PROSINEC 2006

Cena 3,- Kč

Číslo 12; ročník XI.

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

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Do konce kalendářního roku zbývají poslední dny.
Je to čas určený na přípravu oslavy narození Ježíše Krista,
což si dnes mnozí z nás již ani neuvědomují. Dobu adventní vyplňují nákupem dárků, krášlením svých domácností a přispívají tak k dnes již tradičnímu předvánočnímu
shonu.
Poslední týdny roku bývají časem, který nás vyzývá k ohlédnutí zpět a hodnocení, jaký ten letošní rok byl.
Zda-li byl pro nás úspěšný nebo naopak rokem prohry, si
musí každý z nás zvážit sám. Pokud mám hovořit za naši
obec, potom si troufám říci, že pro ni byl letošní rok velmi úspěšný. Kromě toho, že se nám podařilo dokončit
několik rozsáhlých stavebních akcí, se Kasejovice staly
vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku. Díky tomu
postoupily do kola celostátního. Ačkoliv zde již na první
příčku nedosáhly, samotné probojování se do závěrečného
Krásné prožití Vánoc a do nového roku 2007
finále, lze pokládat za velký úspěch. Obec získala Zlatou
stuhu a zvláštní ocenění za péči o kulturní a architektonichodně zdraví a osobní spokojenosti přejí všem
občanům členové Zastupitelstva města Kasejovice a ké dědictví.
Podzimní výsledky komunálních voleb umožnily
pracovníci městského úřadu a členové zastupitelstev KDU-ČSL dále pokračovat v započaté práci a realizovat
nové projekty. V souvislosti s tímto výčtem bych rád zdůobcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce,
raznil, že za tímto úspěchem stojí úsilí velkého množství
Životice a pracovníci jejich obecních úřadů.
lidí, kteří odvedli dobrou práci, bez níž bychom takových
úspěchů jen stěží dosáhli. Proto bych rád vyslovil dík
KASEJOVICE JSOU OD PRVNÍHO všem, kteří se o to nějakým způsobem zasloužili. Závěrem
mi dovolte, abych všem popřál poklidné prožití svátků
PROSINCE LETOŠNÍHO ROKU
vánočních a aby nastupující rok 2007 byl pro nás stejně
tak
dobrý či ještě lepší než ten odcházející.
ZASE MĚSTEM
Václav Červený, místostarosta města Kasejovice
Dne 22.11. 2006 se zástupci obce starostka obce Marie Čápová a místostarosta obce Václav Červený zúčastnili
slavnostního aktu předání dekretu o stanovení obce Kasejo- více na straně 4
vice městem. Předání se uskutečnilo v zasedací místnosti
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dekret
byl předán předsedou Poslanecké sněmovny Miloslavem
Vlčkem.
Na základě § 3 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a
usnesení Zastupitelstva obce Kasejovice požádala obec Kasejovice předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o stanovení obce Kasejovice městem. Dle tohoto výše uvedeného zákona doložila, že obec Kasejovice ke dni 17.května 1954
byla městem.
Obec Kasejovice předložila kopii Protokolu sepsaného
dne 16.května 1877, kdy na schůzi výborové všichni radní a
páni výborové projednali, aby „městečko Kasejovice do stavu
měst vřadeno a takto za město povýšeno bylo“. Dále byla předložena i reprodukce výnosu ze dne 12.května 1878, kterým byly Z obsahu ……...
Kasejovice povýšeny na město a dopis okresního hejtmana
y Usnesení zastupitelstev obcí
Městské radě v Kasejovicích ze dne 7.6.1878.
Téměř přes 700 let byly Kasejovice městysem, později se y Vánoční kvíz
uvádí městečko.
y My se čertů nebojíme …..
Od 28.května 1878 se staly Kasejovice městem. y O školce, kde si začínají hrát i rodiče
S účinností zákona o národních výborech ke dni 17.května 1954
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 12.1. 2007.
nastal proces „sovětizace“ národních výborů: vývoj orgánů jedPříjem
příspěvků do č. 1/2007 KN je do 29.12. 2006.
notné lidové správy k místním orgánům státní moci, k orgánům
-rknpracujícího lidu atd.
(pokračování na str. 2)
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Usnesení z 1. schůze Rady obce Kasejovice
konané dne 21.listopadu 2006
na radnici v Kasejovicích
RADA OBCE KASEJOVICE
BERE NA VĚDOMÍ:
- žádost pana Romana Hojsy o pronájem objektu č. p. 98 k provozování kavárny
- informace z obce
SCHVÁLILA:
- program zasedání Rady obce Kasejovice
- Jednací řád Rady obce Kasejovice
- návrh rozpočtu Obce Kasejovice na r. 2007
- příspěvek Mikroregionu Nepomucko na rok 2006
- žádost pana Ing.Josefa Švagra o prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku č.par. 220/1 v k. ú. Kasejovice na rok 2007
- záměr pronájmu části pozemku par. č. 536/1 v k. ú. Chloumek
- žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup počítače
- žádost Základní školy Kasejovice o nákup nábytku do jedné
učebny – stoly, židle, tabule
- příspěvek ve výši 3 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací a mládeže Tělovýchovné jednotě Sokol Kasejovice na uspořádání Mikulášské nadílky pro děti s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami
- příspěvek ve výši 22 553 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací a mládeže na provoz Klubu otevřených dveří
- termín zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice 30.11. 2006
v klubovně tělocvičny v Kasejovicích a program zasedání
UKLÁDÁ:
- starostce obce jednat s Mikroregionem Nepomucko o snížení
příspěvku
NESOUHLASÍ:
- s prezentací Obce Kasejovice Nakladatelstvím a vydavatelstvím
SOUKUP+DAVID spol. s. r. o. v publikaci Průvodce po Čechách,
Moravě a Slezsku za částku 15 000 Kč
-rkn-

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
obce Kasejovice konaného dne
30. listopadu 2006 v klubovně tělocvičny
Základní školy Kasejovice
Zastupitelstvo obce Kasejovice:
SCHVALUJE:
- Jednací řád Zastupitelstva obce Kasejovice
- rozpočet obce Kasejovice na rok 2007
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
- Dodatek č.6 ke zřizovací listině Základní školy Kasejovice
- odpisové plány na rok 2007 příspěvkových organizací:
Základní školy Kasejovice
Mateřské školy Kasejovice
- odprodej části pozemku parc.č. 711/1 o výměře 45 m2 v k. ú. Řesanice paní Marii Bělohlavé, Plzeň, za cenu 30 Kč/1 m2
s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s převodem nemovitosti
uhradí kupující
- odprodej části pozemku parc. 536/1 dle geometrického plánu
č.116/95 v k. ú. Chloumek Lee Manové, Praha 10, za cenu 30 Kč/1
m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující
- odprodej pozemku st.par.č.63 (výměra 8m2) a část pozemku 920/1
(výměra 55 m2) obě v k.ú. Chloumek slečně Janě Nové, Chloumek
za cenu 30 Kč/1m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s
převodem nemovitosti uhradí kupující
- odprodej části pozemku č. parc. 508/1 v k. ú. Kasejovice ke
stavbě rodinného domu manželům Houškovým, Kladrubce za cenu
80 Kč/1 m2 za podmínky, že s kupujícím bude uzavřena

Číslo 12; ročník XI.
„Smlouva o smlouvě budoucí o prodeji stavebního
pozemku“ a za podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 25.9.1997
ZŘIZUJE:
- finanční výbor ve složení: Josef Hulač – předseda;
Josef Viktora – člen; Karel Suda - člen
- kontrolní výbor ve složení: Petr Týc – předseda;
Kraftová Věra – člen; MUDr. Jiří Buriánek - člen
BERE NA VĚDOMÍ:
- informativní zprávu o činnosti rady obce
- zprávu starostky o přidělení statutu města od
1.12.2006 a investičních akcí v obci
-rkn-

(dokončení ze str. 1)

KASEJOVICE JSOU OD PRVNÍHO
PROSINCE LETOŠNÍHO ROKU
ZASE MĚSTEM
Jde nám o pocit sounáležitosti občanů a aby se
nikdo z návštěvníků naší obce nedivil použití pojmu
náměstí. Jde nám o návrat statutu, o který nás připravil minulý režim.
Navrácení statutu „město Kasejovice“ zpět do
legislativy znamená pro nás pouze menší finanční
výdaje na nová razítka, obálky a hlavičkové papíry,
což je pro nás zanedbatelné, ale nesrovnatelný je
kladný dopad na zvýšení sebevědomí občanů.
Ze zkušenosti víme, že naši občané bývalého
statutu města vážili a při každé příležitosti tento fakt
připomínali. Vnímali jsme to, jako určitý dluh nás,
představitelů obcí, i jako dluh státu a zákonodárného
sboru vůči občanům.
Věříme, že přidělení statutu města posílí
lokální identitu obyvatel Kasejovic a napomůže obnovení historické paměti a nepřímo posílí i společenství občanů Kasejovic.
Marie ČÁPOVÁ, starostka města Kasejovice

Protokol sepsán dne 16. května 1877
Jest na dnešní den ustanovena schůze výborová, ku
které všichni páni radní páni výborové byli pozváni,
by se pojednalo, zdaliže by žádoucno bylo, by se u
vyšších míst docílilo by starobylé městečko Kasejovice do stavu měst vřadeno a takto za město povýšeno
bylo.
Když veškeré páni radní a páni výborové této schůze
se zúčastnili a jelikož předmět, o němž se rokovati
má, programem v obeslaní naznačeném řádně sdělen
byl, přednesl pan Josef Chmelíček radní následující
návrh:
Městečko Kasejovice má přes 2000 obyvatel, přes
300 domů k obývání a značných pozemků, platí ročně
značné daně a odbývají se v něm známé značné výroční trhy jakož i týdenní trhy, jak na zboží, tak na
koně a rohový dobytek a vůbec na veškeré obilní
plodiny a jelikož s povýšením městečka Kasejovice za
město by se i obchod velice zvýšil, takže by obecenstvo značných výhod docílilo, jest žádoucno by se v té
věci čeho potřeba zařídilo.
Následkem tohoto přednešení usnesl se výbor jednohlasně, že si přeje by městečko Kasejovice na město
povýšeno bylo a vzhledem k tomu ukládá se panu
měšťanostovi by ve věci té potřebné kroky učinil a
vše zařídil, by se přání tomuto u vyšších míst vyhověti mohlo.
čerpáno z Okresního archivu Blovice

Prosinec 2006

str. 3

Číslo 12; ročník XI.

- záměr prodeje pozemku 946/24 v k. ú. Mladý Smolivěc
- pronájem zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci
- záměr pronájmu garáže v Hasičské zbrojnici v Radošicích
vydání
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ:
za systém shromažďování, třídění a odstraňování
VOLÍ:
komunálních odpadů na r. 2007 ve stejné výši jako v
– členy volební a mandátové komise: Ing. Františka Červeného a
r. 2006
Hanu Punčochářovou
- úhradu neinvestičních nákladů za žáky Základní škoOVĚŘUJE:
ly Kasejovice ve výši 171 108 Kč
– platnost volby členů obecního zastupitelstva na základě předlože- žádost biskupství Budějovice a občanů na zakoupení
ní „Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Hradiště“
věžních hodin na kostel v Budislavicích
VOLÍ ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. 1 /zákona
návrh
rozpočtu na rok 2007 ve výši 6 500 000 Kč
č.128/2000 Sb.:
- zvýšení nájmu obecních bytů od 1.1. 2007 o 5%
– starostu obce Petra Brauna
BERE NA VĚDOMÍ:
– místostarostu Pavla Nováka
- žádost pana Červenky o souhlasné vyjádření obce s
– předsedu finančního výboru Ing. Františka Červeného
výstavbou větrné elektrárny 2000 kW na parcele č.
– předsedkyni kontrolního výboru PaedDr. Bohumilu Kotyzovou
571/5 ze dne 14.11. 2006 s tím, že bude svoláno
– předsedkyni kulturní komise Hanu Punčochářovou
veřejné zasedání zastupitelstva obce do obce Dožice
Petr BRAUN, starosta obce Hradiště
dne 14.12. 2006, kde bude zjištěno stanovisko občanů
a na jeho základě vydá zastupitelstvo stanovisko
Usnesení ustavujícího zasedání
- provedení předávací inventury majetku obce
Zastupitelstva obce Nezdřev konaného - nákup vánočního osvětlení stromků do obcí
dne 3.listopadu 2006 v Nezdřevě
- nákup vánočních balíčků dětem Mateřské školy
Starý Smolivec
změny
stavebního zákona na r. 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE NEZDŘEV:
- stížnost paní Fastové
BERE NA VĚDOMÍ:

Usnesení ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Hradiště konaného
dne 2.listopadu 2006 v Hradišti

- zprávu mandátové komise
- složení slibu nově zvolených zastupitelů obce
SCHVALUJE:
- volební řád pro volby konané Zastupitelstvem obce Nezdřev
- výši odměn zastupitelů
- předsedy kontrolního výboru Václava Holuba a finančního výboru Josefa Uriánka
VOLÍ:
- neuvolněného starostu obce pana Petra Chlandu
- neuvolněného místostarostu obce pana Vojtěcha Červeného
UKLÁDÁ:
- starostovi obce připravit a svolat řádné jednání zastupitelstva obce
v souladu se zákonem o obcích
Petr CHLANDA, starosta obce Nezdřev

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec konaného dne
30.listopadu 2006 v Mladém Smolivci

Eva KUBOVÁ, starostka obce Mladý Smolivec

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva Mladý Smolivec
ve čtvrtek 14. prosince 2006
od 19.00 hodin
v hostinci v Dožicích
Program:
–

–

–
–

–

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC:
VOLÍ:
- ověřovatele zápisu — p. K. Bouše, F. Trhlík
SCHVALUJE:
- a provádí revokaci usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
ze dne 2.11. 2006 ve znění: funkce starostky je uvolněná, funkce
místostarosty je neuvolněná
- finanční výbor: Miroslav Šustr — předseda; Stanislav Krejčík —
člen; Pavel Šmíd — člen
- stavební výbor: Miroslav Slavíček — předseda; František Trhlík člen; Jan Spour — člen
- kontrolní komisi: František Šmolík — předseda; Josef Šampalík
— člen; Karel Bouše — člen
- měsíční výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva s platností
od 1.11. 2006
- žádost pana Veselého na zvětšení lokálu hostince ve Starém Smolivci na vlastní náklady

schválení prodeje pozemku v Mladém Smolivci č. parc. 946/24
schválení pronájmu hasičské zbrojnice v
Kampeličce
schválení rozpočtu na rok 2007
schválení vyhlášky ohledně sběru komunálního odpadu na rok 2007
žádost pana Červenky o souhlasné stanovisko s výstavou větrné elektrárny v obci Dožice na parc.č. 571/5 Vrchy o výkonu 2000 kw
a výšce sloupu 80 m (celková výška 120m)
Eva KUBOVÁ, starostka obce Mladý Smolivec

Kulturní komise při Zastupitelstvu obce
Hradiště Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KOLEDY V KAPLIČCE
ve středu 20.prosince od 17.00 hodin
Vystoupí děti
ze Základní umělecké školy Kasejovice
pod vedením pana Oldřicha Ondruška
Doporučujeme teplé oblečení.
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NAROZENINY V PROSINCI OSLAVÍ
88 let
85 let
83 let
81 let
79 let
78 let

77 let

76 let

75 let
74 let
72 let
70 let
65 let
60 let

Jiří SPOUR
Božena BÁRTOVÁ
Jaroslav KUŠKA
Jiřina TRHLÍKOVÁ
Miloš VÁCHA
Václav JANOŠ
Eva MACHOVÁ
Josef KLOZAR
Jan MECERA
Jiří PANUŠKA
Blahoslava HŘÍDELOVÁ
Josef MELČ
Miloslava FEJTOVÁ
Milada PAVELCOVÁ
Václav PRŮCHA
Jarmila ŠIŠKOVÁ
Miroslava FLACHSOVÁ
Miloslav VÍT
Marie DOBIÁŠOVÁ
Václav ZOUBEK
Marie BOUŠOVÁ
Marie BLÁHOVÁ
Zdeňka HLUŠIČKOVÁ
Jitka HOULÍKOVÁ
Marie URIÁNKOVÁ
Josef VESELÝ
Václav KALBÁČ
Alois ZEMAN
Bohumila NACHTMANOVÁ
Ing. Josef ŠVAGR
Božena RAŠKOVÁ
Miloš BLÁHA
Jaroslav LADMAN

Budislavice
Radošice
Nezdřev
Dožice
Oselce
Podhůří
Dožice
Újezd
Kasejovice
Újezd
Dožice
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Kotouň
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Kladrubce
Kasejovice
Oselce
Nezdřev
Kasejovice
Újezd
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Hradiště
Bezděkov

Blahopřejeme !!!
ROZLOUČILI JSME SE

Marie SCHAFFEROVÁ, Životice,
narozena 1937, zemřela 24.6. 2006
Václav ZOUBEK, Kotouň
narozen 1924, zemřel 9.10. 2006
Karel PECH, Oselce
narozen 1924, zemřel 23.10. 2006
Marie CHLANDOVÁ, Hradiště
narozena 1918, zemřela 27.10. 2006

BOHOSLUŽBY V KOSTELE
SVATÉHO JAKUBA V KASEJOVICÍCH
O VÁNOCÍCH
neděle 24. 12. 2006 9.30 h
pondělí 25.12. 2006 9.30 h
neděle 31.12. 2006
pondělí 1.1. 2007

9.30 h
9.30 h

Číslo 12; ročník XI.

Město Kasejovice zve
širokou veřejnost na oslavu

NAVRÁCENÍ STATUTU

„MĚSTO KASEJOVICE„
v pondělí 1. ledna 2007 od 17.00 h
na náměstí do Kasejovic
Kulturní program:
DÍVČÍ VOKÁLNÍ KVARTETO
„PŘELET M.S“ Z BLOVIC
Občerstvení zajištěno !
NA ZÁVĚR AKCE OHŇOSTROJ !

ZA JOSEFEM JIŘINCEM
Ve středu 22. listopadu 2006 zemřel v Plzeňské
nemocnici pan Josef Jiřinec, rodák z Nezdřeva, dlouholetý obyvatel Domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích, poslední léta žijící v penziónu Vlčice u Blovic.
Poznali jsme se osobně v roce 1998 a od té doby
jsme se vzájemně navštěvovali. Josef se citově sblížil s
celou naší rodinou.
Vážili jsme si ho pro jeho přirozenost, srdečnost a
statečnost při překonávání osobních i zdravotních potíží.
Byli jsme s ním i v jeho posledních nejtěžších
chvílích. Zemřel tiše, pokojně, bezbolestně v umělém
spánku.
Jozífku, budeš nám chybět.
Manželé Marta a Václav Jiřincovi z Plzně

INFORMACE Z KASEJOVICKÉ
KNIHOVNY
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
Brown Dan: Andělé noci
Coehlo Paulo: Pátá hora
Mahlerová Frieda: U římského císaře
Pokorný Milan: Slzy pod šapitem
Steel Danielle: Nerovný vztah
Naučná literatura pro dospělé:
Mixa Josef: Hercovo bláhové rozpomínání
Toufar Pavel: Od Blatné k Otavě
Literatura pro děti a mládež:
Francková Zuzana: Právo na lásku
Lanczová Lenka: Sběratelka polibků
Knihovna umožňuje zdarma přístup veřejnosti na
internet. Maximální doba použití pro jednotlivce je 30
minut.
-lfš-

STAVEBNÍ ÚŘAD KASEJOVICE
UPOZORŇUJE
Stavební úřad Kasejovice připomíná občanům již
dříve zveřejněnou informaci na úředních deskách obcí:
„Pokud mají vlastníci nemovitosti záměr provádět udržovací práce, stavební úpravy nebo drobné stavby na
svých nemovitostech, ať neprodleně toto ohlásí do konce
roku 2006 na příslušném stavebním úřadě.
Stavební úřad Kasejovice
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O KASEJOVICKÉM NÁMĚSTÍ, ALE
TAKÉ O STŘEDOVĚKÉM CESTOVÁNÍ
II. část
Obě tyto zmíněné „komunikace“ spojovaly příčné
cesty – jedna z nich vedla od kasejovického kostela směrem
k Újezdu a pod Újezdským rybníkem se spojovala s jinou
cestou, vedoucí ze Lnář k Mladému Smolivci. Ta se napojovala u Dožic na již zmíněnou komunikaci od Zelené Hory
k Březnici.
V Kasejovicích
z hlavní
„pasovské“
/později
„fišerovské a dnes silnice I/20/ směrem k jihu odbočovala
ještě další středověká cesta a to přes Hradiště, Nezdřev,
Bezděkov, Chanovice a Svéradice k Horažďovicům.
Ačkoliv byly tyto stezky často v lesích tak úzké, že
dva koně vedle sebe neprošli a místy tak rozježděné, že jejich povrch musel být stále zpevňován svazky větví /hatěmi/, byly silně frekventované. Mimo obchodníků, ale také
řezníků, kteří tudy hnali koupený dobytek, projížděli tudy i
různí šlechtičtí poslové, procházeli i pěší poutníci. Na údržbu cest a silnic se vybíralo mýtné, neboli clo. /Vida, vida,
nic nového pod sluncem !/. V Blatné toto clo obnášelo
z každého koně formanského anebo kterýmž by jaké náklady vezli půl druhého peníze českého a z každého vola a dobytka velikého též půl druhého peníze, od dobytka malého
haléř český. K tomu z jiných všech věcí, z kterýchž na jiných silnicích dávají, aby též na té silnici k Blatné dávali.
Tolik zaznamenal kronikář z r. 1514.
Na takových cestách číhalo, ale i jiné nebezpečí než
třeba zaboření vozu do bahna. Byly to ozbrojené bandy zlodějů a jiných zlotřilců, kteří pocestné okrádali a nezřídka je
i zabíjeli. Pocestní se jednak oddávali do vůle Boží a před
započetím cesty i během ní se modlili k patronu a ochránci
všech poutníků sv. Jakubu Staršímu nebo jinak Většímu.
A protože Kasejovice byly ve středověku významnou křižovatkou tehdejších cest v našem regionu, není divu, že byl
tamní kostel zasvěcen právě tomuto svatému.
Jistě namítnete, že ve všech „turistických průvodcích“,
ale i jiných publikacích, týkajících se Kasejovicka, vydaných v posledních desetiletích, je sv. Jakub označován jako
patron horníků. Ano, máte pravdu, ale pátral jsem po tom,
kdy se tento údaj v souvislosti s naším městečkem objevil
poprvé. Stalo se to r. 1940 v publikaci „Živnostenskoobchodnická záložna v Kasejovicích“ v článku „Kasejovice –
město a lidé“. Odtud tento mylný údaj opisovali a opisují
další a další autoři.
Skutečnými patrony horníků jsou odedávna sv. Barbora a sv. Prokop, i když nevyvracím, že k sv. Jakubu se
modlili i horníci, poněvadž i oni cestovali od místa k místu,
když vyhledávali nová ložiska drahých kovů nebo jiných
surovin.
O tom, že sv. Jakub Větší je vždy zobrazován jako
poutník, se můžete přesvědčit pohledem na jeho obraz na
hlavním oltáři kasejovického kostela. Je oblečen
v poutnickém rouchu, v ruce drží vysokou poutnickou hůl
a jeho šat zdobí „svatojakubská“ lastura. Podobně hovoří i
kniha „Slovník svatých“ /Donald Attwater/.
Ale vraťme se raději znovu na náměstí, které sloužívalo od nejstarších dob jako prostranství, na kterém se
odbývaly týdenní a také výroční trhy, lidově nazývané
„jarmarky“, jichž bylo šest v roce. Prodával se zde nejen
hovězí dobytek a koně, ale také prasata a drůbež. Jak po
takové ukončené akci povrch náměstí vypadal, jestli nepořádek někdo uklízel nebo veškerý „odpad“ po dobytku zůstal ležet tam, kam dopadl, nám historie nezaznamenala.
Celé prostranství bylo po deštích nebo z jara po oblevě silně
rozblácené a dnešní hygienici by asi nad jeho stavem houfně omdlévali
(pokračování příště)
-káf-

Číslo 12; ročník XI.

PRVNÍM KŘESŤANSKÝM
MUČEDNÍKEM SE STAL SVATÝ
ŠTĚPÁN
Poslední listopadová neděle otevírá advent, čas příprav na oslavu velkého křesťanského svátku – narození
Ježíše Krista. Již čtyři neděle adventní s sebou nesou
celou řadu svátků spojených s velkým množstvím lidových zvyků a obyčejů. Nejinak je tomu v době vánoční,
kdy si na Boží hod vánoční připomínáme svátek Narození Páně (25.12.) a o den později svátek sv. Štěpána
(26.12.).
Právě se svatoštěpánským svátkem se pojí mnoho
zvyků, z nichž některé se dochovaly až do dnešní doby.
Svatý Štěpán byl řecky hovořící Žid, uznávaný řečník a
nadaný historik. Za svá kázání, ve kterých Krista prohlašoval za Mesiáše, jehož příchod předpověděli proroci, ho
židovští úředníci nechali kolem roku 37 po Kr. před
hradbami Jeruzaléma ukamenovat. Jeho smrti byl přítomen apoštol Pavel. Ostatky sv. Štěpána na jednom ze
svých polí pohřbil rabi Gamaliel. Podle legendy byl svatoštěpánský hrob objeven až kolem roku 415, kdy se
údajně knězi Lukiánovi ve snu zjevilo přesné místo, kam
byl sv. Štěpán pochován. Odtud pak byly jeho ostatky
přeneseny do Jeruzaléma a později do Konstantinopole.
Roku 560 se část Štěpánových ostatků dostala do Říma,
kde byly uloženy v bazilice sv. Vavřince.
Za svou smrt ukamenováním začal být sv. Štěpán
pokládán za prvního křesťanského mučedníka. Na Východě byl jako prvomučedník uctíván od 4. století a přibližně o sto let později přijali jeho kult i křesťané na Západě. Dokladem toho je velké množství kostelů zasvěcených právě tomuto svatému. V Uhrách se stal dokonce
národním světcem a patronem. Velký význam měl sv.
Štěpán jako patron koní. Při této příležitosti si hospodáři
nechávali světit oves a do krmení a vody dávali koním
trochu svěcené vody. Jako připomínku na ukamenování
sv. Štěpána házeli věřící při mši na kněze symbolicky
hrst ovsa. Tento zvyk spojený s žehnáním koní se dodnes
dochoval např. v německém Bavorsku. Ve Francii si zase
vinaři na svátek sv. Štěpána nechávali v kostele žehnat
v kalichu červené víno s kouskem kamene z vinice. Červená barva vína symbolizovala mučedníkovu krev a kámen jeho bolestivou smrt.
V českém prostředí je svátek sv. Štěpána spojován
především s koledou. Vánoční koledování má svůj původ již v předkřesťanské době, kdy bylo provázáno
s celou řadou magických praktik. Koleda měla údajně
pomoci ovlivnit osud. Soudilo se tak podle předmětů, jež
byly o tomto dni dotyčným darovány. Postupné šíření
křesťanství do Evropy tyto pohanské praktiky zcela vytlačilo a koledování se stalo především zábavou dětí.
V chudších rodinách hrálo někdy koledování poměrně
významnou roli, neboť to byl jeden z možných způsobů,
jak z vykoledovaného jídla přežít kruté zimní měsíce.
Ještě v 19. století byla svatoštěpánská koleda v českých
zemích velkou společenskou událostí. O tomto dni se
rodiny navzájem navštěvovaly, vyměňovaly si dárky a
přály si úspěchy a zdar. Koledníci často vyráželi koledovat s malými skříňovými jesličkami či velkou zlatou
hvězdou. Chodívali dům od domu, přičemž zpívali známou svatoštěpánskou píseň Koleda, koleda Štěpáne…, a
domů si za to odnášeli jídlo, pití či peníze. Vánoční koledování, které začínalo již na Štědrý den a pokračovalo
na Štěpána, skončilo společně s vánočními svátky na Tři
krále.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ
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KVÍZ

1) Co znamená latinské slovo „advent“ ?
a) svátek
b) světlo
c) věnec
d) příchod
2) Kdy advent začíná a jak dlouho trvá ?
a) čtvrtou neděli před Božím hodem vánočním, 4 týdny
b) 1. prosince, 24 dní
c) 30. listopadu, 25 dní
d) třetí neděli před Štědrým dnem, 3 týdny
3) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení větvička
z ovocného stromu ?
a) aby se chránilo hospodářství před působením zlých duchů
b) aby bylo ve stavení kousek živé přírody jako příslib jara
c) aby děvčata vyvěštila, zda se příští rok vdají
d) aby se vyvěštilo kolik ovoce se napřesrok urodí
4) Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu ?
a) aby nevynesla spaní
b) protože by slepice neseděly na vejcích
c) aby nikdo z rodiny neumřel
d) aby nebyly děti příští rok zlobivé
5) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky ?
a) aby v létě bylo teplo a bohatá úroda
b) aby našel cestu do stavení zbloudilý pocestný
c) aby Ježíšek věděl, kam má přinést dárky
d) aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých předků
6) Ze které země pochází zvyk zavěšování větvičky jmelí v
místnosti ?
a) z Anglie
b) z Francie
c) z Itálie
d) ze Španělska
7) Kde vlastně roste jmelí ?
a) v nízkých keříčcích na zemi
b) v korunách jehličnatých a listnatých stromů
c) na okrajích rašelinišť na pařezech
d) na pískovcových skalách
8) Z čeho se skládal tradiční český vánoční pokrm „muzika“ ?
a) z uzeného masa, čočky, cibule a česneku
b) z krup a hub, zapečených v troubě
c) z roztavených kousků čokolády smíchaných s krupicí a skořicí
d) z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které se
rozvařily a okořenily
9) Co bylo hlavní složkou „pučálky“ ?
a) hrách
b) kroupy
c) čočka
d) fazole
10) Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu černý kuba ?
a) podle trošky popela, který se do jídla přisypal, aby se zajistilo
zdraví strávníků
b) podle černého chleba, který se k pokrmu přikusoval
c) podle hřibů modráků, které se do kuby přidávají
d) podle slaniny vyškvařené dočerna, která je součástí tohoto jídla
11) Se kterou domácí činností byly spojeny bíle oděné obchůzkové bytosti „lucie“ (loucky, lucy, luciny) ?
a) dojení dobytka - dohlížely, aby se v den jejich obchůzky nedojilo
b) pečení a vaření - v den jejich obchůzky se nesmělo nic připálit
c) předení lnu - dohlížely, aby se v den jejich obchůzky nepředlo
vlákno
d) tkaní a šití - dohlížely, aby se v den jejich obchůzky neprostřihla
látka
12) Jak se jmenovali tři králové ?
a) Pankrác, Servác, Bonifác
b) Jan, Pavel, Petr
c) Kašpar, Melichar, Baltazar
d) Lukáš, Jonáš, Tadeáš
13) Co je myrha, kterou přinesli tři králové Ježíškovi ?

Číslo 12; ročník XI.
a) sušené mleté listy eukalyptu smíchané s olivovým
olejem
b) drcené plody hřebíčkovníku smíchané s ptačím trusem
c) sušená vonná pryskyřice z myrhovníku
d) med smíchaný se skořicí a dalším kořením
14) Se kterým městem je spojen osud Jakuba Jana
Ryby, známého autora České mše vánoční, začínající
slovy: „Hej mistře, vstaň bystře, pohleď na jasnost,
nebes na švarnost …“ ?
a) Rožnov pod Radhoštěm
b) Rožmitál pod Třemšínem
c) Rabštejn nad Střelou
d) Ralsko
15) A máme tady poslední otázku. Čemu se dříve
říkalo calta, štědrovka nebo hústa ?
a) vánočce
b) štrůdlu
c) koláčkům
d) perníčkům
Výsledky kvízu na str. 7.

V Á N O C E
UŽ JE TADY ZAS
TEN VÁNOČNÍ ČAS.
PRAVDU TUHLE NAPOVÍ
KOLEDY A CUKROVÍ.
SMAŽÍ SE NÁM KAPŘÍCI,
K TOMU STAČÍ JEN ŘÍCI:
„MOJI MILÍ PŘÁTELÉ,
AŤ JSOU ŠŤASTNÉ, VESELÉ.“
Jaroslava VODIČKOVÁ z Kasejovic

My se čertů nebojíme, radši si je
nakreslíme
V letošním školním roce chodí
do naší Mateřské školy U veverky ve Starém Smolivci 19 dětí.
Pro děti jsme tento školní rok již
pořádali tyto akce: návštěva
knihovny, maňáskové divadlo
v mateřské škole „O Smolíčkovi“, výlet autobusem do plzeňského divadla Alfa, kde jsme
viděli „Půdu plnou pohádek“.
Také jsme se zúčastnili výtvarné
Vyrobila Anička Fialová soutěže Mateřského centra Be4 roky
ruška v Nepomuku. Obrázek
K.Tůmové na téma Rodina byl
oceněn 2. místem.
Pilně se připravujeme na Mikulášskou nadílku.
Už jsme si vyrobili čertíky z pytloviny, z papíru a
z hlíny, také čerty malujeme různými výtvarnými technikami, tancujeme čertovskou polku a prolézáme tunelem
do pekla.
A protože se už blíží Vánoce, ve školce voní upečené perníčky a s dětmi vyrábíme různé dárky. To vše
připravujeme na vánoční jarmark, který se bude konat
v pátek 15.12. 2006 od 15.30 a od 16.00 bude v mateřské škole vánoční besídka. Tímto bychom chtěli pozvat
nejen rodiče dětí, ale i ostatní občany z okolí, kteří se
chtějí na vánoční besídku přijít podívat. Srdečně Vás
všechny zveme.
Svatava ŠLAJSOVÁ, ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec
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Florbalisté postoupili do okresního finále VÝSLEDKY KVÍZU

Kasejovičtí starší žáci zopakovali loňský úspěch v soutěži školních florbalových týmů, která se konala koncem listopadu v tělocvičně Gymnázia Blovice. Stejně jako loni tu po dobrých výkonech dosáhli druhého místa, když
nestačili pouze na vítězné družstvo z Nepomuku. Oba týmy si začátkem prosince zahrají finálový turnaj v Chotěšově, kde se utkají nejúspěšnější týmy
z okrskových kol z okresu Plzeň-jih o postup do krajského finále.
Poměrně kvalitní turnaj sehráli též mladší žáci z Kasejovic, kteří se
utkali se stejně starými soupeři ze základních škol v okrese o týden dřív opět
na půdě blovického gymnázia. Důležitější než výsledek (vybojovali čtvrté místo) byly jejich výkony, které jsou příslibem do budoucna, že by kasejovický
florbal mohl být i nadále úspěšný jako dosud.
Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice

Žáci absolvovali drogovou osvětu
V úterý 7.11. jela 6. a 9. třída na protidrogový program, který se konal
v plzeňském P-centru. Program zahájila naše 6. třída, povídali jsme si a malovali, co si představujeme pod pojmem „drogy“. V půl jedenácté jsme se vyměnili s devátou třídou, která absolvovala program zaměřený též na drogy, ale
také problematiku dospívání, sexu a podobně. Tento výlet se všem určitě moc
líbil (měli jsme čas i na nákup) a kromě toho byl i užitečný.
Karolína ČERNÁ, 6. třída

Náš výlet do Prusin
Dne 29.listopadu 2006 se sedmáci, šesťáci a osmáci vydali na výlet do
Prusin.
Počasí nebylo nejlepší, ale přesto nás vrch Prusiny vlídně přivítal. Hned
po příjezdu se nás ujala paní, se kterou jsme si nejdříve povídali o tradicích a
poté nás provedla zdejší farmou. Mimo jiné jsme také krmili zvířata. Ve druhé
části programu jsme si uvnitř budovy povídali o vánočních tradicích a vyráběli
perníčky.
Vojtěch FIALA, 7.A

Na snímku žáci kasejovické základní školy u prodeje výrobků v Prusinách

foto -eh-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní J. Černé z Mladého Smolivce, panu S. Kocourkovi z Kasejovic a paní J. Krejčové z Chloumka za trouby na pečení, jež
zefektivní naši práci. Poděkování patří též paní P. Pohankové a panu K.
Pohankovi, vedoucímu restaurace U Adamců za opakovanou pomoc při
přípravě perníkového těsta.
Za děti z perníkářského kroužku Martina VODIČKOVÁ

1d) příchod
2a) čtvrtou neděli před Božím hodem
vánočním, 4 týdny
3c) aby děvčata vyvěštila, zda se příští
rok vdají, podle toho, zda větvička vykvetla
4b) protože by slepice neseděly na vejcích. Většina vánočních zvyků a pověr se
týkala hospodářství—zvířat, polnosti, ovocných stromů, počasí … Lidé se snažili všemožnými úkony zajistit hojnost a zdraví i do
dalšího roku.
5d) aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých předků, dokonce se pro ně i prostíralo ke stolu
6a) z Anglie — dodnes mnoho rodin věří v
jeho kouzelnou moc a málokde chybí o Vánocích zavěšená větvička. Čím více bílých
bobulek jmelí má, tím více štěstí na Vás prý
v novém roce čeká. Ke snům o jmelí patří i
řada výkladů ….
7b) v korunách jehličnatých a listnatých
stromů, i v naší přírodě je možné jmelí nalézt
8d) z kousků sušených švestek, jablek,
hrušek a meruněk, které se rozvařily a
okořenily, přecedily přes pláténko, přidala
se lžíce povidel, hrozinky, vlašské ořechy a
nastrouhaný perník … vše se povařilo a
muzika se podávala horká na dřevěných
miskách. Ještě na počátku 20. století nechyběla na žádném štědrovečerním stole.
9a) hrách — nabobtnalý se nechal 2-3 dny
klíčit — pučet, pak se opražil na omastku
nebo na sucho a podával se slazený medem, cukrem nebo osolený a opepřený.O
Vánocích a Velikonocích (velikonoční pražmo) prodávaly pučálku v Praze v Kotcích
tzv. baby Pučálnice
10c) podle hříbků modráků, které se do
kuby přidávají a zbarvují pokrm dočerna
11c) předení lnu — dohlížely, aby se v
den jejich obchůzky nepředlo vlákno,
neposlušným hospodyním lucie rozmetaly
napředené nitě po místnosti
12c) Kašpar, Melichar, Baltazar — po jejich návštěvě, při které kadidlem obřadně
vykouřili prostory stavení, zůstávala na dveřích tři písmena napsaná křídou — K+M+B.
Existuje však i jiný výklad této zkratky—
Christus mansionem benedictat (Kristus ať
požehná příbytku — C+M+B).
13c) sušená vonná pryskyřice z myrhovníku
14b) Rožmitál pod Třemšínem. Jakub Jan
Ryba žil v letech 1765-1815. Rybova mše je
obdobou jesličkové hry přenesená na strukturu mše, zasazená do prostředí českého
venkova — a co více – v českém jazyce!
Brzy po svém vzniku vzbudila velký ohlas a
stala se symbolem českých Vánoc.
15a) vánočce
A ještě jedna otázka navrch, tentokrát bez odpovědi. Jestlipak víte co znamená zkratka PF, kterou s oblibou píšeme na
novoročním přání ?
A nezapomeňte, že Vánoce mají být
hlavně odpočinutím a zastavením v dnešní
uspěchané době … Přejeme Vám mnoho
krásných chvil s Vašimi blízkými.
-rkn-

Prosinec 2006

str. 8

O ŠKOLCE, KDE SI ZAČÍNAJÍ
HRÁT I RODIČE

Číslo 11; ročník XI.
Vánoce nastanou, Ježíšek přijde,
až večer na nebi hvězdička vyjde.

Přeji všem rodičům, aby byli pro své děti
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, v naší školce je to
nejen o Vánocích , ale i po celý další život
prima, a jak rychle to utíká …..
jejich hvězdičkou — hvězdičkou lásky, přátelství,
Děti ze třídy Vodníčků (předškoláci) jsou
radosti a bezpečí.
za ty uplynulé měsíce o něco chytřejší a ti mladší —
Hezké Vánoce !
Alena BRAUNOVÁ,
Zajíčci si už zvykli na povinnost „jít do školky “ a už
učitelka Mateřské školy Kasejovice
tolik nepláčí.
Výchovný projekt je i letos zaměřen na ekologickou výchovu s tím rozdílem, že naplánovanými činnostmi děti provází Sluníčko. Když na obloze to opravdové nesvítí, ve školce je ho plno.
Provázelo děti během celého podzimu — při hrách s kaštany, při
výrobě draků, neopustilo děti, ani když poznávaly svoje tělo a zápolily s chřipkou a bacily. Teď už si Sluníčko chystá čepici a šálu a
připravuje se s dětmi na zimu a Vánoce.
Nejen Sluníčko ale i rodiče se zapojují do nových aktivit,
které pro ně učitelky společně s dětmi připravují. Začalo to Drakiádou, která i přes nepřízeň počasí neodradila rodiče ani děti. Účast
byla téměř stoprocentní a dokonce i připravený táborák zlákal maminky, aby si sedly a svým dětem vyhověly v jejich potřebě vlastnit opečeného vuřta. Prostě rodiče to zvládli na výbornou.
Další měsíc navedlo podzimní Sluníčko rodiče na bramborové tvoření. Jestlipak to ty naše maminky dokáží ? Bramboráček
přece nemůže zůstat sám. A přišly—maminky, babičky, tety. Spo- Cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně základní školy foto –ablečnými silami vyráběly panáčky, zvířátka, ale i rytíře, Šreka, housenku. A ten, kdo neměl čas přijít do školky, přinesl svého
„bramboráčka“ přímo z domova. Vznikly tak velmi zdařilé bramVedení Mateřské školy
borové figurky a mnozí rodiče v sobě objevili i výtvarné vlohy. A
Kasejovice děkuje panu Jaroslavu
Matějovskému za sponzorský dar,
který byl využit na zakoupení
automatické pračky a panu Pavlu
Kyselovi za bezplatné vymalování prostor kuchyně.
Oběma sponzorům přejeme spoustu radosti a dobré nálady
nejen o Vánocích, ale po celý nad- Obrázek nakreslila
Caroline Weise
cházející rok.

PODĚKOVÁNÍ

Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka Mateřské školy Kasejovice

Základní umělecká škola Nepomuk pobočka
Kasejovice zve širokou veřejnost na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
v pondělí 18. prosince 2006 od 16.30 hodin
do budovy Základní školy v Kasejovicích
Výstava „bramboráčků“

foto -ab-

kdo vyrobil toho nejhezčího ? No přece všichni, kteří se zúčastnili.
V podzimních měsících také probíhal sběr žaludů a kaštanů
pro přezimování zvěře. I tentokrát rodiče překvapili svým zodpovědným nástupem a množstvím nasbíraných plodů. Na oplátku
zástupci Mysliveckého sdružení Čihadlo Kasejovice navštíví školku, popovídají si s dětmi a odmění ty nejpilnější sběrače.
Čas draků a brambor odvál podzimní vítr, příroda se chystá
na zimu. I naše Sluníčko chystá pro děti a rodiče další
společné radovánky. Pro zlepšení kondice před vánočním pečením to bude cvičení rodičů s dětmi. Následovat bude další tvořivé odpoledne vánočně laděné. Rodiče s dětmi budou mít příležitost vyrobit si vánoční dárek
pro radost a potěšení. Předvánoční atmosféru zakončí
tradiční posezení rodičů a dětí u vánočního stromečku, kde nebudou chybět drobné dárečky a také koledy a pohádky. Těšíme se, že
i tentokrát si rodiče najdou čas a přijdou si s dětmi pohrát a zažít
společně s námi předvánoční atmosféru.

První a třetí místo ve výtvarné soutěži
„KRESBA PRO MC“
Dne 7. prosince od 16.00 se uskuteční otevření
Mateřského centra BERUŠKA Nepomuk (Nádražní
476). Mateřské centrum k této příležitosti vyhlásilo
výtvarnou soutěž „Kresba pro MC“. V rámci otevření
centra proběhne slavnostní předání cen.
V kategorii Základní školy první místo získal
Jan Šimůnek (IV. ročník Základní škola Kasejovice).
Kristýna Šímová (školní družina při Základní škole
Kasejovice) obsadila třetí místo. Soutěže se zúčastnily
ZŠ Kasejovice, ZŠ Nepomuk, ZŠ Mileč, školní družina
Kasejovice, MŠ Dvorec, MŠ Starý Smolivec, MŠ Vrčeň a MŠ Žinkovy.
K umístění gratulujeme.
Marie RŮŽIČKOVÁ,
učitelka Základní školy Kasejovice
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NA SÁLE U ADAMCŮ DOVÁDĚLI
ČERTI A ČERTICE
V sobotu 2.prosince 2006 připravila Tělovýchovná
jednota Sokol Kasejovice další zábavnou akci pro děti a mládež pod názvem „Čertovské odpoledne“ .
Na předmikulášské dovádění přišlo na sál restaurace
Adamec téměř devadesát dětí a padesát rodičů. Odpoledne odstartovala pohádka “Kašpárek a strašný drak Buchtorád“ v podání loutkového divadla Tyjátr z Horažďovic a poté se děti
mohly zúčastnit soutěží jako házení polínka do pekelného kotle,
podlézání pekla, oblíbené „židličkované“ a dalších. Vrcholem
celé akce bylo vážení dětí na kouzelné váze, která je po zásluze
odměnila nadílkou od Mikuláše nebo je naopak poslala do pekla. Mikulášskému vážení neunikly ani některé maminky a dokonce ani starostka města Marie Čápová, která se přišla za dětmi
na chvíli podívat.
Zdařilé kulisy a vtipné moderování Josefem Dlouhým a
Lubošem Dardou st. posunuly Čertovské odpoledne k akcím, na
které zavítají děti a dospělí jistě i v příštím roce.
-mr-

Číslo 12; ročník XI.

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM
ČERTOVSKÝM ODPOLEDNEM

ZAČÁTEK PROSINCE PATŘIL
DŮCHODCŮM
První pondělí v prosinci se na sále akciové společnosti
Agrochov Kasejovice-Smolivec v Kasejovicích uskutečnilo tradiční setkání důchodců. Akce se zúčastnilo téměř 300 občanů z
Kasejovic a okolí a jako v minulých letech bylo setkání připraveno a finančně podpořeno městem Kasejovice a obcemi Mladý Smolivec, Hradiště, Oselce, Životice a Nezdřev.
-mr-

Setkání důchodců 4.12. 2006 v Kasejovicích

Foto -vb-

Vystoupení dětí ze Základní školy Kasejovice na setkání důchodců.
Foto –vb-

Na snímcích shora povídání čerta a kašpárka s dětmi po
představení, loučení dětí s divadlem, soutěž mladších dětí
v „židličkované“.
Foto -vb-
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Inzerce … ….
h Prodám starší kamna Petry, plně funkční,
výška 80 cm, za 600 Kč. Tel. 723 473 206
—————————————————–
hProdám dlaždice na podlahu 30x30 cm,
šedobílé, na plochu 2,1 m2, v orig. balení,
za 50 % ceny. Tel. 723 473 206
——————————————–———
h Prodám „panelákové“ dveře bílé barvy,
pravé, ze 2/3 prosklené, s klikou, 200x95
cm za 100 Kč. Tel. 723 473 206
-—————————————————
h Prodám zánovní 4 ks pneu včetně disků
(Š120), MATADOR 165 SR13 OR-34,
Cena 1 000 Kč, tel. 775 230 542
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Číslo 12; ročník XI.

KASEJOVIČTÍ NOHEJBALISTÉ
SE LOUČILI S UPLYNULOU SEZÓNOU
V sobotu 25.11.2006 se sešli všichni kasejovičtí nohejbalisté na zhodnocení uplynulé letní sezony a na zahájení zimní přípravy v nové tělocvičně
Základní školy Kasejovice.
Přišlo 18 hráčů a stejný počet diváků. Hráči byli ve věkovém rozmezí od
15 let Karel Horal nejmladší až po stále aktivní veterány, kde byl nejstarší Václav Tesař 61 let. Hráči se rozlosovali do 6 trojic a hráli systémem každý s každým. Vítězem tohoto miniturnaje trojic se stali Petr Kališ, Karel Šimůnek
a Ota Balek. Během celého turnaje bylo zajištěno občerstvení v nově zbudované
klubovně.
Libor KULÍK

POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY
INFORMUJE
KASEJOVICE — Dosud neznámý pachatel odcizil na volném prostranství
pod objektem jedné místní firmy šest
kusů litinových kanalizačních poklopů.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 20.000
Kč. Policisté po pachateli pátrají.
KASEJOVICE — Pětadvacetiletý muž z
Nepomucka odcizil a následně také zabil
vepře z volně přístupného chléva majitele z Kasejovic, kterému tak způsobil
škodu ve výši téměř 4.000 Kč. Uvedenému skutku se pachatel dopustil opakovaně, za stejný čin byl již v posledních
třech letech odsouzen. Z toho důvodu je
muž podezřelý z trestného činu krádeže.
por. Mgr. Pavla SOUKUPOVÁ

Sbor dobrovolných hasičů
Budislavice Vás zve na

SILVESTROVSKOU
VESELICI
do hostince U KŘÍŽŮ
v Budislavicích
31.12. 2006
od 20.00 hodin

hudba MINIMAX
Předprodej
místenek
od 15.12. 2006
v hostinci
U Křížů

Na snímku soutěžící Petr Lávička, Jaroslav Vodička, Karel Flandera

foto -lk-

PŘIPRAVOVANÉ SPORTOVNÍ AKCE
V TĚLOCVIČNĚ V ZIMNÍM OBDOBÍ
16.12 Vánoční turnaj trojic v nohejbale
27.12 Turnaj deblů ve volejbale
LEDEN 2007 - Míčový šestiboj dvojic
BŘEZEN 2007 — Manželský sedmiboj

Chcete být fit,
v kondici a pohodě ?
Přijďte každé
pondělí od 18.00 hodin a
v sobotu od 16.30 hodin

na AEROBIC s Lenkou
Vítáni i začátečníci.
Těšíme se na Vás v tělocvičně
v Kasejovicích
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