
V říjnovém vydání Kasejovických 
novin informovalo město Kasejo-
vice čtenáře o opravách místních 

komunikací. V průběhu měsíce listopadu 
byla opravena komunikace v Podhůří, 
jejíž oprava byla plánována téměř tři roky. 
Důvodem, proč k opravě podhůřské komu-
nikace došlo až nyní, byla skutečnost, že 

Plzeňský kraj si svou část komunikace 
opravil teprve letos. Město Kasejovice tak 
mohlo s opravou svého úseku komunika-
ce pokračovat až nyní. Oprava komunika-
ce v Podhůří si vyžádala finanční pro-
středky v celkové výši 432 012 Kč. 

Kromě této komunikace byla v Kase-
jovicích opravena místní komunikace 
vedoucí k čistírně odpadních vod. Obě 
tyto stavební akce byly realizovány za 
finanční podpory Plzeňského kraje ve výši 
480 000 Kč. 

V podzimních měsících dokončilo 
město Kasejovice opravu komunikace 
k domu s pečovatelskou službou včetně 
zřízení parkovacích míst. V průběhu roku 
2017 investovalo město Kasejovice do 
oprav místních komunikací finanční pro-
středky ve výši 2 555 170 Kč. Opravené 
komunikace by měly zajistit kvalitnější a 
bezpečnější jízdu a přispět k celkovému 
zlepšení vzhledu obcí, kterými procházejí. 

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

ok 1918, jak si jistě všichni pamatují z hodin dějepisu, byl velice významný R pro naši republiku. Nejen pro ni ovšem... V malé vsi  v Záhrobí u Bělčic se 
8. října 1918, na úsvitu nových českých dějin, narodil manželům 

Barnášovým synek Václav. Zdárně prospíval a v šesti letech začal navštěvovat 
obecnou školu. Ve třídě na zdi tehdá visel portrét prezidenta Tomáše Garrique 
Masaryka a lidé byli nadšeni z nově nabyté svobody. Po absolvování obecné školy se 
Vašek vyučil u p. strojníka Siblíka v Bělčicích. Krátce poté dostal místo v plzeňské 
škodovce. To již skončilo poklidné období mezi dvěma válkami a nastoupila éra 
protektorátu. Celých šest válečných let Václav dojížděl za prací do plzeňské 
Škodovky, která se tehdy specializovala na výrobu děl. Ve Škodovce pracoval i poté, 
co válka skončila a výroba se přeorientovala ze zbrojní na civilní. Jako pracujícího 
důchodce ho zastihl rok 1989, kdy se naše republika transformovala na svobodnou 
zemi. Milénium pak oslavil pan Barnáš již jako důchodce. Do dnešních dnů tráví svůj 
čas s milující rodinou, která čítá dvě dcery s rodinami, pět vnoučat s rodinami a devět 
pravnoučat.

K letošnímu výročí krásných 99 let přišla popřát panu Barnášovi starostka města 
Marie Čápová a za újezdské spoluobčany Miluška Myslivcová. Panu Barnášovi 
popřáli pevné zdraví, radost z vnoučat a pravnoučátek a mnoho spokojenosti, a 
k tomuto přání se přidává také redakce Kasejovických novin.

      Dana Matějovská

Život újezdského občana v průběhu století Kasejovice opravily 

další komunikace

Zaměstnanci městského úřadu 
Kasejovice a zastupitelé obcí

přejí šťastné a spokojené
svátky vánoční, mnoho 
štěstí a pevné zdraví 

v roce 2018.

Vánoční bohoslužba 

pro děti
24. prosince v 16 hod. 

v kostele sv. Jakuba

Půlnoční mše svatá
24. prosince ve 24 hod. 

v kostele sv. Jakuba

I v Kasejovicích zazáří...

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Betlémské světlo bude rozdáváno 

v kostele sv. Jakuba:

v neděli 24. prosince  

15.30-16 hod. 

a 17 - 17.30 hod.
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź nové platové výměry pro ředitelky 

Základní a Mateřské školy v Kasejovi-
cích v souladu s nařízením vlády a 
s účinností od 1.11.2017     

ź dva zástupce města Kasejovice do 
Školské rady Základní školy Kasejovi-
ce – MVDr. Václava Červeného a 
Marii Řehořovou

ź rozdělení pozemku parc. č. 503/5 
v k.ú. Kasejovice dle dohody s firmou 
INTERIORS manufacture&design, 
a.s. Kasejovice

ź návrh smlouvy s Nadací ČEZ o 
poskytnutí nadačního příspěvku ve 
výši 120 000 Kč na realizaci projektu 
„Dětské hřiště u kulturně společenské-
ho centra v Kasejovicích“ a pověřuje 
paní starostku k podpisu

ź přidělení dotace z Programu podpory 
neziskových organizací kategorie „B“ 
Komunitní škole Kasejovice ve výši 3 
000 Kč na uspořádání adventního 
odpoledne 2017 a veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Kasejovice

Souhlasí:
ź s návrhem firmy INTERIORS manu-

facture&design, a.s. Kasejovice na 
osazení pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. 
Kasejovice vjezdovými branami na 
náklady firmy a s připojením elektro-
instalace těchto bran k elektrické síti 
v bývalém špýcharu

ź se zrušením požadavku vůči firmě 
INTERIORS manufacture&design, 
a.s. Kasejovice na úhradu poloviny 
ročního nájmu ve výši 8 050 Kč za 
užívání pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. 
Kasejovice

ź s podáním žádosti města Kasejovice o 
pronájem s následným prodejem 
pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. 
Kasejovice – parc. č. 495/2 o výměře 

2 2638 m   a parc. č. 404/4 o výměře 30 m

Bere na vědomí:
ź informaci paní starostky o zamítnutí 

dovolání Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových k Nejvyššímu 
soudu ve věci určení vlastnického práva 
k pozemkům pod silnicí I/20 v Kasejo-
vicích a o zahájení prací na akci Revita-
lizace rybníka U Jiřinců a koryta Kop-
řivnického potoka v k.ú. Kasejovice

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 31.10.2017
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Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba (ZMĚNA):
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.00 - 19.30
Sobota - 11.00 - 21.00
Neděle - 11.00 - 19.30

Láká na dobrou pizzu, koláčky, 
kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Město Kasejovice nabízí volné 
byty místním (pokoje i dvou-
pokojový byt pro manželský 
pár) v Domě s pečovatelskou 
s lužbou .  K  doptán í  na 
Městském úřadě Kasejovice, 
tel. 371 595 100.

Na městské úřadě je připraven k vyzved-
nutí pro každou rodinu s trvalým bydlištěm 
v Kasejovicích a spádových obcích 
čtrnáctidenní kalendář s plánovanými 
akcemi.

Poplatek za psa na rok 2018 činí 50 Kč za 
jednoho a za každého dalšího 75 Kč. 
Splatnost poplatku do 28.2. 2018.

7. února 2018 proběhne opět v kulturně 
společenském  cent ru  SETKÁNÍ 
DŮCHODCŮ. Těšit  se můžete na 
vystoupení dětí, kapelu Malá muzika 
Nauše Pepíka a výborné občerstvení.

ýše a způsob platby za svoz odpadu na Vrok 2018 v Kasejovicích se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2016 ze dne 
12.9.2016, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 
do konce února 2018 v hotovosti nebo 
převodem na účet města Kasejovice. Výše 
poplatku zůstává beze změny, a to 420 Kč za 
osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 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.

S úplným zněním vyhlášek je možné 
seznámit se na webových stránkách města 
(www.kasejovice.cz) nebo v podatelně 

Městského úřadu v Kasejovicích.
Známky na popelnici, případně pytle na 

odpad, je možné vyzvednout si na Městském 
úřadě v Kasejovicích v průběhu příslušného 
roku. Platnost jednorázových i celoročních 
známek z roku 2017 končí 31.1.2018. Svoz 
odpadu probíhá v Kasejovicích každý čtvrtek v 
topné sezóně a každý sudý čtvrtek mimo 
topnou sezónu, ve spádových obcích je svoz 
zajištěn celoročně jednou za čtrnáct dní v sudé 
čtvrtky. Popelnice musí být označeny 
příslušnou známkou (viz tabulka).

Upozornění: Komunální odpad je možné 
shromažďovat pouze v typizovaných sběrných 
nádobách (popelnicích) o objemu 110 – 120 
litrů, v barvě šedé nebo černé, případně v 
igelitových pytlích dodaných svozovou 
firmou. Popelnice o vyšším objemu nebudou 
vyváženy!

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) -

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

Podle zájmu lze zakoupit další typ známky 
(platí pouze pro Kasejovice):
2 100 Kč – kombinovaná známka (42 svozů za 
rok), svoz 1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě

Informace pro platby převodem z účtu:
Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2018
Variabilní symbol: 15
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení
Specifický symbol:  
Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: čp. 
200 = 10200)

Řesanice        20 + číslo popisné
Újezd          30 + číslo popisné
Chloumek   40 + číslo popisné
                    4010 + číslo evidenční
Polánka       50 + číslo popisné
Podhůří       60 + číslo popisné
Kladrubce   70 + číslo popisné
                    7010 + číslo evidenční
Přebudov     80 + číslo popisné
                    8010 + číslo evidenční  

Vánoční koncert 
Základní umělecké školy

18. prosince 2017 od 16.30 hod.
sál Kulturně společenského centra

Obecní úřad Hradiště 
a zaměstnanci obce přejí všem 

občanům příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce 

2018 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Dne 17.11. 2017 od 14.00 hod. 
proběhlo v Oseleckém šenku 
setkání důchodců obcí Oselce, 

Kotouň, Nová Ves. Účast 52  důchodců, 
hudba Jiří Ocelík.
Dne 24.12. 2017 od 21 hod. jsou zváni 
všichni na tradiční zpívání koled u 
Kloubovky v Kotouni .

Po tradičním půlnočním Novoročním 
přípitku s ohňostrojem před OÚ v Osel-
cích. jsou druhého dne 1.1. 2018 od 
13 hod. všichni zváni na Novoroční 
pochod.

Dne 6.1. 2017 ve 20 hod. zveme na 
Myslivecký bál do Obecního šenku.

Oselecké aktuality

Kulturní podzim v Kasejovicích

Město Kasejovice zve na diaprojekci 
Josefa Chalupného 

Normandie
8. ledna 2018 od 18 hod.

v kulturně společenském centru 
Kasejovice

ako již tradičně se letos 11.11. konal lampionový průvod. I přes studené deštivé Jpočasí se vypravilo velké množství dětí s rodiči. Tentokrát ovšem děti vyhlížely sv. 
Martina na bílém koni zbytečně. Namísto bílého snížku padaly stále jen velké kapky 

deště a na opravdového „Martina” si museli dospělí i děti ještě pár dní počkat.Poděkování 
patří „Kasejovickým ženám”, které průvod zajišťovaly organizačně.    

Poslední listopadový víkend proběhla již tradičně výstava drobného zvířectva. 
Krom výstavy měli návštěvníci též možnost posedět při hudbě. Výstava byla 
zakončena předáním ocenění.

dventní odpoledne proběhlo v neděli 3.12. Návštěvníci měli možnost ozdobit Asi adventní věnec, vyrobit mýdlo, uháčkovat zvoneček či ho uplést z papíru, 
anebo obdivovat řezbářské umění pana Sudy. Děti plstily vánoční obrázky, 

zdobily perníčky, popíjel se výborný punč... Dík patří všem účinkujícím.       -dm-

Sál u Adamců 
v Kasejovicích

sobota 13. ledna 2018
od 18 hod.
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź nové platové výměry pro ředitelky 

Základní a Mateřské školy v Kasejovi-
cích v souladu s nařízením vlády a 
s účinností od 1.11.2017     

ź dva zástupce města Kasejovice do 
Školské rady Základní školy Kasejovi-
ce – MVDr. Václava Červeného a 
Marii Řehořovou

ź rozdělení pozemku parc. č. 503/5 
v k.ú. Kasejovice dle dohody s firmou 
INTERIORS manufacture&design, 
a.s. Kasejovice

ź návrh smlouvy s Nadací ČEZ o 
poskytnutí nadačního příspěvku ve 
výši 120 000 Kč na realizaci projektu 
„Dětské hřiště u kulturně společenské-
ho centra v Kasejovicích“ a pověřuje 
paní starostku k podpisu

ź přidělení dotace z Programu podpory 
neziskových organizací kategorie „B“ 
Komunitní škole Kasejovice ve výši 3 
000 Kč na uspořádání adventního 
odpoledne 2017 a veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Kasejovice

Souhlasí:
ź s návrhem firmy INTERIORS manu-

facture&design, a.s. Kasejovice na 
osazení pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. 
Kasejovice vjezdovými branami na 
náklady firmy a s připojením elektro-
instalace těchto bran k elektrické síti 
v bývalém špýcharu

ź se zrušením požadavku vůči firmě 
INTERIORS manufacture&design, 
a.s. Kasejovice na úhradu poloviny 
ročního nájmu ve výši 8 050 Kč za 
užívání pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. 
Kasejovice

ź s podáním žádosti města Kasejovice o 
pronájem s následným prodejem 
pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. 
Kasejovice – parc. č. 495/2 o výměře 

2 2638 m   a parc. č. 404/4 o výměře 30 m

Bere na vědomí:
ź informaci paní starostky o zamítnutí 

dovolání Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových k Nejvyššímu 
soudu ve věci určení vlastnického práva 
k pozemkům pod silnicí I/20 v Kasejo-
vicích a o zahájení prací na akci Revita-
lizace rybníka U Jiřinců a koryta Kop-
řivnického potoka v k.ú. Kasejovice

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 31.10.2017
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Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba (ZMĚNA):
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.00 - 19.30
Sobota - 11.00 - 21.00
Neděle - 11.00 - 19.30

Láká na dobrou pizzu, koláčky, 
kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Město Kasejovice nabízí volné 
byty místním (pokoje i dvou-
pokojový byt pro manželský 
pár) v Domě s pečovatelskou 
s lužbou .  K  doptán í  na 
Městském úřadě Kasejovice, 
tel. 371 595 100.

Na městské úřadě je připraven k vyzved-
nutí pro každou rodinu s trvalým bydlištěm 
v Kasejovicích a spádových obcích 
čtrnáctidenní kalendář s plánovanými 
akcemi.

Poplatek za psa na rok 2018 činí 50 Kč za 
jednoho a za každého dalšího 75 Kč. 
Splatnost poplatku do 28.2. 2018.

7. února 2018 proběhne opět v kulturně 
společenském  cent ru  SETKÁNÍ 
DŮCHODCŮ. Těšit  se můžete na 
vystoupení dětí, kapelu Malá muzika 
Nauše Pepíka a výborné občerstvení.

ýše a způsob platby za svoz odpadu na Vrok 2018 v Kasejovicích se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2016 ze dne 
12.9.2016, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 
do konce února 2018 v hotovosti nebo 
převodem na účet města Kasejovice. Výše 
poplatku zůstává beze změny, a to 420 Kč za 
osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 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.

S úplným zněním vyhlášek je možné 
seznámit se na webových stránkách města 
(www.kasejovice.cz) nebo v podatelně 

Městského úřadu v Kasejovicích.
Známky na popelnici, případně pytle na 

odpad, je možné vyzvednout si na Městském 
úřadě v Kasejovicích v průběhu příslušného 
roku. Platnost jednorázových i celoročních 
známek z roku 2017 končí 31.1.2018. Svoz 
odpadu probíhá v Kasejovicích každý čtvrtek v 
topné sezóně a každý sudý čtvrtek mimo 
topnou sezónu, ve spádových obcích je svoz 
zajištěn celoročně jednou za čtrnáct dní v sudé 
čtvrtky. Popelnice musí být označeny 
příslušnou známkou (viz tabulka).

Upozornění: Komunální odpad je možné 
shromažďovat pouze v typizovaných sběrných 
nádobách (popelnicích) o objemu 110 – 120 
litrů, v barvě šedé nebo černé, případně v 
igelitových pytlích dodaných svozovou 
firmou. Popelnice o vyšším objemu nebudou 
vyváženy!

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) -

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

Podle zájmu lze zakoupit další typ známky 
(platí pouze pro Kasejovice):
2 100 Kč – kombinovaná známka (42 svozů za 
rok), svoz 1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě

Informace pro platby převodem z účtu:
Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2018
Variabilní symbol: 15
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení
Specifický symbol:  
Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: čp. 
200 = 10200)

Řesanice        20 + číslo popisné
Újezd          30 + číslo popisné
Chloumek   40 + číslo popisné
                    4010 + číslo evidenční
Polánka       50 + číslo popisné
Podhůří       60 + číslo popisné
Kladrubce   70 + číslo popisné
                    7010 + číslo evidenční
Přebudov     80 + číslo popisné
                    8010 + číslo evidenční  

Vánoční koncert 
Základní umělecké školy

18. prosince 2017 od 16.30 hod.
sál Kulturně společenského centra

Obecní úřad Hradiště 
a zaměstnanci obce přejí všem 

občanům příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce 

2018 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Dne 17.11. 2017 od 14.00 hod. 
proběhlo v Oseleckém šenku 
setkání důchodců obcí Oselce, 

Kotouň, Nová Ves. Účast 52  důchodců, 
hudba Jiří Ocelík.
Dne 24.12. 2017 od 21 hod. jsou zváni 
všichni na tradiční zpívání koled u 
Kloubovky v Kotouni .

Po tradičním půlnočním Novoročním 
přípitku s ohňostrojem před OÚ v Osel-
cích. jsou druhého dne 1.1. 2018 od 
13 hod. všichni zváni na Novoroční 
pochod.

Dne 6.1. 2017 ve 20 hod. zveme na 
Myslivecký bál do Obecního šenku.

Oselecké aktuality

Kulturní podzim v Kasejovicích

Město Kasejovice zve na diaprojekci 
Josefa Chalupného 

Normandie
8. ledna 2018 od 18 hod.

v kulturně společenském centru 
Kasejovice

ako již tradičně se letos 11.11. konal lampionový průvod. I přes studené deštivé Jpočasí se vypravilo velké množství dětí s rodiči. Tentokrát ovšem děti vyhlížely sv. 
Martina na bílém koni zbytečně. Namísto bílého snížku padaly stále jen velké kapky 

deště a na opravdového „Martina” si museli dospělí i děti ještě pár dní počkat.Poděkování 
patří „Kasejovickým ženám”, které průvod zajišťovaly organizačně.    

Poslední listopadový víkend proběhla již tradičně výstava drobného zvířectva. 
Krom výstavy měli návštěvníci též možnost posedět při hudbě. Výstava byla 
zakončena předáním ocenění.

dventní odpoledne proběhlo v neděli 3.12. Návštěvníci měli možnost ozdobit Asi adventní věnec, vyrobit mýdlo, uháčkovat zvoneček či ho uplést z papíru, 
anebo obdivovat řezbářské umění pana Sudy. Děti plstily vánoční obrázky, 

zdobily perníčky, popíjel se výborný punč... Dík patří všem účinkujícím.       -dm-

Sál u Adamců 
v Kasejovicích

sobota 13. ledna 2018
od 18 hod.
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VISHAY ELECTRONIC 
spol. s r.o. závod ESTA 
Blatná 

Přijme nové spolupracovníky/ce 
na pozice:

Pracovník elektromontáže
ź pájení, drobné montáže, obsluha 

zavíracího stroje apod. – práce vhod-
ná i pro ženy

Svářeč 
ź sváření nerezových a hliníkových 

nádob kondenzátorů
Pracovník kovovýroby
ź práce s nerezovým plechem
Mechanik seřizovač 
ź navíjecí stroje poslední generace
Pracovník expedice 
ź dokončení výrobků, balení
Pracovník impregnace
ź impregnace olejem a hmotou
Pracovník lakovny 
ź příprava a stříkání kondenzátorů

Nabízíme:
ź nadprůměrné výdělky
ź náborový příspěvek 5 000,- Kč
ź práce na HPP u stabilní nadnárodní 

společnosti
ź příspěvek na dovolenou a Vánoce 

(13. a 14. plat), ostatní nadstandardní 
příplatky

ź dovolenou 25 dní + další dny za 
odpracovanou dobu

ź příspěvek na dopravu až 1 000,- 
Kč/měsíc

ź příspěvek na životní připojištění
ź variabilní složka mzdy
ź dotované stravování
ź každoroční  navyšování  mzdy      

(v tomto roce 8 %)
ź příspěvek na dětský tábor

Zájemci mohou volat 383 455 516, 
 a životopis zaslat na email: 
Jana.Benesova@vishay.com

V sobotu 2. prosince odpoledne byl nejvyšší čas přichystat se na začátek adven-
tu. A tak jsme se společně s dětmi dali do práce, abychom vše stihli včas. 
Nejdříve jsme nazdobili spoustu voňavých perníčků. Vánoční svátky bez 

medového mlsání by totiž nebyly úplné. Pak dostatečně posilněni neustálým ochutná-
váním našich perníkových výtvorů jsme se pustili do dalšího tvoření. První adventní 
neděle byla za dveřmi a doma by neměl chybět adventní věnec. Děti využily naplno 
svoji fantazii a tvůrčí schopnosti a za svoji práci si zaslouží velkou jedničku. Samozřej-
mě měli k ruce i asistenty dospěláky, kterým rovněž patří pochvala a díky. A přestože je 
adventní barva fialová, věnečky dětí zářily nejrůznějšími barvami. Někomu věnec 
ozdobí pokojíček, jinému kuchyň nebo obývací pokoj, některé děti ho dokonce daro-
valy svým blízkým pro radost. Každý si jistě o první adventní neděli našel své místo a 
přinesl svým prvním plamínkem radost, pokoj a plno očekávání.

                                                                            Šulcová Olga

Vánoční dílna v Bezděkově

R ok 2017 se zapíše do letopisů 
Nezdřeva vedle vybudování 
hlavních polních cest (HPC) 

směrem na Hradiště i řadou významných 
a nutno říct že potřebných oprav. Poško-
zené silnici k Řesanicím bylo díky dotaci 
z Plzeňského kraje zčásti pomoženo 
nástřikem, zčásti byl na ni položen nový 
povrch. 

V souvislosti s výstavbou HPC se 
odbahnily rybníky Oudol a Dolní Štěrbi-
na, upravily se jejich hráze a jsou na nich 
nyní nové požeráky. Totéž platí i o Horní 
Štěrbině. U Dolní Štěrbiny vzniklo v rá-
mci akce Mikroregionu Hradišťského 

potoka „Turistická zastavení“ posezení 
pro zmožené turisty, zmáchané rybáře, 
šťastné maminky se zdravými dětmi, či 
procházkou unavené a krásu přírody 
vychutnávající penzisty.

Jiné obnovy se dočkal hospodský sál. 
Obnovila se střešní krytina nad přísálím. 
Aby se sjednotilo jeho vybavení, obecní 
zastupitelstvo rozhodlo o nákupu dalších 
40 nových židlí. Bylo ale také třeba oko-
pat a opravit omítku v místech postiže-
ných vlhkem a nebylo možné smířit se 
s obložením stěn, na němž se podepsalo 
množství dřevokazného hmyzu. Rovněž 
pódium, na němž se střídají při různých 

akcích hudební skupiny, už dosloužilo.
Na splnění těchto dílčích úkolů se 

podílela spousta, jak je dnes módní říkat, 
subjektů. Placení a dobrovolní brigádní-
ci, místní živnostníci a řemeslníci a také 
najaté firmy. Procitnutí sálu do kýženého 
stavu bylo pozvolné a podmíněné trpěli-
vostí. Na konec bylo třeba ošetřit s využi-
tím výkonných vypůjčených strojů par-
kety a také sál nově vymalovat.

Jak se to všechno povedlo, může 
veřejnost poprvé posoudit na myslivec-
kém bále, který se koná 30. prosince.

 Jiří Čepelák

Letos v Nezdřevě nezaháleli

Kurz plavání

Skončil podzim a s ním i kurz pla-
vání v horažďovickém bazénu, 
kterého se zúčastnili žáci 2. a 3. 

třídy. Třeťáci, kteří tento kurz absolvo-
vali již vloni, jsou mazáci, všichni umí 
plavat. Druháci, z nichž skoro polovina 
neuměla plavat, zdárně šlapali třeťákům 
na paty. Až na pár výjimek se během 10 
lekcí naučili plavat. Velkou pochvalu 
sklidili se svojí aktivitou při zápase ve 
vodním pólu. Děti kromě základního 
plaveckého výcviku zvládly i základy 
záchranářství, zkusily si různé plavecké 
soutěže. Na závěr je navštívil vodník, 
který rozdal sladké odměny. Od paní 
učitelek dostaly děti druhý den po skon-
čení výcviku diplom plavce.

Výlet do Horažďovic

Ž
áci 3. a 4. třídy se 10. listopadu 
vydali na výlet do horažďovického 
Envicentra Proud na program Tří-

dění odpadu. Vyzkoušeli si zde třídění 
různých druhů odpadu, následovala 
venkovní část, při které hledali v okolí 
odpady z různých materiálů, jež do pří-
rody nepatří. Tyto poklady si zasadily do 
plastových květináčů a odvezli do školy 
k dalšímu zkoumání. Další částí výletu 
bylo muzeum. Zde se děti seznámily se 

způsobem života našich předků. Na 
vlastní kůži zažily práci v řemeslné 
dílně. Všichni žáci si vyzkoušeli výrobu 
hoblin, předení a tkaní, pan instruktor 
jim předvedl výrobu dřevěné lžičky. 

Tamtéž se na konci listopadu vypra-
vila 1. a 2. třída. V Envicentru Proud 
jsme se zúčastnili programu s názvem 
Zimní spáči. V první polovině programu 
jsme si zahráli tématické hry, druhá 
polovina byla lákavější. Navštívili jsme 
ježky, kteří byli těsně před zazimová-
ním. Paní instruktorka nám poskytla 
mnoho zajímavých informací – např. 
ježek (podobně jako člověk zuby) 
vystřídá za život troje bodliny, přes noc 
naběhá až 8 km, jeho tělesná teplota v 
době zimního spánku klesá až na 2 stup-
ně Celsia. 

Po Envicentru jsme se vydali do 
muzea. Zde nás čekaly marionety, řeme-
slná dílna, nádherně vyzdobený Velký 
sál, mineralogická sbírka aj. Největším 
zážitkem pro děti byla bezesporu mož-
nost vyzkoušet si 7 kilogramový kyrys 
válečníka.

Divadla Alfa Plzeň

Začátkem listopadu se 3. a 4. třída 
vypravila do plzeňské Alfy na 
divadelní představení Na půdě 

aneb kdo má dnes narozeniny. Jednalo se 
o divadelní předpis celovečerního ani-
movaného filmu režiséra Jiřího Bárty a 
scénáristy Edgara Dutky.

Příběh začíná tím, že na půdu přijde 
jedna zvídavá, podnikavá holčička. A 
začnou se dít věci … Hračky ožívají, 
chovají se jako lidé a předvádějí kladné i 
záporné stránky osobnosti.

               Mgr. Marie Sekáčová

Podzim v základní škole

OBEC NEZDŘEV
VÁS TÍMTO SRDEČNĚ ZVE 
NA  SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ U PŘÍLEŽITOSTI 

UVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2018.

ZAŽEHNUTÍ OHŇOSTROJE BUDE PROVEDENO 
1.1.2018 OD  19 hod. 
NA FOTBALOVÉM  HŘIŠTI.
                                                    
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

13.12.2017 uběhlo 15 let, 
co nás opustil tatínek 

pan Karel Kalista

S láskou vzpomínají děti

Kdo Tě náš tatíčku znal, ví, co nám osud vzal.
Dne 9. prosince 2017 uplyne 8 let od chvíle, 

kdy nás opustil 

pan Bohumil Kravařík 
z Polánky u Kasejovic.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

Kasejovičtí žáci v divadle

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se žáci 5., 
6. a 7. třídy zúčastnili v Blatné 
divadelního představení Staré 

řecké báje a pověsti. Členové divadla 
Sem Tam Fór se pokusili hravou a zábav-
nou formou dětem zprostředkovat ty 
nejznámější mýty starověkého Řecka. 
Věříme, že i tento divadelní kus v dětech 
upevní vědomosti, které získaly během 
výuky.
                    J. Mlsová, učitelka ZŠ  

ne 23. listopadu navštívily Kasejovické ženy seniory v domově důchodců Dv Blatné. S vánoční nadílkou nezapomněly ani na seniory v kasejovickém 
domě s pečovatelskou službou, kam se vydaly 4. prosince. Dárečky a 

společným vyprávění nadělily seniorům kousek předvánoční pohody. K té jistě 
přispěly i děti za ZUŠ, které pod vedením p. učitelky Ondruškové zahrály několik 
koled.                        -rkn-

Předvánoční posezení se seniory

Připravujeme na 22.1. 2018
diaprojekci Patrika Kellera

 Hříšní lidé obvodu kasejovického
sál kulturně společenského centra
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VISHAY ELECTRONIC 
spol. s r.o. závod ESTA 
Blatná 

Přijme nové spolupracovníky/ce 
na pozice:

Pracovník elektromontáže
ź pájení, drobné montáže, obsluha 

zavíracího stroje apod. – práce vhod-
ná i pro ženy

Svářeč 
ź sváření nerezových a hliníkových 

nádob kondenzátorů
Pracovník kovovýroby
ź práce s nerezovým plechem
Mechanik seřizovač 
ź navíjecí stroje poslední generace
Pracovník expedice 
ź dokončení výrobků, balení
Pracovník impregnace
ź impregnace olejem a hmotou
Pracovník lakovny 
ź příprava a stříkání kondenzátorů

Nabízíme:
ź nadprůměrné výdělky
ź náborový příspěvek 5 000,- Kč
ź práce na HPP u stabilní nadnárodní 

společnosti
ź příspěvek na dovolenou a Vánoce 

(13. a 14. plat), ostatní nadstandardní 
příplatky

ź dovolenou 25 dní + další dny za 
odpracovanou dobu

ź příspěvek na dopravu až 1 000,- 
Kč/měsíc

ź příspěvek na životní připojištění
ź variabilní složka mzdy
ź dotované stravování
ź každoroční  navyšování  mzdy      

(v tomto roce 8 %)
ź příspěvek na dětský tábor

Zájemci mohou volat 383 455 516, 
 a životopis zaslat na email: 
Jana.Benesova@vishay.com

V sobotu 2. prosince odpoledne byl nejvyšší čas přichystat se na začátek adven-
tu. A tak jsme se společně s dětmi dali do práce, abychom vše stihli včas. 
Nejdříve jsme nazdobili spoustu voňavých perníčků. Vánoční svátky bez 

medového mlsání by totiž nebyly úplné. Pak dostatečně posilněni neustálým ochutná-
váním našich perníkových výtvorů jsme se pustili do dalšího tvoření. První adventní 
neděle byla za dveřmi a doma by neměl chybět adventní věnec. Děti využily naplno 
svoji fantazii a tvůrčí schopnosti a za svoji práci si zaslouží velkou jedničku. Samozřej-
mě měli k ruce i asistenty dospěláky, kterým rovněž patří pochvala a díky. A přestože je 
adventní barva fialová, věnečky dětí zářily nejrůznějšími barvami. Někomu věnec 
ozdobí pokojíček, jinému kuchyň nebo obývací pokoj, některé děti ho dokonce daro-
valy svým blízkým pro radost. Každý si jistě o první adventní neděli našel své místo a 
přinesl svým prvním plamínkem radost, pokoj a plno očekávání.

                                                                            Šulcová Olga

Vánoční dílna v Bezděkově

R ok 2017 se zapíše do letopisů 
Nezdřeva vedle vybudování 
hlavních polních cest (HPC) 

směrem na Hradiště i řadou významných 
a nutno říct že potřebných oprav. Poško-
zené silnici k Řesanicím bylo díky dotaci 
z Plzeňského kraje zčásti pomoženo 
nástřikem, zčásti byl na ni položen nový 
povrch. 

V souvislosti s výstavbou HPC se 
odbahnily rybníky Oudol a Dolní Štěrbi-
na, upravily se jejich hráze a jsou na nich 
nyní nové požeráky. Totéž platí i o Horní 
Štěrbině. U Dolní Štěrbiny vzniklo v rá-
mci akce Mikroregionu Hradišťského 

potoka „Turistická zastavení“ posezení 
pro zmožené turisty, zmáchané rybáře, 
šťastné maminky se zdravými dětmi, či 
procházkou unavené a krásu přírody 
vychutnávající penzisty.

Jiné obnovy se dočkal hospodský sál. 
Obnovila se střešní krytina nad přísálím. 
Aby se sjednotilo jeho vybavení, obecní 
zastupitelstvo rozhodlo o nákupu dalších 
40 nových židlí. Bylo ale také třeba oko-
pat a opravit omítku v místech postiže-
ných vlhkem a nebylo možné smířit se 
s obložením stěn, na němž se podepsalo 
množství dřevokazného hmyzu. Rovněž 
pódium, na němž se střídají při různých 

akcích hudební skupiny, už dosloužilo.
Na splnění těchto dílčích úkolů se 

podílela spousta, jak je dnes módní říkat, 
subjektů. Placení a dobrovolní brigádní-
ci, místní živnostníci a řemeslníci a také 
najaté firmy. Procitnutí sálu do kýženého 
stavu bylo pozvolné a podmíněné trpěli-
vostí. Na konec bylo třeba ošetřit s využi-
tím výkonných vypůjčených strojů par-
kety a také sál nově vymalovat.

Jak se to všechno povedlo, může 
veřejnost poprvé posoudit na myslivec-
kém bále, který se koná 30. prosince.

 Jiří Čepelák

Letos v Nezdřevě nezaháleli

Kurz plavání

Skončil podzim a s ním i kurz pla-
vání v horažďovickém bazénu, 
kterého se zúčastnili žáci 2. a 3. 

třídy. Třeťáci, kteří tento kurz absolvo-
vali již vloni, jsou mazáci, všichni umí 
plavat. Druháci, z nichž skoro polovina 
neuměla plavat, zdárně šlapali třeťákům 
na paty. Až na pár výjimek se během 10 
lekcí naučili plavat. Velkou pochvalu 
sklidili se svojí aktivitou při zápase ve 
vodním pólu. Děti kromě základního 
plaveckého výcviku zvládly i základy 
záchranářství, zkusily si různé plavecké 
soutěže. Na závěr je navštívil vodník, 
který rozdal sladké odměny. Od paní 
učitelek dostaly děti druhý den po skon-
čení výcviku diplom plavce.

Výlet do Horažďovic

Ž
áci 3. a 4. třídy se 10. listopadu 
vydali na výlet do horažďovického 
Envicentra Proud na program Tří-

dění odpadu. Vyzkoušeli si zde třídění 
různých druhů odpadu, následovala 
venkovní část, při které hledali v okolí 
odpady z různých materiálů, jež do pří-
rody nepatří. Tyto poklady si zasadily do 
plastových květináčů a odvezli do školy 
k dalšímu zkoumání. Další částí výletu 
bylo muzeum. Zde se děti seznámily se 

způsobem života našich předků. Na 
vlastní kůži zažily práci v řemeslné 
dílně. Všichni žáci si vyzkoušeli výrobu 
hoblin, předení a tkaní, pan instruktor 
jim předvedl výrobu dřevěné lžičky. 

Tamtéž se na konci listopadu vypra-
vila 1. a 2. třída. V Envicentru Proud 
jsme se zúčastnili programu s názvem 
Zimní spáči. V první polovině programu 
jsme si zahráli tématické hry, druhá 
polovina byla lákavější. Navštívili jsme 
ježky, kteří byli těsně před zazimová-
ním. Paní instruktorka nám poskytla 
mnoho zajímavých informací – např. 
ježek (podobně jako člověk zuby) 
vystřídá za život troje bodliny, přes noc 
naběhá až 8 km, jeho tělesná teplota v 
době zimního spánku klesá až na 2 stup-
ně Celsia. 

Po Envicentru jsme se vydali do 
muzea. Zde nás čekaly marionety, řeme-
slná dílna, nádherně vyzdobený Velký 
sál, mineralogická sbírka aj. Největším 
zážitkem pro děti byla bezesporu mož-
nost vyzkoušet si 7 kilogramový kyrys 
válečníka.

Divadla Alfa Plzeň

Začátkem listopadu se 3. a 4. třída 
vypravila do plzeňské Alfy na 
divadelní představení Na půdě 

aneb kdo má dnes narozeniny. Jednalo se 
o divadelní předpis celovečerního ani-
movaného filmu režiséra Jiřího Bárty a 
scénáristy Edgara Dutky.

Příběh začíná tím, že na půdu přijde 
jedna zvídavá, podnikavá holčička. A 
začnou se dít věci … Hračky ožívají, 
chovají se jako lidé a předvádějí kladné i 
záporné stránky osobnosti.

               Mgr. Marie Sekáčová

Podzim v základní škole

OBEC NEZDŘEV
VÁS TÍMTO SRDEČNĚ ZVE 
NA  SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ U PŘÍLEŽITOSTI 

UVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2018.

ZAŽEHNUTÍ OHŇOSTROJE BUDE PROVEDENO 
1.1.2018 OD  19 hod. 
NA FOTBALOVÉM  HŘIŠTI.
                                                    
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

13.12.2017 uběhlo 15 let, 
co nás opustil tatínek 

pan Karel Kalista

S láskou vzpomínají děti

Kdo Tě náš tatíčku znal, ví, co nám osud vzal.
Dne 9. prosince 2017 uplyne 8 let od chvíle, 

kdy nás opustil 

pan Bohumil Kravařík 
z Polánky u Kasejovic.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

Kasejovičtí žáci v divadle

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se žáci 5., 
6. a 7. třídy zúčastnili v Blatné 
divadelního představení Staré 

řecké báje a pověsti. Členové divadla 
Sem Tam Fór se pokusili hravou a zábav-
nou formou dětem zprostředkovat ty 
nejznámější mýty starověkého Řecka. 
Věříme, že i tento divadelní kus v dětech 
upevní vědomosti, které získaly během 
výuky.
                    J. Mlsová, učitelka ZŠ  

ne 23. listopadu navštívily Kasejovické ženy seniory v domově důchodců Dv Blatné. S vánoční nadílkou nezapomněly ani na seniory v kasejovickém 
domě s pečovatelskou službou, kam se vydaly 4. prosince. Dárečky a 

společným vyprávění nadělily seniorům kousek předvánoční pohody. K té jistě 
přispěly i děti za ZUŠ, které pod vedením p. učitelky Ondruškové zahrály několik 
koled.                        -rkn-

Předvánoční posezení se seniory

Připravujeme na 22.1. 2018
diaprojekci Patrika Kellera

 Hříšní lidé obvodu kasejovického
sál kulturně společenského centra



Prosinec 2017                                                         str. 6                                             Číslo 12; ročník XXII. Prosinec 2017                                                         str. 7                                             Číslo 12; ročník XXII.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
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PROSINEC  -  VÁNOČNÍ MĚSÍC
Víte jak voní Vánoce? Přece vanilkou, 
skořicí, cukrovím a vánočkami. Nesmí-
me zapomenout na stromeček, jehličí a 
pryskyřici. Také voní čistotou,  maminky 
uklízejí řadu dní až dlouho do noci. K vá-
noční pohodě patří i vůně purpury, fran-
tišků a svíček. Vánoce mají tisíc vůní a 
pro nás děti voní velkým tajemstvím. 
Přijde letos Ježíšek? Nezapomene na 
nás? Budou pod stromečkem dárečky? 
To si ale musíme počkat na 24. prosince, 
na Štědrý večer, kdy se narodí Ježíšek…
Ve školce se připravujeme na vánoční 
besídku, učíme se koledy a vánoční bás-
ničky, a tak nám čas rychleji utíká.

ŘÍKÁME SI: 
Sladce voní po roce vytoužené Vánoce.
Co to neseš, Jeníku? Plnou náruč perníků!
Štědrý večer ještě není, velké je to pokušení.
Rychle schovej pusinky, rohlíčky i rozinky.

Měsíc listopad byl opět pestrý na akce a 
nám dny čekání rychle ubíhaly.

NAŠE ZÁŽITKY V LISTOPADU

ZAVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY  
- společně se skřítkem Podzimníčkem 
jsme uspali zahrádku, stromy a hračky, na 
kterých jsme dováděli a hráli si skoro celý 
rok a uzamkli ji zlatým klíčem. Spi, 
zahrádko, spi...

ZUBNÍ PREVENCE 
s paní Janou  - druhé společné setkání, kdy 
jsme se učili, jak si správně vyčistit zoub-
ky. Přesvědčili jsme se, že to není jen tak, 
dalo nám to docela zabrat. Jsme šikovné 
děti a tak to už naučíme celou rodinu.

PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO  
- výroba sovy ,,Světlušky“, měla velký 
úspěch. V šikovných rukou rodičů a dětí 
vznikaly různé druhy sov a soviček pro 
smutné a tmavé podzimní dny. 

MYSLIVCI V NAŠÍ  ŠKOLCE
- na jejich návštěvu jsme se moc těšili. 
Vždy se dozvídáme spoustu zajímavostí ze 
života volně žijící zvěře. V letošním roce si 
s námi přišli povídat naši kamarádi Jirka 
Suda a Jarda Skuhravý z Mysliveckého 
spolku Čihadlo Kasejovice. Poznávali 
jsme druhy zvěře, jejich potravu a domov. 
Proč a jak se o ně celý rok starat. Už víme, 
jak se chovat v lese, abychom zvěř nerušili. 
Poznávali jsme druhy stromů, které v lese 
rostou a třídili jsme jednotlivé větvičky. 
Prohlédli jsme si a osahali různé myslivec-
ké pomůcky, víme k čemu slouží vábnička, 
dalekohled, lovecký nůž i puška, a co 
všechno správný myslivec nosí, a že lovec-
ký pes je nerozlučný kamarád. Myslivci 
nám přinesli péra z bažantů a patrony, ze 
kterých jsme měli velkou radost. Jako 
každý rok, tak i letos jsme soutěžili ve 
sběru žaludů pro zvěř na zimu. Nejlepší 
sběrači dostali od myslivců jako odměnu  
knihu a čokoládu. Nejvíce žaludů nasbíra-
li: Nina Kodrlová, Vítek Bouše  a  Andrej-
ka Rendlová. Společná  hodina myslivosti  
utekla jako voda a my se museli rozloučit.  
Všichni jsme si setkání náležitě užívali, 
děkujeme kamarádům za návštěvu a pouč-
né, zajímavé vyprávění. Všichni se bude-
me těšit zase na jaře nashledanou.
 

NA VÝSTAVĚ U CHOVATELŮ
Máme rádi zvířata, protože jsou chlupa-
tá… Zde jsme měli možnost porovnat 
život domácích a volně žijících zvířat, 
jejich potřeby a starost o ně. Poznávali 
jsme druhy domácích zvířat, už víme, jaký 

užitek nám dávají a že je máme také pro 
radost. Děkujeme všem chovatelům a panu 
Čejkovi za zhlédnutí krásné výstavy.

DIVADLO ONDŘEJ s pohádkou 
,,NEZBEDNÁ PRINCEZNA” 

O princezně Ance, kterou odnesl čert do 
pekla a jaký tam udělala pořádek. Špinavé 
čerty Barnabáše a Kleofáše proměnila 
v čisté čertíky a jak jí nakonec z pekla 
vysvobodil zachránce Jozífek. „Co peklo 
jednou schvátí, už nikdy nenavrátí”.

ADVENTNÍ TVOŘENÍČKO
Poslední setkání v tomto roce. Abychom si 
zkrátili čekání na Ježíška a vyzdobili si 
vánoční stůl, sešli jsme se společně tento-
krát v hojném počtu. Opět jsme dokázali, 
jak šikovní jsme. V rukou rodičů a dětí 
vznikali krásné adventní věnce  na dveře i 
na stůl. Společně jsme si pohráli a na chvil-
ku zapomněli na předvánoční shon. Jako 
překvapení byla návštěva paní Kunešové, 
která nám přinesla ukázat výrobu – 
adventních věnečků, zvonečků, hvězdiček 
z ruliček papíru. Kdo z rodičů chtěl, mohl 
se s touto zajímavou technikou seznámit a 
také si vánoční dekoraci zakoupit. Paní 
Kunešové moc děkujeme za návštěvu a 
inspiraci.

VŠICHNI SE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA 
Až Ježíšek přiletí, malý dárek od dětí – 
věřte, co vám povídám – nahradí i draho-
kam. Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2018 Vám přejí děti a 
zaměstnanci Mateřské školy Kasejovice                                                                                                   
Ledvinová Ivana, ředitelka mateřské školy

První farářská štace Františka Božovského v Kasejovicích
(dokončení z minulého čísla)

Dne 28. září 1938 přijal Fr. Božov-
ský v pražském staroměstském 
chrámu sv. Mikuláše kněžské 

svěcení, takže od 1. října 1938 byl v Břez-
nici jmenován zástupcem faráře. V no-
vém působišti prožíval radostné i bolest-
né okamžiky. S Marií, rozenou Štěpánko-
vou uzavřel v červenci 1939 svátost man-
želství a těšil se z narození dcery Jany 
(*1943). V obtížných válečných letech 
povzbuzoval Božím slovem věřící z ka-
zatelny, takže o jedněch velikonočních 
svátcích z jeho úst zaznělo: „Je to oprav-
du nápadné, jak se velikonoční svátky 
podobají lidskému vezdejšímu životu. 
Kolik hor Olivetských stojí v našich živo-
tech, kolikrát i my prožíváme okamžiky 
největší hrůzy a duševního napětí, kdy 
vidíme, jak se boří všechny naše ušlechti-
lé snahy a touhy zásahem zrádce, a kdy 
není divu, že tak mnohý z našich bližních 
jde z tohoto duševního zápasu přímo na 
Golgotu svého života, aby na ní obětoval i 
svůj život. Štěstí však, že za Golgotou 
život ještě pokračuje. Nač by byly všechny 
ty starosti o poctivý život, nač by byly 
všechny ty mravní zákony, když by je mohl 
někdo porušit a mnohdy dosáhnout i 
vítězství proti spravedlnosti poctivých. 
Jak dobře by na tom byli mocní tohoto 
světa, když by tělesnou smrtí končil život 
vůbec a pro všechny stejně! Není však 
tomu tak.“ Když v květnu 1945 přes 
Březnici a její okolí ustupovala německá 
vojska a jednotky Ruské osvobozenecké 
armády do amerického zajetí, došlo při 
bojích k poškození Husova sboru a v jeho 
okolí k zabití čtrnácti osob, které byly 
následně uloženy ve sboru. Farář Božov-
ský pak několika rodinám vyřizoval 
jejich poslední vzkazy před smrtí.

Z mnohých přátelství, která Fr. 
Božovský během svého působení v Břez-
nici navázal, vzpomeňme alespoň na 
knihaře Františka Krause, jenž patřil 
k nejhorlivějším členům místní rady 
starších. Farář Božovský křtil jeho ženu 
Olgu (pocházela z USA) i oba jeho syny. 
Když po válce rodina legálně vycestovala 
do USA, František Kraus se zde opět 
zapojil do práce v náboženských obcích 
CČS(H), které zde ve 20. letech zakládal 
biskup Gorazd (Matěj Pavlík) a první 
patriarcha této církve Karel Farský. V po-
slední americké náboženské obci sv. 
Cyrila a Metoděje v Newarku působil 
jako jakýsi laický vikář až do druhé polo-
viny 70. let.

Po skončení druhé světové války se 
farář musel vyrovnat se ztrátou manželky, 
která v září 1945 podlehla těžké srdeční 
chorobě. Dvouapůlletou dcerku vycho-

vával sám, oporou se mu nejen v této 
těžké chvíli stala zejména matka Marie.

Posledním farářským působištěm Fr. 
Božovského byla od roku 1946 Příbram. 
Za svého nástupce si jej vybral místní 
prvofarář František Kalous. Své vůbec 
první bohoslužby v příbramském sboru 
Mistra Jakoubka ze Stříbra uvedl 20. října 
1946 farář Božovský slovy: „Moji milí 
bratři a sestry! Dnes poprvé mohu Vás 
tak oslovovat a činím to s upřímnou 
radostí. Mým přáním, tužbou a úsilím 
bude, abyste v mých slovech slýchali 
slovo Boží čisté, a abyste moje konání 
spatřovali takovým, jaké by si je přál mít 
sám Bůh.“ 

Do Příbrami Fr. Božovský nejprve 
dojížděl z Březnice, v srpnu 1947 se sem i 
s rodinou přestěhoval a žil zde na faře v 
Prokopské ulici až do své smrti v listopa-
du 2003. Celou tu dobu po jeho boku 
věrně stála jeho druhá žena Věra. Sezná-
mili se v Písku. Osud tomu chtěl a při 
poválečné mikulášské zábavě usedla 
sličná modistka a modelářka klobouků 
Věra, tehdy ještě Valentová, právě vedle 
faráře Fr. Božovského. Dne 30. března 
1947 se v píseckém Husově sboru konala 
svatba. Ještě před tím, se však mladá Věra 
vydala na československé bohoslužby do 
Mirovic, které sloužil právě její nastávají-
cí. Ten ji okouzlil, a jak sama vždy připo-
mínala, zážitek z bohoslužeb byl natolik 
silný, že již nepochybovala o správnosti 
své volby. A jaká to byla mezi manžely 
Božovskými láska, to příznačně připo-
mněl farář Božovský v jedné ze svých 
četných promluv: „Láska jim byla ros-
toucím zájmem o druhého. Milovat pro 

oba znamenalo, stále si více vážit toho 
druhého a obdivovat ho. Jejich láska 
stále přejímala větší odpovědnost za toho 
druhého. Dbala citů, názorů a projevů 
toho druhého. A v neposlední řadě chápa-
la a trvala celý život.“ Ve vzájemné lásce 
vyrůstaly také všechny tři dcery – k Janě 
v roce 1948 přibyla Věra a o další dva 
roky později nejmladší Eva. Fr. Božov-
ský se tak ocitl v „zajetí“ samých žen, jak 
rád občas s úsměvem připomínal.

V Příbrami prožil Fr. Božovský 
požehnaných sedmapadesát let a vybudo-
val zde chrám ze živých kamenů lidských 
srdcí. K Písmu přistupoval s veškerou 
vážností, hluboce a s pokorou se zamýšlel 
nad každým svým proneseným slovem, 
které potom na kazatelně i v běžném 
životě radostně s usměvavou tváří zpro-
středkovával svému okolí. Příbramská 
fara byla pro každého proskleným 
domem, do něhož mohl kdykoliv přichá-
zet se svými starostmi a bolestmi. Mnozí 
odtud pak odcházeli posilněni a naplněni 
nadějí ve vítězství Dobra. Pozemské 
putování Fr. Božovského se uzavřelo 13. 
listopadu 2003.

V životě osobním i ve službě Kristu v 
rodině CČSH se farář Fr. Božovský vždy 
řídil slovy: „Takové buď naše nábožen-
ství a křesťanství, abychom nemuseli o 
něm mnoho mluvit, ale aby každý v pohle-
du na nás a na náš život poznal, že se nám 
dostalo toho největšího daru od Boha – 
poznání Boží Pravdy a Lásky.“ Toto 
východisko naplňoval až do posledních 
chvil svého života. 

                        Martin Jindra

2. farář František Božovský v příbramském sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v roce 1969
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kterých jsme dováděli a hráli si skoro celý 
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děti a tak to už naučíme celou rodinu.

PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO  
- výroba sovy ,,Světlušky“, měla velký 
úspěch. V šikovných rukou rodičů a dětí 
vznikaly různé druhy sov a soviček pro 
smutné a tmavé podzimní dny. 

MYSLIVCI V NAŠÍ  ŠKOLCE
- na jejich návštěvu jsme se moc těšili. 
Vždy se dozvídáme spoustu zajímavostí ze 
života volně žijící zvěře. V letošním roce si 
s námi přišli povídat naši kamarádi Jirka 
Suda a Jarda Skuhravý z Mysliveckého 
spolku Čihadlo Kasejovice. Poznávali 
jsme druhy zvěře, jejich potravu a domov. 
Proč a jak se o ně celý rok starat. Už víme, 
jak se chovat v lese, abychom zvěř nerušili. 
Poznávali jsme druhy stromů, které v lese 
rostou a třídili jsme jednotlivé větvičky. 
Prohlédli jsme si a osahali různé myslivec-
ké pomůcky, víme k čemu slouží vábnička, 
dalekohled, lovecký nůž i puška, a co 
všechno správný myslivec nosí, a že lovec-
ký pes je nerozlučný kamarád. Myslivci 
nám přinesli péra z bažantů a patrony, ze 
kterých jsme měli velkou radost. Jako 
každý rok, tak i letos jsme soutěžili ve 
sběru žaludů pro zvěř na zimu. Nejlepší 
sběrači dostali od myslivců jako odměnu  
knihu a čokoládu. Nejvíce žaludů nasbíra-
li: Nina Kodrlová, Vítek Bouše  a  Andrej-
ka Rendlová. Společná  hodina myslivosti  
utekla jako voda a my se museli rozloučit.  
Všichni jsme si setkání náležitě užívali, 
děkujeme kamarádům za návštěvu a pouč-
né, zajímavé vyprávění. Všichni se bude-
me těšit zase na jaře nashledanou.
 

NA VÝSTAVĚ U CHOVATELŮ
Máme rádi zvířata, protože jsou chlupa-
tá… Zde jsme měli možnost porovnat 
život domácích a volně žijících zvířat, 
jejich potřeby a starost o ně. Poznávali 
jsme druhy domácích zvířat, už víme, jaký 

užitek nám dávají a že je máme také pro 
radost. Děkujeme všem chovatelům a panu 
Čejkovi za zhlédnutí krásné výstavy.

DIVADLO ONDŘEJ s pohádkou 
,,NEZBEDNÁ PRINCEZNA” 

O princezně Ance, kterou odnesl čert do 
pekla a jaký tam udělala pořádek. Špinavé 
čerty Barnabáše a Kleofáše proměnila 
v čisté čertíky a jak jí nakonec z pekla 
vysvobodil zachránce Jozífek. „Co peklo 
jednou schvátí, už nikdy nenavrátí”.

ADVENTNÍ TVOŘENÍČKO
Poslední setkání v tomto roce. Abychom si 
zkrátili čekání na Ježíška a vyzdobili si 
vánoční stůl, sešli jsme se společně tento-
krát v hojném počtu. Opět jsme dokázali, 
jak šikovní jsme. V rukou rodičů a dětí 
vznikali krásné adventní věnce  na dveře i 
na stůl. Společně jsme si pohráli a na chvil-
ku zapomněli na předvánoční shon. Jako 
překvapení byla návštěva paní Kunešové, 
která nám přinesla ukázat výrobu – 
adventních věnečků, zvonečků, hvězdiček 
z ruliček papíru. Kdo z rodičů chtěl, mohl 
se s touto zajímavou technikou seznámit a 
také si vánoční dekoraci zakoupit. Paní 
Kunešové moc děkujeme za návštěvu a 
inspiraci.

VŠICHNI SE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA 
Až Ježíšek přiletí, malý dárek od dětí – 
věřte, co vám povídám – nahradí i draho-
kam. Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2018 Vám přejí děti a 
zaměstnanci Mateřské školy Kasejovice                                                                                                   
Ledvinová Ivana, ředitelka mateřské školy

První farářská štace Františka Božovského v Kasejovicích
(dokončení z minulého čísla)

Dne 28. září 1938 přijal Fr. Božov-
ský v pražském staroměstském 
chrámu sv. Mikuláše kněžské 

svěcení, takže od 1. října 1938 byl v Břez-
nici jmenován zástupcem faráře. V no-
vém působišti prožíval radostné i bolest-
né okamžiky. S Marií, rozenou Štěpánko-
vou uzavřel v červenci 1939 svátost man-
želství a těšil se z narození dcery Jany 
(*1943). V obtížných válečných letech 
povzbuzoval Božím slovem věřící z ka-
zatelny, takže o jedněch velikonočních 
svátcích z jeho úst zaznělo: „Je to oprav-
du nápadné, jak se velikonoční svátky 
podobají lidskému vezdejšímu životu. 
Kolik hor Olivetských stojí v našich živo-
tech, kolikrát i my prožíváme okamžiky 
největší hrůzy a duševního napětí, kdy 
vidíme, jak se boří všechny naše ušlechti-
lé snahy a touhy zásahem zrádce, a kdy 
není divu, že tak mnohý z našich bližních 
jde z tohoto duševního zápasu přímo na 
Golgotu svého života, aby na ní obětoval i 
svůj život. Štěstí však, že za Golgotou 
život ještě pokračuje. Nač by byly všechny 
ty starosti o poctivý život, nač by byly 
všechny ty mravní zákony, když by je mohl 
někdo porušit a mnohdy dosáhnout i 
vítězství proti spravedlnosti poctivých. 
Jak dobře by na tom byli mocní tohoto 
světa, když by tělesnou smrtí končil život 
vůbec a pro všechny stejně! Není však 
tomu tak.“ Když v květnu 1945 přes 
Březnici a její okolí ustupovala německá 
vojska a jednotky Ruské osvobozenecké 
armády do amerického zajetí, došlo při 
bojích k poškození Husova sboru a v jeho 
okolí k zabití čtrnácti osob, které byly 
následně uloženy ve sboru. Farář Božov-
ský pak několika rodinám vyřizoval 
jejich poslední vzkazy před smrtí.

Z mnohých přátelství, která Fr. 
Božovský během svého působení v Břez-
nici navázal, vzpomeňme alespoň na 
knihaře Františka Krause, jenž patřil 
k nejhorlivějším členům místní rady 
starších. Farář Božovský křtil jeho ženu 
Olgu (pocházela z USA) i oba jeho syny. 
Když po válce rodina legálně vycestovala 
do USA, František Kraus se zde opět 
zapojil do práce v náboženských obcích 
CČS(H), které zde ve 20. letech zakládal 
biskup Gorazd (Matěj Pavlík) a první 
patriarcha této církve Karel Farský. V po-
slední americké náboženské obci sv. 
Cyrila a Metoděje v Newarku působil 
jako jakýsi laický vikář až do druhé polo-
viny 70. let.

Po skončení druhé světové války se 
farář musel vyrovnat se ztrátou manželky, 
která v září 1945 podlehla těžké srdeční 
chorobě. Dvouapůlletou dcerku vycho-

vával sám, oporou se mu nejen v této 
těžké chvíli stala zejména matka Marie.

Posledním farářským působištěm Fr. 
Božovského byla od roku 1946 Příbram. 
Za svého nástupce si jej vybral místní 
prvofarář František Kalous. Své vůbec 
první bohoslužby v příbramském sboru 
Mistra Jakoubka ze Stříbra uvedl 20. října 
1946 farář Božovský slovy: „Moji milí 
bratři a sestry! Dnes poprvé mohu Vás 
tak oslovovat a činím to s upřímnou 
radostí. Mým přáním, tužbou a úsilím 
bude, abyste v mých slovech slýchali 
slovo Boží čisté, a abyste moje konání 
spatřovali takovým, jaké by si je přál mít 
sám Bůh.“ 

Do Příbrami Fr. Božovský nejprve 
dojížděl z Březnice, v srpnu 1947 se sem i 
s rodinou přestěhoval a žil zde na faře v 
Prokopské ulici až do své smrti v listopa-
du 2003. Celou tu dobu po jeho boku 
věrně stála jeho druhá žena Věra. Sezná-
mili se v Písku. Osud tomu chtěl a při 
poválečné mikulášské zábavě usedla 
sličná modistka a modelářka klobouků 
Věra, tehdy ještě Valentová, právě vedle 
faráře Fr. Božovského. Dne 30. března 
1947 se v píseckém Husově sboru konala 
svatba. Ještě před tím, se však mladá Věra 
vydala na československé bohoslužby do 
Mirovic, které sloužil právě její nastávají-
cí. Ten ji okouzlil, a jak sama vždy připo-
mínala, zážitek z bohoslužeb byl natolik 
silný, že již nepochybovala o správnosti 
své volby. A jaká to byla mezi manžely 
Božovskými láska, to příznačně připo-
mněl farář Božovský v jedné ze svých 
četných promluv: „Láska jim byla ros-
toucím zájmem o druhého. Milovat pro 

oba znamenalo, stále si více vážit toho 
druhého a obdivovat ho. Jejich láska 
stále přejímala větší odpovědnost za toho 
druhého. Dbala citů, názorů a projevů 
toho druhého. A v neposlední řadě chápa-
la a trvala celý život.“ Ve vzájemné lásce 
vyrůstaly také všechny tři dcery – k Janě 
v roce 1948 přibyla Věra a o další dva 
roky později nejmladší Eva. Fr. Božov-
ský se tak ocitl v „zajetí“ samých žen, jak 
rád občas s úsměvem připomínal.

V Příbrami prožil Fr. Božovský 
požehnaných sedmapadesát let a vybudo-
val zde chrám ze živých kamenů lidských 
srdcí. K Písmu přistupoval s veškerou 
vážností, hluboce a s pokorou se zamýšlel 
nad každým svým proneseným slovem, 
které potom na kazatelně i v běžném 
životě radostně s usměvavou tváří zpro-
středkovával svému okolí. Příbramská 
fara byla pro každého proskleným 
domem, do něhož mohl kdykoliv přichá-
zet se svými starostmi a bolestmi. Mnozí 
odtud pak odcházeli posilněni a naplněni 
nadějí ve vítězství Dobra. Pozemské 
putování Fr. Božovského se uzavřelo 13. 
listopadu 2003.

V životě osobním i ve službě Kristu v 
rodině CČSH se farář Fr. Božovský vždy 
řídil slovy: „Takové buď naše nábožen-
ství a křesťanství, abychom nemuseli o 
něm mnoho mluvit, ale aby každý v pohle-
du na nás a na náš život poznal, že se nám 
dostalo toho největšího daru od Boha – 
poznání Boží Pravdy a Lásky.“ Toto 
východisko naplňoval až do posledních 
chvil svého života. 

                        Martin Jindra

2. farář František Božovský v příbramském sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v roce 1969
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ź Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám míchačku na 2 kolečka malty, 4 posuvné 
stavební kozy na lešení, traverzy různých velikostí a 
železné trubky o průměru 5 a 6 cm, řezivo (latě, trámy, 
prkna - nové, suché), plechový sud s obručemi, obsah 200 

3l, soklový žulový kámen 2 m . Cena dohodou. Tel. 605 
551 061.

ź Prodám rohovou sedací soupravu, červená barva, cena 
2 900 Kč. Tel. 723 571 323.

Inzerce...

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, 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  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.12.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.1. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 1/2018 do 31.12.2017.                                         

RABBIT řeznictví - vzorková prodejna Kasejovice

Nabízíme maso: kuřecí, krůtí, králičí, vepřové, hovězí. Dále velký výběr uzenin, 
sýry, máslo, ovocné a bramborové knedlíky, různé druhy koření, česká vejce, 

dárkové balíčky atd. Každý týden pro Vás nové akční ceny. 
Přijímáme též telefonické objednávky. Tel. 371 595 469. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Provozní doba: 
Pondělí  7.30 - 13.00
Úterý  7.30 - 11. 30 12 - 16.00
Středa  7.30 - 11. 30 12 - 16.00
Čtvrtek  7.30 - 11. 30 12 - 16.30
Pátek  7.30 - 11. 30 12 - 16.30
So  8.00 - 11.00

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

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Jan Hnízdil: Příběhy obyčejného uzdravení
&  A.J.Finn: Žena v okně
&  František Niedl: Čtvrtý králův pes
&  Stanislav Češka: Smrt z minulosti
&  Radka Třeštíková: Dobře mi tak
&  Hana Marie Körnerová: Dlouhá cesta
&  František Niedl: Skleněný vrch
&  Tardi: Neobyčejná dobrodružství Adély Blanc-Sec
&  David Růžička: Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Informace z kasejovické knihovny

Komunitní škola Kasejovice z.s.a SDH Polánka

srdečně zvou na novoroční pochod

" Pokoření  kóty 628"
Sraz 1.1.2018 ve 13 hod 

na kasejovickém náměstí.

Buřty s sebou!

Občerstvení na zahřátí zajištěno!!!

Srdečně Vás zveme na Vánoční muzicírování 

radomyšlského Svatomartinského sboru a tradiční 

sousedské setkání ve čtvrtek 28. prosince 2017 

od 18 hodin v Budislavickém kostele. 

TJ Sokol Kasejovice oddíl stolního tenisu 

pořádá dne 29.12.2017 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU JEDNOTLIVCŮ 

*2 výkonnostní kategorie*začátek 13.30h*během 

celého turnaje občerstvení zajištěno*přihlášky do 

27.12.2017 na tel. 737 105 084.

Firma Mecotronic 
přijme na pozici mechanik - seřizovač 

spolehlivého pracovníka. 
Nástupní plat 21 000 Kč. 

Tel. 777 553 479.


