 900 000 Kč, při rychlém 

jednání sleva.  

Obec Oselce pronajímá nebo prodává byt 2+1 v přízemí  

      v Kotouni. Celkový výměr 70 m2, cena 3 367,- Kč.  

Prodám dětské lyţe délka 120 cm, hole, lyţařské boty 

vel. 32-35, brýle. Cena 1 300 Kč. Dále prodám plynový 

sporák ve výborném stavu, levně - cena dohodou. Tel. 

728 711 467. 

Prodám lyţe DYNASTAR dlouhé 140 cm, boty 39 a 

helmu.Tel. 607 739 500. 

Prodám domácí kohoutky. Cena 70 Kč. Tel. 724 177 897 

Prodám levně polystyrenové stropní desky na podhledy 

50 x 50 x 0,5 cm určené k lepení na omítku. Dekor světlé 

dřevo. P.C. za 1 m2 cca 120 Kč, N.C. 65 Kč/m2. Orig. 

balení á 2 m2, kapacita cca 50 m2. Tel. 603 396 923. 

SDH Radošice  
zve 18.1.2014 od 14.00 hod. všechny děti na  

Maškarní bál  
masky vítány, vstup dobrovolný..;-) 

 

od 20.00 hod.  Hasičský bál s tombolou    

v hostinci p. Fialové  

Hraje MINIMAX na max ;-) 

  

 

KULTURNÍ KOMISE OÚ HRADIŠTĚ ZVE 
SRDEČNĚ VŠECHNY 

NA DĚTSKÝ 
 

 
 

KDE? BEZDĚKOVSKÁ ŠKOLA 
KDY? SOBOTA 15.ÚNORA 2014   

OD 14 HOD. 
 

ČEKÁ NA VÁS SPOUSTA SOUTĚŽÍ A BOHATÁ TOMBOLA 
Děti vstupné zdarma, dospělý 40,- Kč 

Obecní knihovna Kasejovice nově nabízí zapůjčení stolních 
her: Marrakech, Lego Harry Potter, Heroica Hrad Fortaan, 
Citadela, Chceš mě sníst?, Šachy, Dáma. 
Hry zapůjčujeme výhradně dospělým čtenářům.  


