PROSINEC 2007

Cena 3,- Kč

Číslo 12; ročník XII.

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

K další zdařilé akci tohoto roku lze přiřadit zábavné odpoledne pro děti
pod názvem „Na slovíčko s Mikulášem“, které připravila Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice a finančně podpořilo Město Kasejovice. Akce proběhla v
sobotu 8.prosince na sále restaurace „Adamec“ a jako v minulém roce zavítalo
za Mikulášem kolem osmdesáti dětí v doprovodu rodičů. pokračování na str.2

Děti z Mikulášské nadílky v Kasejovicích při loučení s divadlem Tyjátr foto -lm-

Krásné prožití Vánoc a
do nového roku 2008
hodně zdraví a osobní
spokojenosti přejí všem
občanům členové
Zastupitelstva města
Kasejovice a pracovníci
městského úřadu a členové
zastupitelstev obcí Hradiště,
Oselce, Mladý Smolivec,
Nezdřev, Životice a
pracovníci jejich
obecních úřadů.

Město Kasejovice zve všechny občany
G

Akci podpoří zakoupením ohňostroje firma P&V Elektronic spol. s. r. Kasejovice

První prosincovou neděli začal
advent, čas předvánoční. Zároveň byl odstartován poslední měsíc letošního roku.
Čtyři neděle adventní by měly být dobou,
ve které bychom se připravili a naladili na
svátky, o kterých si každoročně připomínáme narození Ježíše Krista. V dnešní
době však drtivá většina naší společnosti
vnímá advent jako čas spojený s koupí či
výrobou adventního věnce, krášlením příbytků, nákupem dárků či pečením vánočního cukroví. Pojímáním předvánoční
doby tímto způsobem, nabývá advent poněkud jiného rozměru, svému původnímu
významu se značně vzdaluje a velké části
naší společnosti tak pravý význam doby
adventní uniká.
Blížící se konec roku nás často
vybízí k bilancování a hodnocení téměř
uplynulého roku. Přemýšlíme o tom, co se
nám podařilo a co nikoliv, co jsme chtěli
stihnout a nestačili. O všem co se
v uplynulém roce 2007 v našem městě
událo, jsme naše spoluobčany průběžně
informovali na stránkách Kasejovických
novin. O tom, co se v uplynulém roce
podařilo ve městě Kasejovice zrealizovat
se mohl každý z nás přesvědčit sám.
Ráda bych proto všem občanům
města Kasejovic popřála co nejkrásnější a
nejpříjemnější prožití jak času adventního,
tak vlastních Vánoc. Všem přeji, aby se
dokázali alespoň na chvilku zastavit a
zamysleli se nad tím, v čem spočívá
opravdu ten pravý smysl adventu a Vánoc.
Marie Čápová,
starostka Města Kasejovce

Z obsahu ……...
 Oselce nabízejí poslední byt

pro seniory
 V Mladém Smolivci zavedli
počátkem adventu novou tradici
 Pozvánka na Tříkrálové setkání v
v kapličce v Hradišti
 Podzimní část fotbalové sezóny
definitivně u konce
Příští číslo Kasejovických novin
vyjde 15.1.2008. Příjem příspěvků KN
č. 1/2008 do 28.12.2007.
-rkn-
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE:
SCHVALUJE:
 rozpočet města Kasejovice na rok 2008
 rozpočtový výhled na období 2008-2010
 II. změny v rozpočtu města Kasejovice za rok 2007
 dodatek č.5. ke Zřizovací listině Mateřské školy Kasejovice
 odprodej části pozemku – les parc. č. 479/16 s lesním poros-

stem v k.ú. Kasejovice o vým ěře cca 600 m2 za cenu 50 tisíc
korun s podmínkou, že geometrické zaměření pozemku a
další poplatky si uhradí kupující M. K., Praha
 odprodeje pozemku st.p. č. 48/2 o výměře 73 m2 v k.ú. Újezd
u Kasejovic p. M. H., Újezd u Kasejovic, za cenu 30,- Kč za 1
m2
 odprodej pozemku st.p. 100 o výměře 42 m2 a st.parc.č. 13/2
o výměře 17 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. M. M., Nepomuk
za cenu 30,- Kč za 1 m2
 odprodej pozemku st.p.101 o výměře 41 m 2 v k. ú. Újezd
u Kasejovic p. D. H., Praha za cenu 30,- Kč za 1 m2
 odprodej pozemku st.p. 103 o výměře 30 m2 v k.ú. Újezd u
Kasejovic m. P., Újezd u Kasejovic za cenu 30,- Kč za 1 m2
 odprodej pozemku parc.č. 1335/15 o výměře 88 m2 v k. ú.
Újezd u Kasejovic p. F. H., Předmíř za cenu 30,- Kč za 1 m2
 záměr odprodeje části parcel č. 115/2,115/3,119/1 v k. ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domu
 záměr odprodeje stavby – bez čísla popisného (zastřešení průjezdu, který je součástí domu č.p.138) na parcele - st.p. 240/1
v k.ú. Kasejovice
 přijetí daru – pozemky a stavby od Římskokatolické církve,
farnosti Kasejovice a Řesanice. Jedná se o pozemky, na kterých je hřbitov a stavby, které slouží jako márnice
 v k.ú. Kasejovice: - parc.č. 155 - hřbitov o výměře 5
552 m2
 v k.ú. Kasejovice - st.p. 353 o výměře 38 m2
 v k.ú. Kasejovice - márnice na st.p. 353
 v k.ú. Řesanice: - parc.č.14- hřbitov o výměře 791 m2
 v k.ú. Řesanice– st.p.5 – 32 m2
 v k.ú. Řesanice – márnice na st.p. 5

Odpoledne uvedl loutkový divadelní soubor Tyjátr
z Horažďovic s pohádkou Červená Karkulka a poté se
slova ujal samotný Mikuláš, který nadělil všem dětem
malý dárek. Oproti minulém roku se měla atmosféra co
nejvíce přiblížit pohádkovému nebi, a tak nebyla nouze o
anděly, mraky a nebo pravou nebeskou postel. Naopak
děti, které byly více odvážné, mohly osobně nakouknout
do pravého pekla. Na odpolední akci pro děti navázala
volně večer Mikulášská zábava pro dospělé s kapelou
TRACHYT, která se protáhla až do pozdních ranních hodin.
-rkn-

Obecní úřad Oselce nabízí do pronájmu volnou
garsonku v domě Chráněného bydlení v Oselcích. Byt má
svůj vchod, sociální zařízení a vzhledem k poloze bytu
v prvním patře k dispozici výtah. Měsíční nájemné činí
1 302 Kč. Nájemníci musí být v důchodovém věku.
V místě lze využít služeb zdravotního střediska, kam
dochází dvakrát týdně obvodní lékařka, dvakrát měsíčně
zubní lékařka, maser a pedikérka. V průběhu školního
roku lze zajistit zakoupení obědů ze Středního učiliště
Oselce.
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

Díky probíhající rekonstrukci hostince v Oselcích
by mělo být dokončeno nové sociální zařízení do 20. prosince 2007. Dále bylo požádáno o dotace na rozšíření sálu
o nynější WC, rekonstrukci klubovny a nynějšího výčepu,
zhotovení nové šatny, dokončení předsálí nových WC,
zateplení sálu a celé budovy včetně fasády, ústřední topení - plynová a tepelná čerpadla. Nebude se dělat výčep
z nynější kuchyně a masny a kuchyň s příslušenstvím.
Výčep a kuchyně se budou řešit na jaře roku 2008. Dále
se připravuje odkoupení části zahrady u pošty na parkoviště. Nejedná se o malou finanční částku a bude se vše
dělat postupně. Jako první akce bude silvestrovská zábava.
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

BERE NA VĚDOMÍ:

- informativní zprávu o činnosti rady města za období od
3.10.2007 do 2.12.2007
- zprávu finančního výboru
- zprávu kontrolního výboru
- zprávu starostky :
 o návrhu na budoucí využití bývalé školy na náměstí
 o získaných dotacích v roce 2007
 o cenové kalkulaci firmy PROSTROM Plzeň na
-rknošetření 6ti javorů u kostela v Řesanicích

I. třída 55 Kč/kg
výběr 2,5-3,5 kg - 60 Kč/kg /většina/

možno kdykoliv - Josef Šampalík, Polánka 17

Tel. 607 902 273, 371 595 355

24.12. 2007 ZPÍVÁNÍ KOLED U KAPLE KLOUBOVKA

od 21.00 h – pořádá SDH Kotouň
29.12. 2007 SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA v hospodě

v Oselcích – pořádá SDH Oselce

1.1. 2008 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK S OHŇOSTROJEM

před obecním úřadem v 00.00 h – pořádá obecní úřad
1.1. 2008 NOVOROČNÍ POCHOD - ve 13.00 h
před hospodou v Oselcích - pořádá SDH Oselce
5.1. 2008 TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ BÁL v hospodě
v Oselcích
2.2. 2008 HASIČSKÝ BÁL – pořádá SDH Oselce
9.2. 2008 MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ OSELCE –

pořádá SDH Oselce
Všechny srdečně zvou pořadatelé !
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V neděli 2.prosince uspořádal Obecní úřad Mladý Smolivec první
ročník Rozsvícení vánočního stromečku. „Rozhodli jsme se přispět k
navození vánoční atmosféry v našich obcích a především pro děti uspořádat tuto malou slavnost“, říká starostka Mladého Smolivce Eva Kubová.
Součástí slavnosti bylo i oficiální předání zrekonstruovaného veřejného osvětlení občanům. Celkovou investici 560 tis. Kč podpořil dotací 250 tis. Kč Krajský úřad Plzeňského kraje. Opraveno bylo všech 149
světel, z toho 128 světel je zcela nových. "Jedná se o poměrně velkou
investici. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu veřejného osvětlení a častým stížnostem občanů, jsme chtěli osvětlení uvést do pořádku. Tím, že
jsme většinu světel osadili novým úsporným typem, ušetříme do budoucna nemalé prostředky", sdělila starostka.
Na slavnosti vystoupily děti z Mateřské školy Starý Smolivec a ze
souboru Notička pod vedením Oldřicha Ondruška, které si za odměnu
odnesly mikulášskou nadílku. V pozdní odpoledne se sešlo na prostranství před obecním úřadem více než 200 rodičů s dětmi. Krásně vyzdobený a nyní rozsvícený vánoční strom není v našich obcích jediný. Od letošního roku zdobí podobné vánoční stromy Radošice, Budislavice, Dožice a Starý Smolivec.
-vb-

Na snímku shora rozsvícení vánočního stromu před budovou Obecního úřadu
v Mladém Smolivci; dole účastníci akce.
fota Václav Blovský

Číslo 12; ročník XII.

ZASTUPITELSTVO OBCE
MLADÝ SMOLIVEC:
VOLÍ:
 ověřovatele zápisu – Bouše Karel, Šmíd Pavel
SCHVALUJE:
 program zasedání
 prodej pozemku k.ú. Mladý Smolivec p.č.
263/29 o výměře 68 m2 za cenu 20,-- Kč/m2
manželům K., Mladý Smolivec
 pronájem Kulturního domu ve Starém Smolivci p. Vojtěchu Davídkovi, Kasejovice 321,
rozpočtové opatření č. 2/2007
 návrh finanční komise, aby rozpočtová opatření do 50 tis Kč schvalovala starostka s tím, že
vždy na následném zasedání zastupitelstva obce
starostka seznámí zastupitele s rozpočtovým
opatřeními takto provedenými
 inventarizační komisi - Šmolík František –
předseda, Slavíček Miroslav, Šustr Miroslav –
členové
 nákup pozemků v k.ú. Starý Smolivec st. p.č.
159 KN, p.č. 186/3 KN, p.č. 186/4 KN a parcelu p.č. 186/2 KN, která je utvořena z částí parcely PK č. 186 a č. 184 o celkové vým ěře
6955 m2 za dohodnutou cenu 50 tis. Kč
 předběžně nákup pozemků a budov statku
Tatarových ve Starém Smolivci bez ocelokolny za cenu 560 tis, přesné výměry a čísla
parcel budou schváleny v lednu
 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za odvoz odpadů 1/2007
 návrh rozpočtu pro rok 2008
 preventistu PO, p. Slavíček Miroslav
 uzavření dohody na úhradu nákladů na provoz
Základní školy Kasejovice v celkové výši
157 400,- Kč
VYDÁVÁ:
 opatření obecné povahy – vymezení zastavěného území obce Mladý Smolivec a jejích částí
dle přiloženého dokumentu
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 8/2007, 9/2007
 výpověď ze strany Tomáše Veselého, Rožmitál
p. Třemšínem
 přípravu Obecně závazné vyhlášky o volném
pohybu psů
 informaci o dotacích z EU a přípravu projektu
pro dotaci na opravu místních komunikací
 přípravné návrhy územního plánu
 dokončení veřejného osvětlení v obcích
 termín příštího zasedání 13.12.2007
UKLÁDÁ STAROSTCE OBCE:
 přípravu odměňování zaměstnanců obecního
úřadu
Eva KUBOVÁ,
starostka Obce Mladý Smolivec
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NAROZENINY V PROSINCI OSLAVÍ
89 let
86 let
84 let
82 let
80 let
79 let

78 let

77 let

76 let
75 let
73 let

71 let
65 let
60 let

Jiří SPOUR
Božena BÁRTOVÁ
Jaroslav KUŠKA
Miloš VÁCHA
Jiřina TRHLÍKOVÁ
Václav JANOŠ
Eva MACHOVÁ
Josef KLOZAR
Jan MECERA
Jiří PANUŠKA
Josef MELČ
Blahoslava HŘÍDELOVÁ
Miloslava FEJTOVÁ
Milada PAVELCOVÁ
Václav PRŮCHA
Jarmila ŠIŠKOVÁ
Miroslava FLACHSOVÁ
Miloslav VÍT
Václav ZOUBEK
Marie DOBIÁŠOVÁ
Marie BOUŠOVÁ
Marie BLÁHOVÁ
Zdeňka HLUŠIČKOVÁ
Jitka HOULÍKOVÁ
Marie URIÁNKOVÁ
Josef VESELÝ
Ludmila SUCHÁ
Věra KOVAŘÍKOVÁ
Miroslav ČERVENÝ
Jaroslava DLOUHÁ
Eva SPOUROVÁ
Václav JÍCHA

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

NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ:

8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00

ÚTERÝ :
10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00

TELEFON:
371 585 156
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:

Brown Sandra: Exkluzivně
Dreyer Eileen: Anděl smrti
Hilliges Maria Ilona: Bílá čarodějka
Hilliges Maria Ilona: Volání Afriky
Holt Cheryl: Oltář lásky
Obermanová Irena: V pěně
Tombak Kersten: Ve stínu touhy
Naučná literatura pro dospělé:
Cawthorne Nigel: Bitvy druhé světové války
Rétyi Andrea: Vyléčení rakoviny, Alternativní cesty
k uzdravení
Literatura pro děti a mládež:
Hopkinsová Cathy: Holčičí tajnosti
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
-nf-

Blahopřejeme!!!!

ROZLOUČILI JSME SE
Marie MOURKOVÁ, Kasejovice
narozena 1934, zemřela 18.11. 2007

Pondělí 24. 12. 2007
16.00 h Kasejovice
Úterý 25. 12. 2007
9.30 h Kasejovice
Neděle 30.12. 2007
9.30 h Kasejovice
Úterý 1.1. 2008
10.30 h Kasejovice

každé úterý od 15.00 h
do budovy bývalé školy na náměstí v Kasejovicích
Přijďte pohovořit s přáteli, posedět v příjemném
prostředí nebo využijte možnosti volného přístupu
na internet. Těšíme se na Vás ….

pro děti a dospělé a také svařáček,
něco na ohni a jiné mňamky, sváteční
popovídání se sousedy – to vše v sobotu
29. prosince od 17.00 h v kostele Sv.Jiljí
i kolem něj v Budislavicích.

PŘIJĎTE, PŘIJEĎTE!

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JILJÍ
V BUDISLAVICÍCH
každý čtvrtek od 16.00 h
- v případě sjízdnosti silnice
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ DÍL IV. - ZÁVĚR

Lokality vybrané pro loviště byly velké přehledné lesní prostory osázené mladým nízkým porostem s nevysokou suchou trávou
umožňující koroptvičkám snadný úkryt. Jmenovitě jsou uváděny bažantnice Čábuzí, pastviny Borek, mlází u samoty Havránek a mlází u
Prádla.
Finální naháňky i odstřel se odehrály k plné oboustranné spokojenosti. Dokladem toho je, že v průběhu několikadenního lovu byla
smlouva o 10 francích za střelený kus rozšířena z deseti na patnáct
tisíc ptáků. Celkem bylo postříleno 18 353 koroptví. Vlakem byly
hned expedovány odběratelům do Francie, Belgie, Vídně, Prahy, Plzně a Českých Budějovic. Úlovky druhé kvality se rozprodaly za sníženou cenu na místě.
Pro velkostatek byl hromadný odstřel finančně vysoce aktivní
podnik. O nějaké námitce či dokonce protestech ochránců přírody proti odpornému masovému mordování, proti proměně krásné zvěře na
živé terče, není v dobovém tisku ani zmínka. Vytratila se i veškerá
myslivecká etika. Zůstala jen nevyslovená otázka proč tolik zabíjení
pro potěchu několika vyvolených ?
Navíc je nutné dodat, že takové hony nebyly vůbec ojedinělé. V
jiném roce, rovněž na Zelené Hoře, se pořádal stejný masakr pro následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este.
V duchu pravidel své doby se někdejší panstvo touto formou
běžně bavívalo již od poloviny 18. století na různých místech země.
Vyhlášený byl třeba Křivoklát, Hluboká, Bechyně, Hukvaldy atd. Jiný
byl jen druh zvěře pernaté, srstnaté či černé. Desítky obor a loveckých
zámečků rozesetých po českém venkově a reprezentační sbírky zbraní
a trofejí v nich byly vůbec typickou součástí životního stylu šlechty.
Podle statistik roční úlovek koroptví v Čechách v r. 1904 přesáhl milion kusů. Velikou zkázu způsobily až kruté mrazy v r. 1929.
Ztráta se projevila kupodivu jen v tomto jediném roce. V letech 19331937 bylo znovu jen v Čechách pravidelně loveno dokonce půl druhého milionu kusů. V celé ČSR pak až dva a půl milionu koroptví ročně.
Ze škod a ztrát způsobených ve třech po sobě následujících
tuhých válečných zimách let 1941 až 1943 se koroptve vzpamatovávaly až do roku 1950, kdy byly jako druh už plně regenerovány. Zdálo
se, že zůstanou i nadále nejpočetnější lovnou zvěří našich zemí. V polovině padesátých let ale jejich počet prudce poklesl a zůstal neuspokojivý dodnes.
Jako důvod uvádějí znalci scelené lány polí, velké zemědělské
stroje a zvláště používání pesticidů. Dnešní situaci to nepochybně
ovlivňuje. Ale neplatí to pro léta původního propadu. Protože do šedesátých let byly uváděné činitele v plenkách. Rovněž se uvádí, že chybějí v katastru roztroušená řepná a bramborová pole i jeteliště denně
po malých plochách sečená. Tam mladé koroptvičky sbíraly hmyz
nebo se vyhřívaly na vysečené části, což nabízely i pastviny s nizoučkou vegetací umožňující volný pohyb na plochách plných hmyzu a bez
ranní rosy.
Neobhospodařovaných ploch je i dnes po katastrech poměrně
hodně, dokonce více než kdysi. Bohužel jsou zarostlé náletovými dřevinami a zejména souvislým porostem zadržujícím ranní vlhkost. Koroptvím chybí suché úkryty s četnými a snadno dostupnými hnízdy
lučních mravenců. Nakonec, však i zkušení myslivci dodávají, že v
přírodě občas dochází k jevům těžko vysvětlitelným. V posledních
několika letech je takovým jevem prudký nárůst počtu labutí a dalších
vodních ptáků.

Číslo 12; ročník XII.
I nízké stavy zajíců zdůvodňují myslivci
užíváním postřiků na polích a velkými lány monokulturních zemědělských plodin. Osobně za hlavní
změnu biotopu považuji rozvoj motorismu a asfaltové koberce na všech okresních silnicích. Přitahují
zvěř jednak svým suchým povrchem a v noci především vyzařováním přes den akumulovaného tepla.
Jen na devíti kilometrovém okruhu silnice
třetí třídy mezi Plzní - Doudlevci, Útušicemi a Liticemi, kde pravidelně rekreačně jezdím na kole,
jsem během roku napočítal dvě zajeté lišky, dva
kusy srnčí, jednoho tchoře a ježků, zajíčků i koček
asi po pěti od každého druhu.
Tolik nemyslivecký pohled na myslivecké
téma, opřený o letité archivní záznamy i živou současnost.
Karel KABÁTNÍK

V Klubu otevřených dveřích v Kasejovicích
začala 11.listopadu soutěž v hledání svatého Martina. Soutěž proběhla v týmovém duchu. Družstva
mohla být dvoučlenná až čtyřčlenná. Zúčastnilo se
celkem sedm družstev. Soutěž spočívala v tom, že
se měl najít sv. Martin někde v Kasejovicích a splnit úkoly uložené v tajné schránce.
Při přihlášení jsme dostali mapu města Kasejovice. Rozhodli jsme se vydat Martinskou ulicí,
až jsme došli ke kapli sv. Martina, kde jsme objevili
tři šipky ukazující na kamenný podstavec. Zde měla
být ukryta schránka s úkoly a žetony. Naše družstvo
však mělo smůlu, protože schránku nějaký vandal
ukradl. Rozhodli jsme se vrátit a říci to vedoucí
klubu Pavle Šimsové. V klubu jsme dostali náhradní otázky týkající se sv. Martina.
Tato soutěž se nám zdála jako zajímavé
zpestření klubových aktivit. Dozvěděli jsme se něco
o sv. Martinovi a také o historii našeho města.
Tímto chceme poděkovat vedoucí klubu
Pavle Šimsové za organizaci soutěže a ostatních
aktivit v klubu.
Tomáš KLÍMA, Václav PRŮCHA ze Lnář,
Kristýna FIALOVÁ a Nikola CHÁROVÁ
7. družstvo

Srdečné pozvání

v neděli 6. ledna 2008
od 16.00 hodin
Bohoslužba ,
vystoupení
souboru Notička
pod vedením
Oldřicha Ondruška
Občerstvení zajištěno !
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Dovolujeme si Vás pozvat na den otevřených dveří, který se koná 12. ledna 2008.

V lednu očekávejte další nabídku vzdělávacích aktivit. Nabídka bude k dispozici na webových stránkách a
tištěné nabídkové katalogy budou na příslušných městských úřadech (Blovice, Spálené Poříčí, Nepomuk,
Kasejovice, Starý Plzenec) přibližně v polovině ledna. Přihlásit se budete moci pomocí webového formuláře (www.blovice.cz/esf) nebo písemně pomocí přihlášky, dostupné na webu nebo v tomto výtisku. Účast
na aktivitách je stále ZDARMA!

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice, tel./fax. 371 52 20 53

Přihláška na vzdělávací akci
Název vzdělávací akce: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________
___________________
Kód vzdělávací akce: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Identifikace účastníka:
Příjmení a jméno: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum narození: _ _._ _._ _ _ _
Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bydliště účastníka:
Ulice: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ č.p.: _ _ _ _ _ _ _ _
Město: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PSČ: _ _ _ _ _
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Ve čtvrtek 6. prosince se v Základní škole Kasejovice uskutečnil vánoční den. Na jeho průběhu se
v letošním adventním čase podíleli všichni žáci společně
se svými učiteli. Cílem vánočního dne bylo všem návštěvníkům přiblížit výrobu nejrůznějších vánočních dekorací svícnů, ozdob, přání. Nechybělo ani pečení vánočního
cukroví a zdobení perníčků. Návštěvníci vánočního dne se
tak mohli přesvědčit o zručnosti dětí ze základní školy a
zároveň si mohli některé výrobky zakoupit.
Ve stejný den potom zavítal do Základní školy
Kasejovice ředitel základní školy ve Zwieslu Edmund
Stern, společně se svým zástupcem Josefem Wellischem.
Oba hosté tak mohli vidět kasejovickou školu v poněkud
jiném světle než při běžném vyučování. U příležitosti této
návštěvy se obě školy předběžně domluvily na vzájemném partnerství a spolupráci.
-lfs-

Žákyně osmého ročníku při výrobě vánoční dekorace

foto -jv-

Dne 5. listopadu zhlédli žáci Základní školy Kasejovice v divadle v Příbrami zajímavé představení Rychlé šípy.
Vydali jsme se do divadla, které již z předchozích
výletů dobře známe, abychom zhlédli zábavné představení, které bylo průřezem celého „života“ Rychlých šípů a
objevily se zde motivy i z nejslavnějších komiksů. Celé
představení bylo pojato velice vesele a svižně a nenásilnou formou nám sdělovalo základní informace o Rychlých šípech. Ty byly podpořeny zábavným dějem představení a v mnohém odrážely i nešvary dnešní doby, např.
braní úplatků ve fotbale. Myslím, že tento výlet byl od
Vojtěch FIALA, 8. třída
kantorů dobrý nápad.

V pondělí 12.11. 2007 jsme jeli na okrskový florbalový turnaj škol do Blovic. Sjely se tam školy ze Spáleného Poříčí, Žinkov, Kasejovic, místního domu dětí a
mládeže (DDM) a blovického gymnázia.
Žákyně prvního ročníku při výrobě svícnů
foto -jvPo minulém roce nám odešlo mnoho hráčů, kteří
byli oporou mužstva. Museli jsme najít nové hráče, kteří
by mohli hrát tak úspěšné jako minulý rok. Nevěděli
jsme, jakou sílu má naše mužstvo, a tak jsme k prvnímu
zápasu přistoupili s respektem a malou nervozitou. Snažili
jsme se hrát bez chyb. To se nám podařilo v prvním zápase proti důrazným florbalistům z blovického DDM velmi
dobře. Vyhráli jsme 7:3. Tento zápas byl pro nás velmi
důležitý, protože jsme věděli, že máme na to vyhrát, ale
nesměli jsme nic podcenit. V dalších třech zápasech jsme
též vyhráli. Měli jsme velikou radost, protože jsme si před
tímto turnajem vůbec nevěřili. Ale nesmíme zůstat
v euforii, protože nás čeká další turnaj v prosinci
v Chotěšově. Do Chotěšova jsme se dostali právě po vítězství v Blovicích. Doufáme, že zde budeme znovu dobře
reprezentovat naši školu. Minulý rok jsme vyhráli
v Chotěšově a postoupili jsme až do krajského finále
v Plzni, kde jsme prohráli s reprezentanty s Plzně. Chtěli
bychom se také dostat hodně daleko.
Sestava: Kopřiva – Suda; Klíma – Drnek, Červený
Žáci devátého a sedmého ročníku při pečení vánočního cukroví
– Kulík, Mašek, Šulc, Pružinec J., Jiřinec, Cicvárek, Hufoto -jvTomáš KLÍMA, 9. třída
lač, Kopáček
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Poslední zápasy podzimní části sehrály naše fotbalové týmy v polovině listopadu. Vzhledem k tomu, že jsme se v té
době těšili již z první sněhové pokrývky a mrazíků, byla tato utkání náročná nejen na fyzičku hráčů ale i celkově na ovládání
míče. I tak naši žáci a přípravkáři přivezli domů ze Spáleného Poříčí poslední cenné tři body a zaujali přední místa v tabulce
okresní soutěže. Přípravka se radovala z prvního místa a žáci z druhého. Jak již jsme se zmínili v minulém čísle Kasejovických novin, i dorostu se podařilo vybojovat první místo v tabulce a na jaře se tak pokusí o postup do kraje. Naopak mužům
se tak nedařilo. Závěrečné derby se Smolivcem doma prohráli a svými šesti výhrami podzimu obsadili osmé místo soutěže
-rknOkresního přeboru mužů Plzeň-jih.
TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ

TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU ŽÁKŮ

Rk.
1.

Tým
Dobřany A

Záp
13

+
9

0
3

1

Skóre
33: 12

Body (Prav)
30
( 12)

Rk. Tým
1.
Dvorec

Záp
9

+
9

0
0

0

Skóre
68: 9

Body (Prav)
27
( 12)

2.

Žinkovy

13

8

3

2

42: 22

27

( 6)

2.

Kasejovice

10

6

0

4

26: 16

18

( 6)

3.

Štěnovice

13

7

1

5

25: 23

22

( 1)

3.

Nepomuk B

9

5

2

2

35: 13

17

( 2)

4.

Soběkury

13

7

1

5

23: 24

22

( 1)

4.

Smolivec

10

5

2

3

32: 18

17

( 2)

5.

Radkovice

13

5

4

4

42: 27

19

( 1)

5.

Letiny

9

2

2

5

3: 29

8

( -4)

6.

Lužany

13

5

4

4

29: 22

19

( 1)

6.

Žákava

9

2

0

7

20: 66

6

( -9)

7.

Blovice B

12

6

1

5

22: 24

19

( 1)

7.

Sp. Poříčí

10

1

0

9

16: 49

3

(-12

8.

Kasejovice

13

6

0

7

28: 35

18

( 0)

9.

Smolivec

13

4

5

4

23: 23

17

( -4)

10.

Dvorec A

13

4

4

5

25: 27

16

( -2)

11.

Nepomuk B

12

3

4

5

16: 24

13

( -5)

12.

Klášter

13

3

3

7

22: 33

12

( -9)

13.

Hradec

13

3

1

9

15: 25

10

(-11)

14.

Mantov

13

2

2

9

7: 31

8

(-10)

TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU PŘÍPRAVEK
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Kasejovice

11

10

1

0

55: 10

31

( 10)

2.

Chotěšov

12

10

1

1

55: 17

31

( 10)

3.

Stod

12

9

0

3

56: 14

27

( 6)

4.

Nepomuk

11

8

1

2

71: 18

25

( 10)

5.

Sp. Poříčí

12

8

0

4

59: 34

24

( 3)

6.

Dobřany

12

7

1

4

86: 32

22

( 4)

7.

Štěnovice

10

6

1

3

47: 18

19

( 7)

8.

Chlumčany

12

4

2

6

45: 39

14

( -4)

9.

Přeštice

12

4

1

7

24: 44

13

( -2)

10.

Lukavice

12

3

0

9

23: 56

9

( -6)

11.

Merklín

12

2

0

10

20: 64

6

(-12)

12.

Losiná

12

1

0

11

3:113

3

(-12)

13.

Lužany

12

0

0

12

7: 92

0

(-18)

V polovině listopadu uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice pro svoji fotbalovou mládež nově podzimní dokopnou. Akce byla spojena se soubojem všestrannosti, kdy týmy ve tříčlenném složení vždy dorostenec, žák a
přípravkář se utkali v sedmi disciplínách: v penaltách, házení
sedmičky, florbalových nájezdech, košíkové, kopu na přesnost, přetahování lanem a překážkové dráze. Soutěž byla napínavá a zábavná od samého počátku, a tak záměr trenérů,
odměnit mládež za jejich výkony a zároveň upevnit dobré
vztahy mezi týmy, ale i hráči v jednotlivých týmech, se zde
určitě zdařil.
Odpoledne zakončilo hodnocení uplynulé sezóny, které přednesli trenéři jednotlivých fotbalových týmů a samozřejmě vyhodnocení sedmiboje. Na všechny zúčastněné turnaje čekaly drobné ceny a podvečer v kolektivu hráčů a tre-rknnérů.

Zleva Lukáš Kopřiva při kopu na přesnost během souboje všestrannosti.
Foto -vch-
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Třetí listopadová sobota patří v Řesanicích u
Kasejovic již tradičně turnaji ve voleném mariáši.
Nebylo tomu jinak ani tuto sobotu, kdy Sbor dobrovolných hasičů Řesanice a Klub přátel zelené sedmy
Řesanice pořádal již čtvrtý ročník oblíbeného turnaje.
"Každý rok se turnaje účastní kolem třiceti mariášníků, jsme rádi, že letos se mezi námi objevila i jedna
žena", prozradil jeden z pořadatelů Pavel Behemský. Některou z mnoha cen si odnesli všichni, hlavní
cenou turnaje byl zlatý putovní pohár, který letos
zvedl nad hlavu za první místo Václav Vrátník z Kasejovic. Na druhém místě se umístil Ing.Václav Šampalík z Řesanic a třetí místo obsadil Vojtěch Jedlička
z Kasejovic.
Pořadatelé děkují sponzorům, kteří finančně
podpořili turnaj ve voleném mariáši: SDH Polánka,
Měšťanský pivovar Strakonice, TTC Marconi, AGRO Blatná a.s., Tesla Blatná, Fruta Blatná, Agrochov
Kasejovice-Smolivec a. s. , Rabbit Trhový Štěpánov,
Strom Lnáře, LUKR Plzeň, MVDr. Ladislav Janovec, Cukrárna Jan Vebr, Agrospol Chocenice, Siemens Praha, Still Praha, Pressol, Myslivecké sdružení Kasejovice, Novum Czech Praha, LLENTAB spol.
s. r. o., Monsanto.
-vb-
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Společnost LENALI CZ s.r.o. zabývající se
truhlářskou výrobou v Kasejovicích

hledá
nové spolupracovníky na obsazení
pracovních míst

Truhlář
Lakýrník
Montážní pracovník
nabízíme:

požadujeme:

 zajímavou práci

v zavedené a
stále se rozvíjející
firmě

 nadstandardní
ohodnocení
dle pracovní
výkonnosti

 samostatnost,
spolehlivost

 chuť pracovat a učit se
novým pracovním
postupům

Kontaktní osoba: Dušan Lávička, 777 179 184
Účastníci turnaje ve voleného mariáši v Řesanicích
Foto -vb-

V sobotu 15.prosince 2007 pořádá
TJ Sokol Kasejovice oddíl nohejbalu
v tělocvičně v Kasejovicích turnaj trojic.
Návštěvníci se mohou těšit na tři domácí
trojice a zástupce jihočeského,
západočeského a středočeského kraje.
Začátek tohoto svátku nohejbalu je
v 10.00 hodin.
Během celého turnaje
zajištěno občerstvení.
Srdečně zvou
pořadatelé.

Sídlo firmy:
Kladrubce 25
KASEJOVICE CZ
IČO: 263 53 156
DIČ: CZ26353156

Provozovna:
Kasejovice 337
KASEJOVICE 33544 CZ

Bankovní spojení:
KB Nepomuk
č.u: 2399680237/0100
ČSOB Plzeň
202045557/0300

tel.: +420 371 519 070
fax: +420 371 519 073
url: www.lenali.cz
e-mail: lenali@lenali.cz

Prodej a montáž teplovodních kotlů na tuhá paliva

Kasejovice 233, tel.: 602 265 109
Záruka 8 let, životnost 30 let, možnost 5% DPH

Prosinec 2007

str.10

Číslo 12; ročník

Inzerce….
 Prodám Š FAVORIT 136L,

r. v. 1996, tel. 777 562 856
po 15 hodině
—————————-———
 Prodám ŠKODA FAVORIT
136 L + zimní pneu, r. výr.
1989. CENA DOHODOU.
Tel. 728 574 026

Město Kasejovice a
Obec Nezdřev nabízí

PRONÁJEM
PRODEJNÍCH
PROSTOR

v obcích Nezdřev a
Řesanice

Vhodné ke společnému
provozování - prodej potravin a jiného !!! Informace
na obecních úřadech.

Ů Č

BOMBA P J KA - nejlevnější a
nejschvalovanější půjčka pro všechny bez omezení
věku, i na nízký příjem. Půjčíme i podnikatelům
s nulovým DP ! Půjčíte si 10 tisíc na 12 m ěsíců,
splatíte jen 11 600 Kč ! Solidní a diskrétní jednání,
bez jakýchkoli poplatků ! Volejte naše úvěrové
poradce 723 393 393, 602 608 415. Přijímáme nové
spolupracovníky pro sepisování uvěrových
smluv—zajímavá odm ěna. www.pujcime-vam.cz

Hledáme nové spolupracovníky
na obsazení pracovního místa:
Dělník v dřevovýrobě:





provoz Drahkov či Kladrubce
práce na moderní pořezové lince
dvousměnný provoz
vhodné i pro ženy

Požadujeme:
 vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
jistotu a stabilitu zavedené výrobní společnosti
nadstandardní ohodnocení dle pracovní
výkonnosti
 závodní stravování



Kontaktní osoba:
p. Dušan Lávička – tel.: 777 179 184

http://www.faklaus.cz
e-mail: faklaus@faklaus.cz

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149 fax 371 595 100, e-mail: kn@kasejovice.cz Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j. 006236/91.
Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků.

