LISTOPAD 2008

Cena 3,- Kč

Číslo 11; ročník XIII.

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

V sobotu 11. října se v areálu hasičské zbrojnice v Kasejovicích uskutečnilo slavnostní předání nové cisternové automobilové st říkačky místní
jednotce sboru dobrovolných hasičů. Po úvodním vystoupení blatenských

Nová CAS TATRA T815-2, dole na snímku žehnání kasejovickým duchovním
foto -vbsprávcem Jiřím Čeplem

mažoretek z Prezioso Sokol Blatná se slova ujala starostka Města Kasejovice Marie Čápová, která přivítala všechny přítomné hosty. Nechyběli mezi nimi Václav Červený – místostarosta Města Kasejovice a první náměstek hejtmana Plzeňského kraje, Jaroslav Lorenc – zástupce obchodního
ředitele společnosti Továrna hasicí techniky, s.r.o. Polička, kasejovický
duchovní správce Jiří Čepl, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Kasejovice Karel Suda, představitelé Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a starostové dalších obcí.
Starostka ve svém proslovu připomněla, že Kasejovice v letošním roce
oslavily 130 let od svého povýšení na město a že ve stejné době zde byl
rovněž založen hasičský sbor, první v tehdejším politickém okrese Blatná.
Oslavy obou, pro
Kasejovice důležitých, historických
událostí byly zahájeny 30. května
městskou slavností
v areálu
letního
kina. Hasiči si toto
výročí připomněli
5. července. Starostka města dále
zmínila, že Kasejovice byly ve
své historii vždy
pokládány za město a udělení oficiálního titulu před 130 lety bylo jen formálním potvrzením
stávajícího stavu. Slavnostní předání cisternové automobilové stříkačky
kasejovické jednotce sboru dobrovolných hasičů bylo vrcholem letošního
roku oslav.
pokračování na str. 2

U příležitosti 90. výročí vzniku samostatného Československa se v pondělí 27. října starostka Města Kasejovice Marie Čápová sešla
s několika spoluobčany ve vestibulu kasejovické radnice. Společně si zde připomněli události,
které se odehrály před více jak devadesáti lety,
jejichž vyvrcholením bylo vyhlášení Československé republiky 28. října 1918.
Úvodního slova se ujala starostka Marie
Čápová. Ve svém proslovu připomn ěla události
první světové války, působení a význam legií
ve válce, do kterých jen z Kasejovic odešlo 26
mužů. Vzpomněla rovněž na další spoluobčany, jež se v bojích za svobodu nebáli obětovat
svůj vlastní život. Hrdiny padlé za první světové války připomínají pamětní desky s jejich
jmény na budově kasejovické radnice.
Po zaznění hymny byla ve vestibulu radnice
otevřena výstavka s názvem „První světová
válka.“ V souvislosti s ní poděkovala Marie
Čápová všem spoluobčan ům, kteří ochotn ě
zapůjčili obrazový i písemný materiál vypovídající o událostech tehdejší doby. Starostka
města poděkovala rovněž Štěpánce Černé za
realizaci výstavky. Výstava je rozdělena do
několika oddílů, které připomínají první světovou válku, československé legie ve Francii,
Itálii, Srbsku a Rusku a legionáře z Kasejovic a
okolí.
Všichni, kdo mají o shlédnutí výstavky zájem, mohou tak učinit v době úředních hodin
Městského úřadu Kasejovice.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Z obsahu …...

● Pozvání na výstavu „První světová
válka“ do vestibulu radnice
● Usnesení zastupitelstev obcí a města
● Výsledky voleb do Zastupitelstva
Plzeňského kraje
● Kostel sv. Michaela Archanděla v Dožicích projde rozsáhlou rekonstrukcí
● Ten, který proslavil obec Mladý
Smolivec a určitě ještě proslaví
● Podzim u nás doma
● Kasejovičtí žáci se vypravili
za hranice všedních dnů
● Pozvání na kulturní vánoční akce
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.12.2008.
Příjem příspěvků KN č. 12/2008 do 30.11.2008.
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Číslo 11; ročník XIII.

dokončení ze str. 1

Nákup moderní hasičské techniky se stal v letošním roce největší
investicí města. Pořízení cisternové automobilové stříkačky vyšlo na 6 RADA MĚSTA KASEJOVICE
066 620 korun. Město Kasejovice, které hospodaří s celkovým rozpočSCHVALUJE:
tem 10,5 milionů korun, by proto její nákup nemohlo financovat pouze
 akciovou společnost Jihospol Strakonice jako
dodavatele stavby rekonstrukce budovy
č. p. 2 v Kasejovicích – akce „Společenskokulturní centrum města Kasejovice“
 znění Smlouvy o dílo na akci „Společenskokulturní centrum města Kasejovice“ mezi
Městem Kasejovice a akciovou společností Jihospol Strakonice
 znění Smlouvy darovací na poskytnutí finančního daru o.p.o.Člověk v tísni za účelem nákupu
hasičské stříkačky pro Obec Gernik
 finanční příspěvek místní skupině ČČK Kasejovice ve výši 3 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci
s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách
na zajištění maškarního bálu pro děti a blaUkázka nové CAS TATRY T815-2 velitelem sboru Karlem Sudou foto -vbhopřání občanům k životním výročím
z vlastních zdrojů. Finanční částku ve výši 2 miliony korun získaly  finanční příspěvek SDH Kladrubce ve výši 3
000 Kč z Programu přímé podpory neziskoKasejovice ze státního rozpočtu, 1,5 milionu dostalo město
vých organizací při práci s mládeží a veřejod Plzeňského kraje, 280 tisíci přispěli sponzoři a zbývající část uhraně prospěšných aktivitách na zajištění vánočdilo Město Kasejovice ze svého rozpočtu.
ního turnaje ve stolním tenise a florbalu
Po svém úvodním projevu předala starostka slovo přítomným

prodat CAS k 24 na podvozku LIAZ nejvyšší
hostům a následně prostor pro další vystoupení blatenských mažoretek.
cenové nabídce a to Obci Jirny
Vyvrcholením akce bylo slavnostní předání symbolického klíče od
nového vozidla z rukou Václava Červeného veliteli Jednotky sboru  zadat pojištění nové CAS T815-2 Hasičské vzádobrovolných hasičů Kasejovice Karlu Sudovi, který vzápětí
jemné pojišťovně, a. s.
s vozidlem vyjel z garáže. Kasejovický farář Jiří Čepl požehnal míst- SOUHLASÍ:
ním hasičům a poté již došlo k prohlídce vozidla i ze strany veřejnosti.
Po celou dobu trvání akce bylo pro všechny přítomné zajištěno občer-  se zadáním projektové dokumentace na obnovu
dešťové kanalizace, chodníků a úpravy parkostvení a o hudební doprovod se postaral sbor Základní umělecké školy
vacích
míst v Tovární ulici v Kasejovicích
Nepomuk pod vedením Oldřicha Ondrušky.
 s poskytnutím identifikačních bodů všech
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ
katastrálních území města Kasejovice akciové
společnosti AGROCHOV Kasejovice - Smolivec pro nově zakoupený software
 se zařazením území obce do území MAS Pošumaví
POTVRZUJE:
 že se seznámila se strategií MAS Pošumaví
JMENOVALA:
 členy revizní komise pro revizi knihovního fondu v Obecní knihovně v Podhůří – předseda
Štěpánka Černá, člen Alena Vachálková, člen
Růžena Kovářová, náhradník Václav Jandoš
BERE NA VĚDOMÍ:
 žádost Jana Palucha, bytem Řesanice o finanční
příspěvek na uspořádání rybářské
soutěže pro děti
 získání sponzorského daru ve výši 125 000
Kč od s. r. o. Kovo Kasejovice Mont
na pořízení nové CAS TATRA T815-2
-rkns vyslovením poděkování města
Na snímku zleva starostka města Marie Čápová a zhotovitel výstavy Štěpánka
Černá během

slavnostního otevření výstavy.

Foto -vb-
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RADA MĚSTA KASEJOVICE
SCHVALUJE:
 Smlouvu na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze Sběrného dvora v Kasejovicích mezi Městem Kasejovice a firmou ASEKOL s.r.o. Praha
 odměny ředitelce Základní školy Kasejovice a Mateřské
školy Kasejovice na základě předložených výročních zpráv
a dle kritériích pro odměňování schválených radou obce
 žádost Jaroslava Jiřince, bytem Kasejovice o přidělení bytu
v DPS Kasejovice
 datum jednání zastupitelstva města dne 30. října 2008 od
19.00 h a program jednání:

Změny v rozpočtu města č. 9

Návrh Biskupství českobudějovického „Darovací
smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni a předkupnímu právu jako věcnému právu“ na hřbitově vč. márnice v Kasejovicích a
v Řesanicích

Prodej hasičské Liaz

Žádosti o odkoupení pozemků:
● M.H. – v k. ú. Kasejovice č. parc. 1621/1 o výměře 301 m2 – podél trati
● J. H. – parc. č. 664/3 o výměře 26 m2 v k. ú.
Chloumek - záměr schválen
● J. P. – část pozemku 1212/1 o výměře cca 20
m2 v k. ú. Řesanice za účelem umístění ČOV

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy
Kasejovice o předání technického zhodnocení budovy č. p. 106 a odpisové plány DHM Mateřské školy
Kasejovice na 12/2008

Žádost E. V., bytem Kasejovice o záměr výstavby
rodinného domu na části pozemku parc.č. 933 vedeného jako pastvina – louka
 Smlouvu o reklamě mezi Městem Kasejovice a Prezioso Sokol Blatná
BERE NA VĚDOMÍ:
 výroční zprávy Základní a Mateřské školy Kasejovice
 oznámení ředitelky Základní školy Kasejovice o vzdání se
funkce ředitelky
 žádost manželů F., bytem Chloumek o odkoupení části pozemku parc. č. 536/1 v k. ú. Chloumek
 žádost D. Ch. o odprodej části pozemku parc. č. 1212/1 v k. ú.
Řesanice
NESOUHLASÍ:
 se záměrem firmy EGF s. r. o Sušice vystavět fotovoltaickou elektrárnu v bývalém ACHP Kasejovice s odůvodněním,
že ve věci výstavby musí být nejprve vyjasněny vlastnické
vztahy dotčených pozemků – tj. nájemní smlouva
 se záměrem Jaroslava Červenky, bytem Uhřín ěves vystavět
fotovoltaickou elektrárnu v k. ú. Řesanice s odůvodněním,
že výstavba není v územním plánu sídelního útvaru
Řesanice
 s žádostí firmy Pathermo s. r. o. Mrákov o pronájem pozemků a záměrem vystavět fotovoltaickou elektrárnu v k. ú.
Kasejovice s odůvodněním, že rada města schvaluje
dlouhodobý pronájem maximálně na dobu svého funkčního
období a záměr stavby není v souladu s územním plánem
sídelního útvaru Kasejovice

Číslo 11; ročník XIII.
DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:
 změny v rozpočtu města č. 9
 zn ění Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupnímu právu
jako věcnému právu na hřbitově vč. márnice
v Kasejovicích a v Řesanicích mezi Biskupstvím českobudějovickým a Městem Kasejovice
 prodej hasičské CAS k 24 na podvozku LIAZ nejvyšší
cenové nabídce a to Obci Jirny
 směnu pozemků Města Kasejovice parc.č. 1621/1 v k. ú.
Kasejovice s pozemkem 497/2 M. H., bytem Kasejovice
 prodej pozemku par. č. 664/3 o výměře 26 m2 v k. ú.
Chloumek J. H.
 záměr prodeje části pozemku 1212/1 o výměře cca 20
m2 v k. ú. Řesanice
 dodatek č. 6 ke Zřizovací listin ě Mateřské školy
Kasejovice o předání technického zhodnocení budovy č.
p. 106
 odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice 11-12/2008 v souvislosti
s technickým zhodnocením budovy školky
 E. V., bytem
Kasejovice výstavbu rodinného domu
na části pozemku parc. č. 933 v k. ú. Kasejovice pozemku, jenž je veden jako louka – pastvina, ale
zároveň v zastavěném území města
NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:
 žádost V. J., bytem Praha o odprodej části pozemku
par. č. 738/10 v k. ú. Kladrubce s odůvodněním, že na
pozemku je umístěn vjezd k sousednímu domu
JMENOVALA:
 členy Školské rady Základní školy Kasejovice, okres
Plzeň-jih na nové funkční období od 1.1. 2009: MVDr.
Václav Červený a Josef Viktora

Zastupitelstvo města Kasejovice
I. s c h v a l u j e :
 změny v rozpočtu Města Kasejovice č. 9, které jsou
nedílnou přílohou tohoto usnesení
 dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kasejovice
 odpisové plány budovy č. p. 106 Mateřské školy Kasejovice od 1.11. do 31.12. 2008
 návrh „Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni a předkupnímu právu jako věcnému právu“ na hřbitov vč. márnice
v Kasejovicích od Biskupství českobudějovického
 prodej hasičské cisternové stříkačky LIAZ za cenu 950
000 Kč Obci Jirny
 záměr směny pozemků v k. ú. Kasejovice – část
pozemku parc. č. 1621/1 o výměře cca 290 m 2 (ve
vlastnictví města) za část pozemku – parc. č. 497/2 (ve
vlastnictví M. H.) ve stejné výměře
 záměr odprodeje části parcely č. 1153/1 v k. ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domku - (dle
geometrického plánu č.465 - 169/2008 je tato parcela
oddělena pod parc. č. 1153/2 o výměře 335 m2)
pokračování na str. 4
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MĚSTO KASEJOVICE
zve všechny občany na

od 17.00 h na náměstí
v Kasejovicích
Jedná se již o IV. ročník a i letos
na Vás čeká bohatý kulturní
program v podání dětí ze Základní
umělecké školy Kasejovice a

Pěveckého spolku PRÁCHEŇ Horažďovice
Vyvrcholením celé akce bude tradičně v 18.00 h
zpívání českých koled společně s městy
Plzeňského kraje a rozsvícení vánočního
stromečku na náměstí. Doprovodné akce:
prodej vánoční dekorace a pochutin.
Občerstvení zajištěno ! Pro zahřátí „svařáček“
nebo „čajík“ zdarma.

Chcete si o první adventní neděli rozsvítit první svíčku
na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci ?
Pak práv ě pro Vás je tu

KDY:

29.11. 2008 od 14.00 do 18.00 h

KDE: nová klubovna kasejovické tělocvičny
PROGRAM:
● 14.00 — zahájení dětmi z Klubu otevřených dveří
● profesionální ukázka výroby a zdobení věnců —
p.Beranová z kasejovického květinářství Slunečnice
● vlastní tvoření
Veškerý potřebný materiál zakoupíte přímo na místě
— hotové zelené korpusy, slaměné korpusy, dráty, ozdoby, svíčky apod.— chvojí (zdarma)
S sebou si doneste zahradnické nůžky a tavné pistole.
Nebude chybět ani možnost občerstvení a příjemné teplo
z hořícího krbu (a možná i trošku zpívání).
Na Vaši návštěvu se těší Klub otevřených dveří a
Babí léto ve spolupráci s Městem Kasejovice

Číslo 11; ročník XIII.

dokončení ze str. 3

USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KASEJOVICE ZE DNE 30.11. 2008
 144/2008 odprodej parc. č. 664/3 o výměře 26 m2
v k. ú. Chloumek u Kasejovic J. H., bytem Chloumek dle
geometrického plánu č. 62-50/2001 za cenu 30 Kč/1 m2
 záměr odprodeje části pozemku v k. ú. Řesanice parc.
č. 1212/1 o vým ěře cca 20-25 m2 za účelem umístění
ČOV
 odprodej pozemku v k. ú. Kladrubce par. č. 1/1,
díl 2 ( evidovaného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr – PK) o výměře 266 m2
firmě Klaus Timber, a. s. za cenu 30 Kč za 1 m2
 umístění stavby rodinného domu na části parcely č. 933
v k. ú. Kasejovice, která je územním plánem určena
jako plocha – louky, pastviny s přihlédnutím, že pozemek je v intravilánu obce–v zastavěném území. Stavebník si na své náklady zajistí prodloužení kanalizačního
řadu, případn ě přípojky.
 zrušení – výmaz věcného břemene v k. ú. Kasejovice
vedení vodovodního potrubí a čerpání vody ze studny
(původně na p. p. 229/2 PK) – nyní vedeném na parc. č.
229/2, 229/5, 229/6 do radnice – budova č. p. 98
 plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
v Kasejovicích na období 2009-2018
II. n e s o u h l a s í
 se záměrem odprodeje části pozemku 738/10 v k.
ú. Kladrubce z důvodu zamezení vjezdu k sousední
nemovitosti
III. b e r e n a v ě d o m í
 informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice
za období od 15.7. 2008 do 30.10. 2008
 zprávu finančního výboru
 změny v rozpočtu Města Kasejovice č.6,7 a 8 schválené
radou města dle pověření zastupitelstva města
 zprávu starostky o:
● vodovodu Chloumek – rekonstrukce 331 m – o podání
žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
● opravě Domu s pečovatelskou službou (vým ěna oken,
zateplení fasády) – o podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova
● provedení výběrového řízení na rekonstrukci bývalé
školy na náměstí na Společensko-kulturní centrum
města Kasejovice
● vzdání se funkce ředitelky Základní školy Kasejovice
● stanovisku České pošty, s.p. k nesouhlasu Města Kasejovice se snižováním otevíracích hodin pro veřejnost
-rknna poště v Kasejovicích

Městský úřad Kasejovice upozorňuje občany, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008.
Pro občany narozené před 1.1. 1936 platí výjimka —
občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.
Tato vým ěna občanských průkazů nepodléhá správnímu poplatku.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po
dobu v nich uvedenou.
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KASEJOVICE — volební okrsek č. 1

ŘESANICE — volební okrsek č. 3

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

754

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

352

46.68

352

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

349

99.15

36

62.07

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

35

97.22

36

Platné
hlasy

Strana

Platné
hlasy

Strana

58

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

číslo

celkem

v%

1 Komunistická str.Čech a Moravy

9

25.71

13.18

36 Koalice pro Plzeňský kraj

18

51.42

14

4.01

47 Občanská demokratická strana

4

11.42

20 Děln.str.-NE americkému radaru

3

0.85

48 Česká str.sociálně demokrat.

4

11.42

23 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

1

0.28

30 Str.pro otevřenou společnost

2

0.57

172

49.28

37 SDŽ-Strana důstojného života

3

0.85
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4

1.14

č.

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

46

18 Strana zelených

36 Koalice pro Plzeňský kraj

název

ÚJEZD — volební okrsek č. 4
Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
56

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

40

71.43

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

40

100.00

40

Komunistická str.Čech a Moravy

1

8

20.00

47 Občanská demokratická strana

40

11.46

18 Strana zelených

3

7.50

48 Česká str.sociálně demokrat.

63

18.05

30 Str.pro otevřenou společnost

1

2.50

58 Koruna Česká (monarch.strana)

1

0.28

32 Strana zdravého rozumu

1

2.50

36 Koalice pro Plzeňský kraj

16

40.00

48 Česká str.sociálně demokrat.

10

25.00

58 Koruna Česká (monarch.strana)

1

2.50

POLÁNKA — volební okrsek č. 2
Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
47

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

33

70.21

CHLOUMEK — volební okrsek č. 5

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

33

100.00

33

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
54

Platné
hlasy

Strana

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

31

57.41

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

31

100.00

31

Platné
hlasy

Strana

číslo

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

2

6.45

18 Strana zelených

6

19.35

30 Str.pro otevřenou společnost

1

3.22

9.09

32 Strana zdravého rozumu

1

3.22

7

21.21

36 Koalice pro Plzeňský kraj

7

22.58

47 Občanská demokratická strana

7

21.21

37 SDŽ-Strana důstojného života

1

3.22

48 Česká str.sociálně demokrat.

4

12.12

číslo

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

6

18.18

18 Strana zelených

6

18.18

30 Str.pro otevřenou společnost

3

36 Koalice pro Plzeňský kraj

pokračování na str. 6
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BEZDĚKOV — volební okrsek č. 2

dokončení ze str. 5

CHLOUMEK — volební okrsek č. 5
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

1

3.22

47 Občanská demokratická strana

3

9.67

48 Česká str.sociálně demokrat.

9

29.03

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

40

83.33

40

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

39

97.50
Platné
hlasy

Strana

číslo

název

celkem

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
89
1

KLADRUBCE — volební okrsek č. 6

48

Číslo 11; ročník XIII.

str. 6

v%

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

57

64.04

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

56

98.25

57

Komunistická str.Čech a Moravy

6

10.71

18 Strana zelených

1

1.78

20 Děln.str.-NE americkému radaru

1

1.78

36 Koalice pro Plzeňský kraj

36

64.28

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

1

1.78

47 Občanská demokratická strana

7

12.50

48 Česká str.sociálně demokrat.

4

7.14

5

12.82

OSELCE — volební okrsek č. 1

36 Koalice pro Plzeňský kraj

16

41.02

47 Občanská demokratická strana

10

25.64

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

8

20.51

Komunistická str.Čech a Moravy

1

48

Česká str.sociálně demokrat.

189

86

PODHŮŘÍ — volební okrsek č. 7
Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
29

11

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky
37.93

11

číslo

45.50

86

%
platných
hlasů

10

90.91
Platné
hlasy

číslo

%
platných
hlasů

86

100.00
Platné
hlasy

Strana

Platné
hlasy

Strana

Volební OdevzdaPlatné
né
účast
hlasy
v%
obálky

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

11

12.79

6

Zelení

1

1.16

20 Děln.str.-NE americkému radaru

2

2.32

celkem

v%

32 Strana zdravého rozumu

3

3.48

18 Strana zelených

2

20.00

36 Koalice pro Plzeňský kraj

30

34.88

36 Koalice pro Plzeňský kraj

3

30.00

47 Občanská demokratická strana

17

19.76

48 Česká str.sociálně demokrat.

5

50.00

48 Česká str.sociálně demokrat.

21

24.41

58 Koruna Česká (monarch.strana)

1

1.16

název

HRADIŠTĚ — volební okrsek č. 1
Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
111

Volební Odevzdané
účast
v%
obálky

41

36.94

41

KOTOUŇ — volební okrsek č. 2

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

40

97.56

1

Komunistická str.Čech a Moravy

7

17.50

6

Zelení

0

0.00

18 Strana zelených

2

5.00

20 Děln.str.-NE americkému radaru

1

2.50

36 Koalice pro Plzeňský kraj

15

37.50

47 Občanská demokratická strana

6

48 Česká str.sociálně demokrat.

9

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
114

Volební OdevzdaPlatné
né
účast
hlasy
v%
obálky

60

52.63

60

60

Strana

číslo

název

%
platných
hlasů
100.00

Platné
celkem

v%

10

16.66

3

5.00

33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

3

5.00

15.00

36 Koalice pro Plzeňský kraj

14

23.33

22.50

37 SDŽ-Strana důstojného života

2

3.33

Komunistická str.Čech a Mora1
vy
Děln.str.-NE americkému rada20
ru
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3

5.00

47 Občanská demokratická strana

3

5.00

48 Česká str.sociálně demokrat.

22

36.66

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

%
Volební OdevzdaPlatné
né
platných
účast
hlasy
v%
obálky
hlasů

59

34.30

59

59

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

9

15.25

18 Strana zelených

1

1.69

20 Děln.str.-NE americkému radaru

1

1.69

23 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

1

1.69

26 Česká str.národ.socialistická

2

3.38

36 Koalice pro Plzeňský kraj

24

40.67

47 Občanská demokratická strana

10

16.94

48 Česká str.sociálně demokrat.

11

18.64

STARÝ SMOLIVEC — vol. okr. č. 2

175

Volební OdevzdaPlatné
né
účast
hlasy
v%
obálky

61

34.86

61

61

%
platných
hlasů

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

11

18.03

18 Strana zelených

3

4.91

20 Děln.str.-NE americkému radaru

5

8.19

36 Koalice pro Plzeňský kraj

24

39.34

47 Občanská demokratická strana

4

6.55

48 Česká str.sociálně demokrat.

14

22.95

BUDISLAVICE — volební okrsek č. 3

32

Volební OdevzdaPlatné
né
účast
hlasy
v%
obálky
58.18

32

31

název

96
Platné
hlasy

Strana

číslo

%
platných
hlasů

celkem

v%

48.38

Volební OdevzdaPlatné
né
účast
hlasy
v%
obálky
53.76

50

50

%
platných
hlasů
100.00

Platné
hlasy

Strana
název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

12

24.00

18

Strana zelených

1

2.00

20

Děln.str.-NE americkému radaru

4

8.00

32

Strana zdravého rozumu

1

2.00

36

Koalice pro Plzeňský kraj

19

38.00

41

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

1

2.00

47

Občanská demokratická strana

6

12.00

48

Česká str.sociálně demokrat.

6

12.00

DOŽICE — volební okrsek č. 5
Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
98

Volební OdevzdaPlatné
né
účast
hlasy
v%
obálky

64

65.31

64

64

%
platných
hlasů
100.00

Platné
hlasy

Strana

celkem

v%

24

37.50

18 Strana zelených

3

4.68

23 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

1

1.56

30 Str.pro otevřenou společnost

3

4.68

36 Koalice pro Plzeňský kraj

7

10.93

47 Občanská demokratická strana

11

17.18

48 Česká str.sociálně demokrat.

15

23.43

1

název

55

50

číslo

číslo

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

93

100.00

Platné
hlasy

Strana

15

RADOŠICE — volební okrsek č. 4

číslo

číslo

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

Česká str.sociálně demokrat.

100.00

Platné
hlasy

Strana

48

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu

MLADÝ SMOLIVEC — vol. okr. č. 1
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název
Komunistická str.Čech a Moravy

ŽIVOTICE
Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

48

33

68.75

33

32

96.97

Platné
hlasy

Strana

číslo

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

8

25.00

36

Koalice pro Plzeňský kraj

3

9.37

19.35

47

Občanská demokratická strana

10

31.25

1

3.22

48

Česká str.sociálně demokrat.

11

34.37

1

3.22

1

Komunistická str.Čech a Moravy

8

25.80

36

Koalice pro Plzeňský kraj

6

37

SDŽ-Strana důstojného života

42

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

pokračování na str. 10
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Z historie kostela
Roku 1553 koupil Mauric Chanovský z Dlouhé vsi Dožice od Jana,
dědice Markvarta Martinkovského z Roseče. Mauric Chanovský vystavěl roku 1575 kostelík sv. Michaela. Poté kostel dědili či kupovali
mnozí a poslední z držitelů Josef Jáchym Vančura z Řenic prodal Doži-

Číslo 11; ročník XIII.
zabrali, zákonem 142/1947. Samotný zábor se
uskutečnil v roce 1948. Kostel i s kompletním
vybavením patřil do roku 1948 Šťastným, poté
státu a po revoluci, když rodina Šťastných požádala o navrácení veškerého majetku včetně kostela, bohužel jim bylo navráceno vše, kromě kostela
sv. Michaela Archanděla, neboť se v té době kulturní památky nevracely, byl kostel přidělen tzv.
přídělem Obci Mladý Smolivec, který spravuje pět
částí a to Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Začátek rozsáhlé rekonstrukce kostela

Kostel sv. Michaela Archanděla v Dožicích

foto -vb-

ce roku 1777 křížovníkům Svatomářským řádu sv. Jana. Tito pak drželi
koupený majetek až do r. 1926 a dočkali se pro ně si málo příjemného
osvobození naší vlasti z třistaleté poroby a v dějinách našeho národa
nejslavnějšího dne 28. října 1918, kdy vrácena národu českému národní
i politická samostatnost byla. Řád Maltánských rytířů, když pak na základě zákona záborového a zákona o pozemkové reformě i jemu část
majetku byla rozparcelována a rozdělena mezi místní bezzemky a občany s malou vým ěrou půdy, zbytek čítající asi 80 ha půdy orné s loukami
a rybníky a asi 217 ha lesa prodal Dr. Karlu Šťastnému i s kostelíkem
sv. Michaela Archanděla.
Kostel doznal první větší přestavby v roce 1862-1863, což dokazuje
nápis na krovu velké věže a dochované zápisy v kronikách, kostel byl
v této době rozšířen. V roce 1907 byl uvnitř nově upraven a vymalován.
V roce 1910 musel být opravován i krov, neboť se nalezl nápis na krovu hlavní věže 1910 Jan Křížek.
29. 4 1956 byla provedena oprava střechy hlavní věže, kterou poškodila vichřice – ta shodila kopuli i s křížem na zem vedle kostela.
Oprava byla provedena vyspravením. Opravu dle záznamu na krovu
provedli dle nápisu na krovu „Oprava věže a nová báň 29.4.1956, Václav Říha, Lnáře 100, Václav Tesař, Lnáře, Josef Valenta, Dožice 12, Na
shledanou 29.4.1956.“ Při tomto poškození báně zřejmě došlo podle
pamětnice a správkyně paní Krejčové ke ztrátě písemností a dokumentů
z kopule.
Další opravu provedl opět podle vyrytého vzkazu na trámech hlavní
věže „Valenta Josef, Kamejk čp. 12, 15. 6. 1971“. Tato oprava byla
červený nátěr - oplechování věže.
Hlavní věž nebyla od té doby opravována, drobné opravy byly provedeny nad lodí, přesněji byla vyspravena sanktusníková věžička, a to
v roce 1994. Každoročně se obec postarala o to, aby do kostela alespoň
nepršelo, a proto vždy po nějakém vichru, spadla-li nějaká taška, byla
závada opravena většinou místním pokrývačem Františkem Zachatým
z Dožic.
Kostel patřil až do znárodnění rodině Šťastných. Poté ho komunisté

V roce 2007 jsme společně se zastupiteli obce
rozhodli, že kostel začneme opravovat. Samozřejmě jako první přišla řada na střechu. Do kostela
sice nezatékalo, ale hlavní věž se nakláněla, bylo
to následkem porušení krovu – shnilé nosné části.
V roce 2007 jsme sháněli potvrzení, posudky a
povolení. V roce 2008 začala samotná oprava kostela. Po konzultaci s MVDr. Václavem Červeným,
prvním náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a s
ředitelkou památkového úřadu Ludmilou Drncovou Mgr. jsme podali žádost do Havarijního programu střecha na obnovu kulturní nemovité památky. Celou rekonstrukci střechy jsme rozdělili
na dvě části, nejprve oprava hlavní věže a poté
oprava lodi a sanktusníkové věže. Na opravu jsme
v roce 2008 obdrželi dotaci ve výši 300 tis. Kč.
Rozpočet na rekonstrukci hlavní věže byl od firmy
Cihla Josef z Předmíře ve výši 318 094,60 korun.
Oprava začala 3. 9. 2008 montáží lešení. Tesařské práce prováděla firma Čejka Zdeněk ze Zámlyní a pokrývačské práce a klempířské práce
provedla firma Cihla Josef z Předmíře. Střecha
hlavní věže je opravena tak, aby korespondovala
s původní podobou, pouze jsme dostali povolení
nově osadit na kostele okapy a svody. Pro střešní
krytinu byla použita taška bobrovka režná, plechování, okapy a svody z titanzinku, kříž věže bude
zinkově zlacený. První etapa opravy byla dokončena 15. října 2008. Toliko bylo opraveno v roce
2008.
Další opravy plánujeme pro rok 2009 a to dokončení opravy střechy nad lodí a oprava sanktus-

níkové věžičky. Do dalších let oprava fasády,
oprava oken a dveří. Vnitřní fasáda by také zasloužila opravit a kostel nově vymalovat. Bude-li
nám štěstí přát a získáme-li finanční prostředky,
věřím, že se nám řada z těchto plánu a snů splní…..
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
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Nejšikovnější Martin …tak začíná portrét v novinách pro motoristy. Martin Krátký z Mladého Smolivce dělá čest své obci a jako motocyklový kaskadér naši obec proslavil a proslavuje. Rozhodně stojí za to přiblížit občanům
jeho úspěchy, které nemůžeme nechat bez povšimnutí.
Martin Krátký se asi 6let věnuje stuntridingu a na své bleděmodré MZ
ETZ 150 či 250 obsadil velice pěkná místa v soutěžích, kterých se za poslední

Martin Krátký z Mladého Smolivec během tréninku

foto -ek-

dva roky zúčastnil.
1. místo EXTREME MOTO SHOW 2007 Slušovice „Ukaž co umíš“
1. místo Stuntriding CUP I.

2007 kategorie do 550 ccm Planá u Mar. Lázní

1. místo Stuntriding CUP II. 2008 kategorie do 550 ccm Planá u Mar. Lázní
1. místo Stuntriding CUP III. 2008 „Ukaž co umíš“ Planá u Mar. Lázní
Abychom Vám Martina a jeho koníčka lépe přiblížili, vybrali jsme několik
otázek a odpovědí zveřejněných na internetu a v různých časopisech.
Kolik hodin týdně věnuješ tréninku?
Trénuji téměř každý den 2-3hodiny a o víkendu, když mám volno většinou 45hodin, což už je celkem dost na fyzickou kondici , ale dá se to zvládnout.
Co zimní příprava?
V zimě většinou upravujeme a připravujeme motorky na novou sezonu. Jinak
si občas zacvičím. Sehnat halu, tak bych mohl jezdit i v zimě. To by byla příprava.
Těch MZet máš dneska již několik, hodláš dále rozšiřovat svůj východoněmecký vozový park?
V současné době mám 3 MZty, ale teď bych potřeboval spíš nějakou šestistovku, MZtu už asi ne. Uvidíme podle financí. Asi by to byla Kawa 636 nebo
RRko.
Jaké úpravy na svých MZetách máš?
Na svých MZtách mám docela dost úprav, bez nich se v dnešní době moc věcí
dělat nedá. Např. mám rám pod motorem pro jízdu bez vidlic, plyn na stupačce, sedák nad předním kolem, na dvou MZtách mám ještě kotouč na zadku.
Servis i úpravy si děláš sám?
Všechny opravy a úpravy si děláme s bráchou doma.
Co na MZtě vidíš jako výrazné pozitivum a co tě naopak na ní vyloženě
štve?
Určitě levné provozní náklady a neštve mi na ní celkem nic. Mouchy už jsou
vychytaný, tak mě nic moc neštve. Jsem celkem spokojený.

Jakého výsledku si nejvíce ceníš?
Na malé motorce se nedají jezdit velké závody, proto jsem se zatím zúčastnil jen soutěží
do 550 ccm a „Ukaž co umíš“. Ve všech
jsem zvítězil, ale na výsledek, kterého si cením ještě čekám. Snad až budu jezdit na silnější motorce, uvidíme.
Jaký prvek považuješ (tebou zvládnutých) za nejnáročnější?
Nejtěžší prvek, který předvádím je určitě
jízda po zadním kole dokolečka bez vidlic a
bez držení s následným výjezdem z koleček.
Ale těžší věci se snad ještě naučím, je jich
spousta. Ty náročnější kousky dělá jen hrstka jezdců na světě. Uvidíme, jestli se mi to
podaří.
Jaký prvek vůbec považuješ za nejnáročnější ? (v rámci světového stuntridingu)
Nejtěžší věc je podle mě jízda po zadním
kole, kdy jezdec je otočený zády do směru
jízdy, což předvádí jen pár lidí na světě, ale
určitě ještě přibudou daleko těžší věci.
Jaké máš ambice v rámci stuntridingu?
Myslím si, že na MZtách už umím hodně a
uvidíme, jak mi to půjde na velké motorce.
Minimálně bych chtěl patřit k české špičce a
zúčastnit se soutěží ve světě.
Jaké jsou reakce nejbližšího okolí?
(rodina, kamarádi) ?
Rodina mě plně podporovala už od samého
začátku a bez kamarádů by to také nešlo.
Jsme potěšeni, že náš občan z Mladého
Smolivce dosahuje takových krásných výsledků a úspěchů, přejeme mu spoustu kaskadérských kousků bez nehody, samá výborná umístění, ale hlavně mu touto cestou děkujeme za skvělou reprezentaci obce.
Eva KUBOVÁ, starostka
Obce Mladý Smolivec

ZASTUPITELSTVO OBCE
MLADÝ SMOLIVEC
VOLÍ:
 ověřovatele zápisu –
Šampalík Josef, Spour Jan
SCHVALUJE:
 program zasedání
 odprodej pozemku 833/11 v k.ú. Starý
Smolivec o vým ěře 537 m2 za cenu 20,-Kč/m2 panu Mackovi, bytem Sušice
 pronájem části pozemku 451/1 v k.ú. Starý
Smolivec o vým ěře 50 m2 vedle čp. 19
panu Novému, Starý Smolivec
 záměr rozdělit parcelu 117 v k.ú. Starý
Smolivec na dvě stejně velké stavební parcely a poté je prodat zájemcům o výstavbu
obytných domů v obci pokrač. na str. 10
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V průběhu srpna a září bylo v Kotouni oploceno víceúčeTak se, milí čtenáři, opět hlásím ke slovu. Prázdniny a
lové hřiště. Práce provedli místní svépomocí, materiál dodal
Obecní úřad Oselce. Opravena byla také kaplička mezi Kotouní léto už jsou za horami (petici ANTIKAMIONY jsme řádMiloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce ně odeslali na patřičnou adresu s přesvědčením, že jsme
a Řesanicemi.
pomohli dobré věci) a
teď tu máme podzim se
vším všudy. A tak jsme
si ho v klubu vzali trošku na paškál. A tady
jsou postřehy našich
dětí: Sklízení úrody,
obdělávání půdy, rybolov, řezání dříví na zimu, zateplování domů, příprava na zimu, zvířata mění srst,
střílení kachen, pouštění draků, odlet ptáků do teplých
krajů, fouká vítr, je zima, začíná se ochlazovat, teple se
oblékáme, opadává listí, hrabání listí, pálení listí a nedělá
nám to dobře, smrad, kouř, plynné škodliviny z komínů,
dusí nás kouř, jsme nemocní. Že podzim nejsou všechny
výpovědi lichotivé ? Pak mu pomozme, ale i všem dalším
ročním obdobím přidat na kráse a čistotě. A dělejme
Opravená kaplička mezi Koutouní a Řesanicemi
foto –vbvšechno pro to, aby naše malebné Kasejovice nebyly permanentně zahlcovány a otravovány štiplavým jedovatým
kouřem nejrůznějšího původu z nejrůznějších, snadno
dokončení ze str. 9
identifikovatelných
vlastních zdrojů. Vždyť jsme to přece
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
právě my, kdo potřebujeme ke svému kvalitnímu životu
MLADÝ SMOLIVEC ZE DNE 23.10. 2008
čistý vzduch bez kouře, prachu a všelijakých dalších zdra obecn ě závaznou vyhlášku 2/2008 – Požární řád Obce Mladý
ví škodlivých látek. Jen nevědomí a sebevrazi si to mohou
Smolivec
nemyslet a nejednat podle toho.
 inventarizační komisi ve složení Šmolík František – předseda,
S pozdravem „Plasty a nebezpečný odpad do sběru,
Eva Kubová, Miroslav Slavíček, Miroslav Šustr, Jan Spour –
spadané
listí do kompostu, autem jen v případě nutnosti“ a
členové
řáním pohodového čistého podzimu
p
 rozpočtové opatření 7/2008
Vás zdraví KOD
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
(Klub otevřených dveří Kasejovice)
akci „Rekonstrukce objektů podzemních vod ve správě
ČHMÚ Plzeň, pramen pp 0377 Dožice“ za cenu 3000,-- Kč
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke
dokončení ze str. 7
stavbě „ Budislavice – TS, NN“ na pozemku 616/1 KN v k.ú.
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
Budislavice o výměře 1,4 m2 za cenu 500,-- Kč uzavřenou
PLZE SKÉHO KRAJE
s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 dodatek k nájemní smlouvě 864 uzavřené s firmou Agrochov
Kasejovice – Smolivec na pronájem pozemků, jedná se o na- NEZD EV
výšení ceny za 1 ha na pozemky v KN 1000,-- Kč a v PK
OdeVoliči
%
Volební
700,-- Kč.
Platné
Vydané
v
platných
účast vzdané
 povolení hostování na poutích v Mladém Smolivci, Starém
hlasy
obálky
v%
obálky
seznamu
hlasů
Smolivci, Budislavicích a Radošicích paní Jané Třískové
103
53
51.46
53
53
100.
z Plzně
 strategický plán Obce Mladý Smolivec
Platné
 vydání souhlasu se stavbou – přístřešek pro ustájení zvířat
Strana
hlasy
pan Lederbuch, Mladý Smolivec
číslo
název
celkem
v%
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 9/08
8
15.09
1 Komunistická str.Čech a Moravy
 žádost na odprodej pozemku v k.ú. Starý Smolivec p. Nachtman, St. Smolivec
18 Strana zelených
1
1.88
 informaci o nutnosti splatit do konce roku 2008 bezúročnou
3
5.66
půjčku z Fondu rozvoje bydlení, kterou obec získala v roce 20 Děln.str.-NE americkému radaru
1998 na výstavbu bytů ve výši 600 tis. Kč
21
39.62
36 Koalice pro Plzeňský kraj
 informace o pokračování příprav územních plánů
2
3.77
37 SDŽ-Strana důstojného života
 informace o zachování provozu pošty v Dožicích
UKLÁDÁ:
3
5.66
47 Občanská demokratická strana
 starostce obce zajistit zrušení pastvy skotu okolo studní ve
14
26.41
48 Česká str.sociálně demokrat.
Starém Smolivci
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
1
1,88
58 Koruna Česká (monarch. str.)

Ň
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František KLÁSEK
Anna TOTHOVÁ
František KOVAŘÍK
Růžena ŠAMPALÍKOVÁ
Božena VOCELKOVÁ
Josef HULAČ
Jarmila ŠÍMOVÁ
Růžena KREJNICKÁ
Marie NESVEDOVÁ
Božena VOKÁČOVÁ
Vlasta SLOUPOVÁ
Helena ŠTÍPKOVÁ
Milada KOREJČKOVÁ
Marie STAŇKOVÁ
Václav KRAČEK
Růžena HOUŠKOVÁ
Rudolf SUDA
Anna SEDLÁKOVÁ
František ČERVENKA
Marie KOŘÁNOVÁ
Stanislav SEDLÁČEK
František ŠLAJS
Cecílie TOPINKOVÁ
František BLÁHA
Růžena KUBÍKOVÁ
Anna ŠIPATKOVÁ
Marie VODIČKOVÁ
Josef REZEK
František VESELÝ
Marie MUŽÍKOVÁ
Marie KREJČOVÁ
Eva SEDLÁČKOVÁ
Růžena VALENTOVÁ
Josef MITALER
Anna BEČVÁŘOVÁ
Božena BAMBASOVÁ
Alena PRŮCHOVÁ
Jitka TÝCOVÁ
Karel ŠKUDRNA
Vlasta HEFERTOVÁ
Blahopřejem

Oselce
Kotouň
Starý Smolivec
Řesanice
Polánka
Kasejovice
Životice
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Kasejovice
Starý Smolivec
Újezd
Kasejovice
Starý Smolivec
Řesanice
Polánka
Újezd
Polánka
Kasejovice
Nová Ves
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Hradiště
Kladrubce
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Chloumek
Dožice
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Hradiště
Kasejovice
Zahorčičky
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice

e !!!

ROZLOUČILI JSME SE
Marie MATOUŠKOVÁ, Starý Smolivec
narozena 1928, zemřela 4.10. 2008
Ludmila NOVOTNÁ, Kasejovice
narozena 1926, zemřela 11.10. 2008
Anna KOPŘIVOVÁ, Řesanice
narozena 1913, zemřela 23.10. 2008

VÝPŮJČNÍ DOBA

PONDĚLÍ: 8.00-9.00, 10.30-13.00, 16.00-19.00
ÚTERÝ: 10.30-12.00 - ZMĚNA !!! )

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





Nau ná literatura pro dosp lé:
Literatura pro d ti a mládež:


Cornwell Bernard: Poslední království
Coulterová Catherine: Krásná podvodnice
Klostermann Karel: Spravedlnost lidská a jiné povídky
ze Sušicka
Kinley MacGregor: Návrat krále
Nosková Věra: Ať si holky popláčou
Shawová Patricia: Pět vichrů
Small Bertrice: Drahoušek Jasmína
č
ě
Houtzager Guus: Encyklopedie řecké mytologie
ě
Becker Susanne: Z dílny malých mistrů
Miřátská Hana: Veršovánky pro Aničku
-nf-

Město Kasejovice a Obce Hradiště, Oselce,
Mladý Smolivec, Nezdřev a Životice
Vás srdečně zvou na tradiční předvánoční

ve středu 26. listopadu 2008
od 14.00 hodin
na sále a. s. Agrochov Kasejovice - Smolivec

ZLATOU SVATBU OSLAVÍ
15. listopadu 2008
manželé Jana a Vladimír

MATZOVI z Kasejovic
Srdečně blahopřejeme

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Aneta VAŘEKOVÁ, Bezděkov
narozena 23.9. 2008

Roman RYBA, Řesanice
narozen 26.9 .2008

Pavlína HLINKOVÁ, Starý Smolivec
narozena 20.10. 2008

Bohatý kulturní program a občerstvení zajištěno !
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V úterý 21. října se 19 žáků kasejovické základní školy vydalo společně se svými učiteli na třídenní putování do bavorského městečka Zwiesel.
Cesta do Zwieselu byla součástí projektu „Kasejovice – Zwiesel 2008“
realizovaného v rámci programu Plzeňského kraje na podporu mezinárodní
spolupráce. O projektu a uskutečnění jeho první části na české straně jsme
informovali na stránkách říjnového vydání Kasejovických novin.
Návštěvy Zwieselu se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků Základní školy
Kasejovice, z nichž většina se učí oběma světovým jazykům – angličtině a
němčině. Během tří dnů strávených ve Zwieselu, městečku vzdáleném
deset kilometrů od česko – německé hranice, měli žáci jedinečnou příležitost uplatnit své dosavadní jazykové znalosti v praxi. Kromě toho měli žáci
a učitelé možnost seznámit se s historií, kulturou a tradicí na druhé straně
hranice.
Více jak 1500 let sousedství a vzájemného soužití lidí z Bavorska a
Česka důkladn ě mapovala výstava konaná ve zwieselském Domě bavorských dějin, kterou žáci kasejovické základní školy shlédli v roce 2007.
Návštěva několika míst ve Zwieselu a okolí během letošního podzimního
pobytu byla pro žáky dalším dokladem tohoto vzájemného soužití v minulosti, jehož stopy jsou v této oblasti patrné ještě dnes.

mu škodí, co prospívá a jaké bohatství les od
pradávna člověku poskytuje. Oddělení Vlast je
věnováno historii Zwieselu a okolí. Návštěvníky školy seznamuje s životem lidí v minulosti,
jejich řemesly, náboženským životem, tradicemi, zvyky, z nichž některé zůstaly živé až do
dnešních dnů. Třetí část Sklo vypovídá o sklářské tradici Zwieselu. Mapuje historii výroby
skla od jejích počátků až do současnosti. Unikátní je zejména rozsáhlá sbírka barevných
skleněných dóz na uchování tabáku. Velký
význam má rovněž model představující sklářskou vesničku, která dokumentuje každodenní
život dřívějších sklářských osad. Muzeum je
jasným důkazem toho, že příroda poskytovala a
poskytuje člověku neskutečně cenný zdroj surovin, které, pokud se je naučí dobře využívat,
mu umožňují uživit se i v drsných horských
podmínkách.
Součástí prohlídky Zwieselu byla rovněž
EXKURZE VE SKLÁRNĚ
návštěva místního obchodního centra a večerní
Po příjezdu do Zwieselu, přivítání výpravy ze Základní školy Kasejo- návštěva bazénu – Zwieseler Erlebnisbad.
vice ředitelem zwieselské Hauptschule Edmundem Sternem a ubytování
ZPÁTKY DO ŠKOLY
v bungalovech se všichni vypravili do sklárny v Theresienthalu. Žáci tak
Ve čtvrtek 23. října se žáci vypravili do
měli výjimečnou příležitost seznámit se s procesem výroby foukaného
skla, se kterým je seznámil průvodce Edmund Stern. Ke shlédnutí byli zwieselské základní školy (Hauptschule Zwienejen skláři ve výrobním procesu a hotové umělecké skvosty, ale také in- sel), kde se jich ujali žáci a učitelé. V úvodu
gredience nezbytné pro vznik křehké krásy – křemičitý písek, potaš, vápe- čekalo na žáky řešení úkolů v německém jazynec a soda. Žáci se tak dozvěděli, při jakých teplotách se sklo vyrábí a čím ce. Otázky se týkaly zejména přírody, ekologie
se původní čiré sklo barví. Objasněn jim byl rovněž původ šumavského a zdravé výživy. Úkolem žáků tak bylo např.
místního jména Antýgl. V Antýglu při řece Vydře na české straně Šumavy poznávat druhy rostlin, obilovin, správně rozse dříve nacházela malá sklárna, ve které se sklo vyrábělo v jednom hrnci, hodnout, co je součástí zdravé výživy a zodpoein Tiegel = jeden hrnec. Z výkladu se žáci rovněž dozvěděli, že sklárny vídat otázky zaměřené na ekologii a ochranu
v bavorském Zwieselu byly v minulosti místem, kde se setkávali umělečtí životního prostředí. Poté čekala na žáky proskláři nejen z Německa, ale také Čech a Itálie. U dobrého skláře totiž neby- hlídka školy a přátelské sportovní utkání ve
lo rozhodující jakou řečí mluví, ale co umí, což v podstatě platí dodnes. fotbale. Dokladem toho, že kasejovičtí žáci umí
V současné době rozvoj a podporu sklářského průmyslu zajišťuje střední hrát fotbal, potvrdilo jejich vítězství nad zwiesklářská škola ve Zwieselu, kde se mladí skláři učí tomuto tradičnímu ře- selskými staršími žáky 6:4, za což si domů odvezli trofej v podobě fotbalového míče
meslu.
s podpisy hráčů a pedagogů.
VZHŮRU NA JAVOR
Následovalo pozvání k obědu do nedaleké
Po krátké přestávce se kasejovičtí žáci a jejich učitelé dopravili autoškolní
jídelny a poté prohlídka kostela sv. Mibusem na nástupní místo Velkého Javoru (Grosser Arber), nejvyšší hory na
kuláše
(Pfarrkirche St. Nikolaus). Zde se kabavorské straně Šumavy. Kabinková lanovka všechny bezpečně dopravila
sejovická
výprava rozloučila ředitelem Edmunna samotný vrchol Velkého Javoru do výšky 1456 metrů. Díky slunečnému
dem
Sternem
a odjela do bungalovů, aby se
počasí a dobré viditelnosti bylo možné další vrcholy „zelené střechy Evrořipravila na zpáteční cestu do Čech.
p
py“ – tj. národních parků Šumava a Bavorský les, vidět z jiného pohledu.

U ZDROJE PITNÉ VODY

U DOMU K DIVOČINĚ

V odpoledních hodinách se žáci vydali na
cestu do Kasejovic. Při ní se zastavili ještě
v bavorském Ludwigsthalu, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází informační centrum
Bavorského lesa Haus zur Wildnis. Jeho 2,5 km
dlouhá okružní trasa nabízí návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s postupným formováním Bavorského lesa a Šumavy.
V prostorách jeskyně je možné shlédnout film
o utváření Šumavy v době kamenné a době
ZA TRADICÍ DO MUZEA LESA
kovů a prohlédnout si interiér jeskyně
V odpoledních hodinách čekala na žáky prohlídka městečka Zwiesel. s nástěnnými malbami kopírující originální
Aby se dozvěděli další informace o této lokalitě, navštívili místní muzeum jeskyni Grotte Chauvet v jižní Francii. Na vollesa – Waldmuseum. Muzeum je rozděleno do tří oddílů – Les, Vlast a ných plochách jsou k vidění původní obyvatelé
Sklo. V první části Les, měli žáci příležitost seznámit se vznikem lesa, co Šumavy a Bavorského lesa z říše zvířat -

Druhý den (ve středu 22.října) odjela výprava z kasejovické základní
školy autobusem směrem k Frauenau, aby se po naučné stezce vydala
k největšímu zdroji pitné vody zdejší oblasti – Trinkwasserspeicher Frauenau. Průvodcem byl opět Edmund Stern, který žákům objasnil význam
vodní nádrže a nezbytnou ochranu okolních lesů. Stejně jako lesy na české
straně Šumavy jsou i ty bavorské ohrožovány kůrovcem. Žáci se tak dozvěděli, že je nutné zachovat zalesnění svahů, neboť jedině tak nebude
docházet k volnému sesuvu půdy a následnému znečišťování a úbytku
zdrojů pitné vody.
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KASEJOVIČTÍ ŽÁCI
SE VYPRAVILI ZA HRANICE VŠEDNÍCH DNŮ

dokončení ze str. 10

divocí koně, skot, vlci a rysové, které je při troše štěstí možné pozorovat také z dřevěné vyhlídkové věže. Po dvouhodinové návštěvě kousku bavorského lesa se museli žáci se
světem divočiny rozloučit a vydat se směrem Železná Ruda
odkud se přes Klatovy a Nepomuk vrátili zpátky do Kasejovic.
Třídenní pobyt žáků a učitelů na německé straně hranice obohatil jejich dosavadní vědomosti a znalosti nejen
v jazykové oblasti, ale rovněž z přírodopisu, zeměpisu a
ekologie a potvrdil vzájemné prolínání a ovlivňování těchto
oborů nejen v minulosti, ale i v současné době. Žáci tak
měli během svého pobytu v bavorském Zwieselu příležitost
ještě lépe porozumět vzájemnému soužití lidí v oblasti česko-bavorské hranice, poznat blízkost obou kultur a uvědomit si nutnost odbourání umělé hranice, jež oba národy ve
druhé polovině 20. století oddělovala.
První projekt Základní školy Kasejovice realizovaný
v rámci programu Plzeňského kraje na podporu mezinárodní spolupráce odstartoval spolupráci mezi oběmi spřátelenými školami – Základní školou Kasejovice a Hauptschule
Zwiesel. Doufejme, že v následujících letech se nám toto
partnerství podaří udržet, společně zrealizovat další projekty
a žáci tak budou mít možnost nadále poznávat kulturu našich bavorských sousedů.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ, učitelka Základní
školy Kasejovice

Začátkem října přijeli do Kasejovic žáci a učitelé školy
ve Zwieselu. My jsme jim ukázali školu a sehráli s nimi
fotbalové utkání. Domluvili jsme se, že v druhé polovině
října pojedou zase zástupci kasejovické školy do Zwieselu.
Stalo se tak 21. října. Sraz byl v 8 hodin u hasičské
zbrojnice. Přijel pro nás nový autobus společnosti pana Vohryzky. Dali jsme si batohy do autobusu a mohlo se jet.
Celou cestu jsme byli stále informováni o minulosti měst,
kterými jsme projížděli, paní učitelkou Löffelmannovou.
Po příjezdu do Německa nás čekalo milé překvapení
v podobě pěkných a prostorných bungalovů. Ubytování
nám moc času nezabralo, a tak byla na řadě prohlídka místní vyhlášené sklárny. Zde byli k vidění jak dělníci při práci,
tak i hotové výrobky. Dále byl v plánu výlet na horu Velký
Javor. Jelikož ve výšce 1456 m.n.m. bylo krásné počasí,
měli jsme všechna okolní města jako na dlani. Po hodině
prohlídka omrzela i naše učitele, a tak jsme mohli jet zase
na ubytovnu.
Druhý den jsme šli do města, nakoupili suvenýry a
následovala prohlídka přírodního muzea. Po večeři jdeme
do bazénu!“ řekl nám pan učitel Viktora po příchodu do
bungalovů. Odpočinuli jsme si a jelo se. Většina z nás strávila tyto 2 hodiny ve venkovním vyhřívaném bazénu. A
byla před námi druhá noc. Tentokrát nám usínání nedělalo
velké problémy, a tak kolem desáté hodiny mohli nerušeně
spát i naši sousedé.
Třetí den přišla na řadu prohlídka školy a fotbalový
zápas. Ten jsme opět vyhráli my z Kasejovic. Posledních
pár hodin pobytu v Německu jsme strávili prohlídkou zdejší
chráněné oblasti. Poté už jen nasednout do autobusu a mohVáclav ZOUBEK, 9. třída
lo se jet domů.
Na snímcích průběh návštěvy Zwieselu

fota -jv-
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Základní škola Kasejovice zve širokou veřejnost na
v klubovně tělocvičny v Kasejovicích.
Rodiče, prarodiče i ostatní přijďte s dětmi okusit kouzlo Vánoc.







trvalá úprava váhy - vhodné i pro vyšší nadváhu
úprava stravovacích návyků
cílená výživa pro sportovce
prevence civilizačních chorob bez použití léků
instruktážní poradenství péče o pleť a líčení
————————————————–——————————
Konzultace Centrum MUDr. Chvalové 606 361 997
Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 ESTA Blatná,
přijme pracovníky na pozice
● referent expedice
- SŠ, aktivní znalost NJ,
praxe a AJ výhodou
● výrobní technolog
- VŠ techicko-elektr. zam.,
aktivně NJ nebo AJ
● výrobní plánovač
- VŠ technicko-ekon. zam.,
aktivně NJ
- znalost SAP výhodou.
Kontakt: tel. 383 455 511.
Adresa:
VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná

Buďte nápadití a věnujte jí
odpočinek s relaxací formou
dárkového poukazu do

který Vám nabízí služby a poradenství
v oblasti:
Kosmetika, ultrazvuk, barvení řas a
obočí, manikúra, pedikúra, parafínové
zábaly,nehtová modeláž + zdobení
nehtů, masáže rekondiční, tibetská,
reflexní, čokoládová, lymfatická,
lymfodrenáže + formující a
detoxikační zábaly.
Prodej dárkových poukazů a kosmetiky
Salon najdete na adrese:
Michaela Weise, Kasejovice 113,
na náměstí - Drogerie u Jakubčíků
www.salon-bellisimma.wz.cz

Jeden z největších výrobců a dodavatelů
vysoce kvalitních montovaných rodinných

domů — dřevostaveb v České republice
nabízí uplatnění na pozice



t e s a ř, t r u h l á ř

Požadujeme:

Nabízíme:

( provozovna Oselce)

 spolehlivost
 zájem o danou profesi
 schopnost týmové práce
 dvousměnný provoz — ranní, odpolední
 vyučení v oboru nebo zkušenost s výrobou dřevostaveb
 profesní zaškolení
 odpovídající finanční ohodnocení
 měsíční příspěvky na dopravu zaměstnanců do práce
 zaměstnanecké výhody — např. penzijní připojištění
 výkonnostní odměny
 výhodné zaměstnanecké půjčky
 podpora dětí zaměstnanců na odborných, středních a vysokých
školách bezúročnými půjčkami
 nástup možný po domluvě

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat - Po - Pá 6 -14 hod.
Kontaktní osoba - Marcela Brůžková, tel.: 3 7 6 5 4 7 2 2 7, 6 0 6 6 2 1 1 0 0
Atrium, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice, www.atrium.cz
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SDH ŘESANICE A KLUB PŘÁTEL
ZELENÉ SEDMY
PONDĚLÍ
zavřeno
ÚTERÝ
zavřeno
13.00 — 20.00
ST ŘEDA
ČTVRTEK
13.00 — 20.00
PÁTEK
13.00 — dle hostů
SOBOTA
13.00 — dle hostů
13.00 — 19.00
NEDĚLE
Provozovatel: ŠIMŮNKOVÁ JAROSLAVA, IČO:76169341

Městský úřad Kasejovice oznamuje občanům, že
proběhne

v Kasejovicích a okolních obcích

POUZE PLASTY uložené v zavázaných pytlích uložte před
svými domy nejdříve jeden den před plánovaným svozem.
Zároveň prosíme občany o třídění plastů — PET lahve
zvlášť, ostatní plasty zvlášť.

TJ SOKOL KASEJOVICE

MĚSTA KASEJOVICE

za finančního přispění
pořádá pro děti a mládež zábavné odpoledne

V SOBOTU 6.PROSINCE 2008
na sále restaurace
„Adamec“ v Kasejovicích
začátek ve 14.00 h

Pro velký úspěch v minulému roku se
letos opět podíváme do „nebe“.
Odpolednem nás budou provázet
andělé a samozřejmě nebude chybět
ani nadílka od Mikuláše. Těšit se
můžete na soutěže, tanec a spoustu
nebeských laskomin. Hodné děti
těšte se a ty zlobivé ? …..Taky !!!

Vás srdečně zvou na 5. ročník turnaje

o putovní pohár a další ceny

V ŘESANICÍCH V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ
Startovné: 100 Kč, včetně občerstvení
Časový program turnaje:
do 12.30 prezentace
od 12.30 do 13.00 losování 1. kola
od 13.00 do 14.30 hrací doba 1. kola
od 14.40 do 16.00 hrací doba 2. kola
od 16.00 do 16.30 přestávka, občerstvení
od 16.30 do 18.00 hrací doba 3. kola
do 19.00 vyhlášení
Rozhodčí: Behenský, Červený, Šampalík
Hlavní pořadatel: Ing. Václav Šampalík tel. 606
109 638
Podmínky účasti:
včasná prezentace do 12.30 h
sportovní vystupování a dodržování pravidel a řádů
respektování výroků rozhodčích
Soutěž: Turnaj je otevřený, hraje se desetihaléřový
mariáš podle pravidel platných v Řesanicích.
Na Vaši účast se těší vyznavači mariáše









Nový produkt pro předlužené domácnosti,
na bydlení, pro všechny bez omezení. Půjčka,
která Vás nezatíží. Neposuzujeme registry.
Kombinací dvou produktů samosplácející varianta.

Kontakt: 774 417 301

Vyřízení do 24 hodin. Pro důchodce i invalidní,
zaměstnance a ženy na mateřské dovolené.

Kontakt: 774 417 301

Vstupné dospělí 30Kč a děti 20Kč
VEČER OD 20.00 h

Dospěláci přineste „vtipný dárek“ pro svého blízkého a
obdarujte ho při zábavě prostřednictvím Mikuláše !!!!!!

————————————–————-——————
 Prodám míchačku, 380 V, objem 150l (2kolečka),
vyklápění, změna směru otáčení, motor v samost. skříni, 3 poj. kolečka + držadla-tovární výroba. Cena 1
900 Kč Tel. 721 817 141 nebo 728 007 165
————————————————–————-——
 Prodám PVC, kvalitní, orig. zabalené, tl. 3 mm, šíř.
4m, délka 4,3m, dlaždicový vzor, barva béžovo-hnědá.
Cena 1900 Kč (původní 4 300 Kč) Tel. 721 817 141
nebo 728 007 165
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Vybudováním nového sportoviště v blízkosti tělocvičny umožnilo Město Kasejovice
dětem z Kasejovic a blízkého okolí věnovat se
dalšímu kolektivnímu sportu. Krom v místě
oblíbeného fotbalu, který je dlouhá léta výborně veden Tělovýchovnou jednotou Sokol Kasejovice a halového florbalu pod Základní
školou Kasejovice lze od letošního roku využít
nabídky nově vzniklého hokejbalového klubu.
Ten pod vedením Antonína Řehoře z Kasejovic čítá v současnosti kolem dvaceti dětí ve
věku od osmi do jedenácti let.
CO JE TO HOKEJBAL ?
Relativně mladý sport, který vychází z
ledního hokeje. Podobá se a značně se mu
přibližuje po stránce formální i obsahové. Příbuznost k lednímu hokeji dokazuje stejná hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla
hry. Zásadní je však to, že z psychologického
hlediska se hráč hokejbalu staví do jedné řady
s hráčem ledního hokeje a považuje hokejbal
za sport, který z řady důvodů přímo z ledního
hokeje vznikl.
OD LEDNÍHO HOKEJE SE LIŠÍ:
- nehraje se na ledě, ale na pevném povrchu
hřiště (asfalt, beton, ...)
- nepoužívá se bruslí, hráči hokejbalu mají
sportovní obuv
- hraje se sice klasickou hokejkou, ale s plastovým míčkem
- ostatní výstroj hráče hokejbalu je jednodušší
než v ledním hokeji, protože není nutná tak
pečlivá ochrana těla.
Často při vyslovení slova hokejbal dochází
k záměně s pozemním hokejem. Od toho se
ovšem zásadně liší v mnoha směrech (povrch
a velikost hřiště, mantinely, branky, počet hráčů, hokejka, míček, pravidla atd.) a příbuznost
není téměř žádná. I když z pochopitelných
důvodů hokejbal nedosahuje atraktivity ledního hokeje, má před tímto sportem, zejména z
hlediska možného masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, řadu předností.
DALŠÍ VÝVOJ HOKEJBALU
by se měl v podstatě ubírat takovým směrem,
aby umožnil hrát hokejbal, všem zájemcům,
kteří mají rádi hokej, ale z různých důvodů ho
závodně hrát nemohou. Jsou-li vytvořeny potřebné podmínky, hokejbal se rychle šíří a již
dnes patří mezi sporty nejmasovější. Málokdo
ví, že hokejbal je již 12. nejpočetnější sport
mezi více než 100 druhy sportů u nás a že v
kategorii kolektivních sportů se hokejbalisté
mužské populace řadí na 5.místo! Tím hokejbal přispívá k zvyšování pravidelné tělovýchovné aktivity mládeže i dospělých a účelné-rknmu využívání jejich volného času.
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