LEDEN 2009

Cena 3,- Kč

Číslo 1; ročník XIV.

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

Foto Václav Blovský

Ve středu 17. prosince
2008 přivítala kasejovická radnice deset
n ových
ob č ánk ů :
Filipa Šampalíka, Nelu Filausovou, Veroniku Hoškovou, Andreu
Bašnikovou, Štěpána
Adamce, Bohumila
Flachse, Veroniku
Fialovou, Petra Stupku, Davida Nyiri, SalNa snímku starostka města Marie Čápová a Sally
foto -md- ly Blankovou.
Blanková s rodiči
pokračování na str. 2

Vážení spoluobčané,
první leden otevřel nový rok 2009. Společně jsme
jej přivítali ve čtvrtek večer odpálením slavnostního ohňostroje na kasejovickém náměstí. Věřím,
že uplynulé vánoční svátky byly pro většinu z nás
dny klidu a pohody, při kterých jsme načerpali
dostatek energie do dalších dnů.
S odcházejícím rokem bývá zvykem otočit
se zpátky a hodnotit, co se za uplynulých dvanáct
měsíců odehrálo. Jaký minulý rok byl, si musí
každý vyhodnotit sám. Osobně si myslím, že rok
2008 se v Kasejovicích na jedné straně nesl ve
znamení oslav 130 let povýšení na město a založení místního hasičského sboru, na druhé straně
byl pro naše město celkem poklidný bez příliš
velkých zvratů. O tom, co zde se událo, podařilo
a jaké problémy se řešily, jsme pravidelně naše
občany informovali na stránkách Kasejovických
novin a webových stránkách Města Kasejovice.
I v roce 2009 čeká na Kasejovice celá řada
stavebních, kulturních a společenských akcí. Za
všechny bych chtěla jmenovat již zahájenou rekonstrukci budovy staré školy na náměstí. Budova již delší dobu neslouží svému původnímu účelu. Své zázemí zde našel Klub otevřených dveří
pro neorganizované děti a mládež a klub seniorů
Babí léto. V rámci rozsáhlé rekonstrukce celého
objektu vznikne ze školní budovy kulturněspolečenské centrum, v jehož prostorách najdou
své místo i oba kluby.
Jsem přesvědčena o tom, že nastávající
rok 2009 přinese celou řadu zajímavých kulturních, společenských, sportovních i jiných událostí, na kterých se budeme společně setkávat a prožívat příjemné chvíle.
Dovolte mi, abych všem do nového roku
2009 popřála pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů
a mnoho pěkných chvil naplněných radostí a pokojem.
Marie Čápová, starostka Města Kasejovice

Z obsahu …...

Usnesení zastupitelstev obcí a města
Letošní novoroční pochod směřoval do
Bezděkovce
● Vánoční mše svatá v Budislavicích
● Pozvánka na zápis do 1. třídy
● Novoroční běh v Kladrubcích
● Tradice kasejovického hokeje
obnovena
●
●

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 16.2.2009.
Příjem příspěvků KN č. 2/2009 do 31.1. 2009.
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Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kasejovicích a
okolních obcích na rok 2009 na 1 osobu nebo objekt k rekreaci je 420 Kč. Splatnost poplatku je do 28.2. 2009
(Připomínáme!! Platnost známek na svoz odpadu z roku
2008 je do 31.1. 2009 !!!). V roce 2009 bude svoz komunálního od- RADA M ĚSTA KASEJOVICE
padu v Kasejovicích a okolních obcích zajištěn v době topné sezóny BERE NA VĚDOMÍ:
 zápis z konkurzního řízení na místo ředitele Zákaždý čtvrtek a mimo topnou sezónu v sudé čtvrtky.
kladní
školy Kasejovice,
okres
PlzeňPoplatek za psa na rok 2009 činí 50 Kč za jednoho a za kažjih ze dne 17.12. 2008
dého dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku do 28.2. 2009
JMENUJE:
 Mgr. Jaroslava Viktoru, bytem Srby do funkce
Dům s pečovatelskou službou v Kasejovicích nabízí volné
ředitele Základní školy Kasejovice, okres Plzeňbyty pro soběstačné seniory. Dále zajistí případným zájemjih s účinností od 1.1. 2009
-rkn- SCHVALUJE:
cům dovoz obědů. Informace na tel. 371 595 227.
 odměny ředitelce Základní školy Kasejovice,
okres Plze ň -jih za pracovní zásluhy
v souvislosti s odchodem do důchodu
V souvislosti s odchodem bývalé ředitelky školy Jaroslavy Ladmanové do důchodu a vzdání se funkce ředitelky byl v měsíci listopadu 2008 vyhlášen konkurz na obsazení funkce ředitele.
Na základě výsledků konkurzního řízení v měsíci prosinci jmenovalo Město Kasejovice do funkce ředitele školy, s platností od
1.1. 2009, Jaroslava Viktoru, který do té doby působil na škole jako
RADA M ĚSTA KASEJOVICE
zástupce ředitele.
SCHVALUJE:
Děkujeme touto cestou bývalé ředitelce Jaroslavě Ladmanové za  rozpočet města na rok 2009
dlouholetou příkladnou práci ve vedení školy a jejímu nástupci pře-  rozpočtový výhled
jeme mnoho úspěchů v nové roli ředitele.
 inventarizační komise pro inventarizaci majetku
Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice, Rada
města a Základní a Mateřské školy Kasejovice
města Kasejovice, Zastupitelstvo města Kasejovice
k 31.12. 2008
 finan ční příspěvek z Programu přímé podpory
dokončení ze str. 1
neziskových organizacích při práci s mládeží a
V PROSINCI P IVÍTALA KASEJOVICKÁ veřejně prospěšných aktivitách:
● Českému svazu včelařů Kasejovice na vyšetřeRADNICE DESET NOVÝCH OB ÁNK
ní včelstev na mor plodu ve výši 10 000 Kč
Slavnostní vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu
● Českému svazu včelařů Kotouň místo Řesanice
Kasejovice uvedly kulturním vystoupením děti z Mateřské školy
na
vyšetření včelstev na mor plodu ve výši 2
Kasejovice. Poté uvítala každého nového občánka starostka města
500
Kč
Marie Čápová a zároveň ho obdarovala malým dárkem. Slavnost
●
Václavu
Jakubčíkovi, bytem Kasejovice 5 000
uzavřelo posezení rodičů s dětmi a vedením radnice při malém obč
na
pronájem
ledové plochy pro HC KasejoK
čerstvení.
vice
„Jedna oslava je u konce, ale již nyní připravujeme slavnostní
● Klubu otevřených dveří Kasejovice 20 728,36
vítání pro dalších sedm dětí, které se narodily od července 2008 do
Kč na provoz klubu
konce prosince 2008,“ sdělila starostka města Marie Čápová. -rkn termín sch ůze Zastupitelstva města Kasejovice
18.12. 2008 od 19.00 h a program jednání
 změny v rozpočtu města č. 11/2008

Ř
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BERE NA VĚDOMÍ:








Prosincové vítání občánků v obřadní síní Městského úřadu v Kasejovicích.
Foto Milan Demela

cenu vodného a stočného v Kasejovicích 21 Kč a
20 Kč vč. DHP v r. 2009
zprávu starostky města o:
● jednání s firmou Rumpold ohledně ceny za komunální odpad v r. 2009
● zahájení komplexních pozemkových úprav v k.
ú. Chloumek, Řesanice
● sdělení ukončení závěrečného vyhodnocení akce
– „Výstavba hřiště Kasejovice – II. etapa“
žádost K. F., bytem Řesanice o odprodej pozemku č. parc. 1212/24, 1212/1, 13/1 v k. ú. Řesanice
žádost I. D., bytem Praha o odprodej části pozemku
č. parc. 1212/1
žádost manželů F. o odprodej části pozemku č.
parc. 536/1 o výměře cca 100 m2 v Chloumku
-rkn-
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1. Placení parkovného na veřejném prostranství v roce 2009
- poplatek se hradit nebude, ale každý řidič zpevní své parkoviště a bude ho udržovat.
2. Odvoz TKO do 28.2. 2009 - poplatek za jednu osobu 450
Kč
3. Poplatek za psa do 28.2. 2009 - z jednoho 50 Kč, z druhého
75 Kč
4. Vodné a stočné do 30.4. 2009 - vodné 13 Kč a stočné 10 Kč
5. Poplatky za pronájem pozemků do 30.4. 2009
6. Odvoz TKO chalupáři a chataři do 30.6. 2009
7. Poplatky z hrobu vždy po 10 letech
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

Již desátý ročník Novoročního oseleckého pochodu se
uskutečnil v prvním dnu roku 2009. Stejně jako v minulých letech i letošní ročník pořádal Obecní úřad Oselce spolu se Sborem dobrovolných hasičů Oselce. Více než osmdesát účastníků
se krátce po poledni vydalo na 8 km dlouhou trať, která tentokrát vedla z Oselec do Bezděkovce a zpět. Pro zahřátí byl připra-vbven svařák a ve Zhůrci opečené klobásy.

Na snímcích účastníci novoročního pochodu

foto -vb-

Obecní úřad v Hradišti nabízí k prodeji nové publikace o
obci Hradiště, vydané u příležitosti prvního setkání rodáků a
přátel obce Hradiště, jejíž vznik se datuje v letech 1227 – 1228.
Kontakty: tel: 371595129, E-mail: obec.hradiste@blatna.net

Číslo 1; ročník XIV.

OBCE HRADIŠTĚ A JEJÍCH SPÁDOVÝCH OBCÍ
POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ V ROCE
2009
Nadále je v platnosti „Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky a přílohy k této vyhlášce je stanoven poplatek na rok 2009 takto:
500,-Kč na jednoho občana s trvalým pobytem v obci
Hradiště, 500,- Kč na jeden trvale neobydlený objekt
v obci Hradiště.
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které
mají trvalý pobyt na území obce a pro všechny fyzické
osoby, které v obci mají ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci a na další osoby,
které se na území obce zdržují.
Platba za likvidaci odpadů byla stanovena formou místního poplatku, to znamená, že jej lze vymáhat soudní exekucí. Bohužel i v naší obci se našlo několik občanů, kteří
nerespektují vyhlášku obce a poplatek nemají za minulé
období dosud uhrazen.
Vybírání poplatku za odpady: poplatek v hotovosti je
vybírán na Obecním úřadě v Hradišti do 31.3.2009.
V Bezděkově tento místní poplatek můžete uhradit u
pana Nováka, bytem Bezděkov čp.49 stejným způsobem
jako v minulých letech.
Po uhrazení poplatku obdrží občané registrační známku
na popelnici. Občané, kteří nemají popelnici, nebo se jejich nemovitost nachází mimo intravilán obce, obdrží 5
kusů pytlů na odpad s logem svozové firmy zdarma. Další
pytle nad tento stanovený limit si již musí občan přikoupit.
Poplatek je možno uhradit také převodním příkazem nebo
poštovní složenkou. V tomto případě je nutný kontakt
s obecním úřadem, který sdělí číslo účtu a variabilní symbol platby, popř. lze vyzvednout na OÚ složenku.
Kontakt na Obecní úřad Hradiště:
adresa: Obecní úřad Hradiště, Hradiště 62, 335 44
Kasejovice, telefon: 371 595 129

Sklo – kontejner na sklo v Hradišti, Zahorčičkách a
v Bezděkově.
Plasty a TETRA-PACKOVÉ obaly – kontejner na sklo
v Hradišti, Zahorčičkách a v Bezděkově.
Směsný komunální odpad – vlastní popelové nádoby
nebo pytle s logem svozové firmy.
Velkoobjemový odpad – po vyhlášení probíhá 1-2 x do
roka do přistavených kontejnerů v každé obci.
Nebezpečný odpad – po vyhlášení probíhá několikrát
během roku. Vybraný nebezpečný odpad se shromažďuje
na určená místa /Hradiště u hasičské zbrojnice, Bezděkov
u staré hasičské zbrojnice. Občané ze Zahorčiček mohou
nebezpečný odpad odložit v Hradišti nebo v Bezděkově
na určená místa/.
Těm občanům, kteří poctivě třídí odpad, bychom chtěli
poděkovat. Díky třídění odpadů se do naší obce, která je
zapojena do systému EKO-KOM, vrací část financí.
Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC:
VOLÍ:
 ověřovatele zápisu – Krejčík Stanislav,
Šmíd Pavel
SCHVALUJE:
 program zasedání
 jmenování člen ů výběrové komise na akci
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“ ve složení Eva Kubová, Miroslav
Slavíček, Ing. Otakar Friedrich, Miroslav Šustr, Jan Spour
 uzavření Mandátní smlouvy s p. Voráčkem na přípravu a
průběh zadání zjednodušeného podlimitního řízení
v režimu zákona137/2006 Sb. na akci „Rekonstrukce
místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části
Dožice“
 uzavřenou úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou a.s. na
akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý
Smolivec a její části Dožice“
 vydání souhlasného stanoviska k rekonstrukci stávajících
objektů katodické ochrany na trase produktovodu Čepro
a.s., zaslání existence podzemních sítí ve správě a vydání
souhlasu ke vstupu na dotčené pozemky ve vlastnictví
obce
 směnu pozemku 917 v k.ú. Starý Smolivec o výměře 67
m2 za pozemek v k.ú. Starý Smolivec 115/3 o výměře 45
m2 s tím, že paní Hana Kopsová z Příbrami se svým bratrem Liborem Synáčem uhradí rozdíl 440,-- Kč ( 22 m2 za
cenu 20,-- Kč/m2)
 mimořádný příspěvek ZO ČSV, o.s. Kasejovice ve výši
4.500,-- Kč na vyšetření včelstev na mor plodu
 navýšení rozpočtu na rok 2008 ve výši 15.000,-- Kč pro
MŠ Starý Smolivec
 rozpočtové opatření č. 9/2008
 vyhlášku 3/2008, která se týká stanovení poplatku na odstraňování komunálního odpadu na rok 2009 – poplatek
zůstává stejný jako v roce 2008
 vyrovnaný rozpoč et pro rok 2009 ve výši 14.692.660,-Kč
 uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP
NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“,
reg. č. projektu CZ.1.14/1.5.00/03.00785
 uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené
působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990
Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů
s Městem Nepomuk
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 11/08
 žádost p. Hrubeše na odprodej pozemku vedle čp. 76
s tím, že pan Hrubeš nechá pozemek zaměřit a poté se
záměr zveřejní a pozemek odprodá
 připravenou dohodu s p. Trnkou ze Starého Smolivce
ohledně pasení dobytka okolo studní ve Starém Smolivci
 informace z porady starostů v Nepomuku
UKLÁDÁ:
 starostce obce připravit do lednového zasedání seznam
neplatičů za vodu a místní poplatky
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Číslo 1; ročník XIV.

Zatímco v loňském roce se v budislavickém kostele
zpívaly koledy, tentokrát pořadatelé zvolili klasické adventní
nedělní setkání, ke kterému páter Jiří Čepl pozval pražského
faráře od sv. Pankráce Jiřího Kusého. Kněze vyškoleného a
svěceného tajně, „v civilu“, v období, kdy působil jako sólista opery J.K.Tyla v Plzni. Prostor své mše ovládl se zkušenou divadelní manýrou a současně dokázal, že Bohu a andělům nic lidského není. Ze svého operního barytonu neztratil
vůbec nic. Koneckonců jeho CD s Biblickými zpěvy Antonína Dvořáka je ještě v prodeji a v Praze vystoupil na koncertě
k 1100 letům české státnosti spolu s Bárou Basikovou. Takže
hudební část adventního setkání měla opravdu sváteční úroveň. Ohřívané sezení pro kostelní lavice, které zas není až
tak velkou investicí, by podobným akcím velmi pomohlo –
svařáček před kostelem by i tak chutnal dobře.
Petr VILHELM

Mše svatá v kostele sv. Jiljí v Budislavicích.

Foto -ek-

Že je Člověče nezlob se! hra dobrá pro
rodinu s dětmi, které se
při ní naučí mimoděk
počítat do šesti, je omyl!
foto -ekDůkazem budiž předsilvestrovský budislavický
turnaj. V odpolední části vyhrazené pro děti byli aktivní rodiče, zatímco děti se více zajímaly jen o ceny. Zato večerní
část byla o něčem jiném: šestnáct turnérů se tu utkalo ve
čtyřech kolech, atmosféra hustá, plná vášní, ale také vyplavených endorfinů – neklamný příznak dobré zábavy. Zatímco
mužská část se vyžívala v bitkách a udržování strategické
rovnováhy ve hře, ženy si, jako vždy, hleděly svého….A
obsadily první dvě místa, a to ještě v rozstřelu
o třetí místo mohla zvítězit smolivecká Růženka. To je i poučení pro
příští turnaj. Zdá se, že
Hospoda u Křížů už
nebude jen mariášnická.
Petr VILHELM
foto -ek-
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V úterý 16. 12. začaly ve školce ve Starém Smolivci Vánoce. Dopoledne si děti rozbalily dárky od Ježíška a odpoledne jsme
měli vánoční jarmark a besídku pro rodiče. Na jarmarku se prodávaly různé vánoční svícny, andělíčci, svíčky z včelího vosku, zvonky i ošatky z pedigu a také tradiční perníčky a perníkové stromečky. Z vybraných peněz budeme opět sponzorovat vakoveverku v
plzeňské ZOO a také si z nich zaplatíme dopravu do divadla.
U rozsvíceného vánočního stromku děti zpívaly koledy a
známé vánoční písničky a přednášely básničky.Také jsme vyhodnocovaly soutěž „O nejhezčí vánoční překvapení“. Maminky vyrobily do soutěže různé vánoční ozdoby, některé maminky napekly
perníkové chaloupky, vánoční dort s překvapením nebo vánoční
cukroví.
Potom děti předaly připravené dárky a přáníčka svým rodičům. Stejně jako loni přinesla dětem starostka obce Eva Kubová
plný koš dárečků, které dětem společně s Marií Skuhravou rozdala.
Sváteční odpoledne bylo zakončeno voňavým pohoštěním, které
připravily děti společně s p. učitelkami.
Všichni jsme měli radost z toho, že přišlo tolik lidí do školky a že jsme mohli strávit příjemné odpoledne.
Sponzory letošních vánoc v naší MŠ byli: SDH Mladý Smolivec, SDH Starý Smolivec, SDH Radošice, SDH Budislavice, Mysl. sdružení Mladý Smolivec, Kovo Kasejovice Mont s.r.o, Agrochov Kasejovice – Smolivec a.s., Strom Lnáře, Pekárna a cukrárna
Dvorec, p. Spour Budislavice, p. Konvář Dožice, p. Křížová Budislavice – ještě jednou děkujeme.
Svatava ŠLAISOVÁ, ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec

Číslo 1; ročník XIV.

V roce 2008 jsme provedli čtyři velké investiční
akce. Nejprve jsme začali výměnou oken a dveří v MŠ
ve Starém Smolivci, dále jsme se pustili do přípravy
územních plánů pro všechny naše obce, začali jsme
rozsáhlou opravu kostela sv. Michaela v Dožicích –
Kamýk a na konec jsme odbahnili a opravili požární
nádrže v Dožicích. Na tyto akce jsme obdrželi dotace
ve výši 1.100.000,-- Kč. V roce 2007 naše obec hospodařila s přebytkem a ušetřila 640 tis Kč. Tento přebytek
– úsporu jsme vyčerpali a proinvestovali v roce 2008.
V roce 2008 jsme museli také vrátit bezúročnou půjčku
na výstavbu bytů ve výši 440 tis. Kč z fondu rozvoje
bydlení, poskytnutou naší obci v roce 1998.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Kulturní komise Hradiště Vás zve na

S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM
„ochotníků“ z Mačkova
v bezděkovské
škole.
Obecní úřad Nezdřev pořádá

BOHATÁ TOMBOLA, hraje VV
SDH Nezdřev pořádá

BOHATÁ TOMBOLA, hraje Asfalt

Mateřská škola Kasejovice děkuje touto cestou
všem sponzorům, kteří v závěru roku přispěli dětem ve školce na nákup hraček a sportovních pomůcek. Velké poděkování patří především: AGROCHOV Kasejovice-Smolivec a. s., KLAUS
TIMBER a.s. Kladrubce, BEVAR s. r. o. Kasejovice, ČEVIT s. r. o. Kasejovice.
za vedení školy Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka
Na snímcích děti z MŠ Starý Smolivec během vánoční besídky

foto –vb-
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ROZLOUČILI JSME SE

NAROZENINY V LEDNU OSLAVÍ
87 let
Anna ŠIMŮNKOVÁ
Kasejovice
Josef SLEZÁK
Hradiště
Kasejovice
86 let
Jarmila VOŘÍŠKOVÁ
Hradiště
Růžena KREJČOVÁ
Radošice
85 let
Anna ŠIMŮNKOVÁ
Hradiště
84 let
Jiřina CHLANDOVÁ
Oselce
Jiřina PECHOVÁ
82 let
81 let
80 let

79 let
78 let

77 let
76 let

75 let

74 let
73 let
72 let

71 let
70 let

65 let

60 let

Milada KRATOCHVÍLOVÁ Kasejovice
Kasejovice
Jindřich KRAFT
Kasejovice
Milada MIČANOVÁ
Kladrubce
Zdeněk ŠIPATKA
Marie LADMANOVÁ
Kotouň
Životice
Jiřina ŠIMÁŇOVÁ
Josef SUDA
Kasejovice
Kasejovice
Václav ŘÍHA
Kasejovice
Jarmila VOŘÍŠKOVÁ
Marie AUGUSTINOVÁ
Zahorčičky
Růžena MATOUŠKOVÁ Starý Smolivec
Řesanice
Božena CHÁROVÁ
Václav DRNEK
Újezd
Kasejovice
Marie HULAČOVÁ
Božena HORALOVÁ
Kasejovice
Václav FRÜHAUF
Mladý Smolivec
Blažena ZOUBKOVÁ
Kotouň
Jaroslav DARDA
Kasejovice
Marie BRAUNOVÁ
Bezděkov
Miloslava SLOUPOVÁ
Starý Smolivec
Marie BOUŠOVÁ
Kasejovice
Starý Smolivec
Bohuslava TŮMOVÁ
Marie KOUBKOVÁ
Kasejovice
Josef VIKTORA
Kasejovice
František SUDA
Kasejovice
Stanislav RÁŽ
Oselce
Karel SUCHÝ
Kotouň
Kasejovice
Zdeněk HLAVSA
Marie PANUŠKOVÁ
Újezd
Újezd
Květa SUDOVÁ
Marie BOUŠOVÁ
Kladrubce
Josef VÁGNER
Kasejovice
Václav VRBA
Újezd
Hradiště
Jarmila HOŘEJŠÍ
Oselce
Josef HULAČ
Marie JÁROVÁ
Nová Ves
Božena RAŠKOVÁ
Oselce
Ing. Miloslav ČERVENÝ Kasejovice
Marie MACHOVCOVÁ
Chloumek
Ota BALEK
Kasejovice
Marie KALIŠOVÁ
Kasejovice
Hradiště
Jarmila ŘEHOŘOVÁ
Božena MOTEJZÍKOVÁ Životice
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František KLÁSEK, Oselce
narozen 1920, zemřel 6.11. 2008
František SÝBEK, Kasejovice
narozen 1943, zemřel 15.12. 2008
Marie Zrůstová, Mladý Smolivec
narozena 1925, zemřela 28.12. 2008
Božena BÁRTOVÁ, Radošice
narozena 1921, zemřela 30.12. 2008

VÝPŮJČNÍ DOBA

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

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






Garwood Julie: Dívka jménem Summer
Jansa Pavel: Mít své dny
Johnstonová Jennifer: Jak daleko k Babylonu
Keleová – Vasilková Táňa: Modrý dům
Nosková Věra: Obsazeno
Penney Stef: Vlčí něha
Proctor Candice: Ostrovy vášní
Updike John: Králík se vrací


Literatura pro d ti a mládež:


Naučná literatura pro dospělé:
Gillanders Ann: Reflexologie

ě
Jiránek Vladimír: Bob a Bobek
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
-nf-

Tradiční předvánoční akce, kasejovické zpívání koled
spolu s ostatními městy Plzeňského kraje, ani letos nezklamala a přilákala kolem čtyři sta padesáti občanů. K dobré pohodě přispěl svým vystoupením soubor Notička při Základní
umělecké škole Kasejovice a Pěvecký spolek Prácheň pod
vedením Jana Petruse.
-rkn-

BLAHOPŘEJEME !!!!

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Agáta PALÁSKOVÁ, Kasejovice
narozena 5.12. 2008

Na snímku účastníci zpívání

foto -vb-
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Ředitelství Základní školy v Kasejovicích
Vás spolu s Vaším synem – dcerou zve

Po celý měsíc prosinec si žáci Základní školy Kasejovice společně se svými učiteli připomínali zvyky a tradice
času adventu a Vánoc. Již první prosincový týden poctil škood 13.00 do 16.00 hodin do budovy základní lu svou návštěvou Mikuláš v doprovodu čertů a čertic, leckdy
školy.Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list malých, ale šikovných. A jak už to bývá, hodné děti Mikuláš
dítěte a vyplněný zápisový list. Zápis se týká dětí naro- odměňoval, a o zlobivé se postarali čertíci.
zených od 1.9.2002 do 31.8. 2003.
Čas blížících se Vánoc připomněla široké veřejnosti
Jaroslav VIKTORA, ředitel školy vánoční výstava v prostorách klubovny kasejovické tělocvičny. Výstava prezentovala výrobky zhotovené žáky za asistence jejich učitelů. Program pro rodiče žáků prvního stupně si
KANCELÁ NEPOMUK
připravila obě oddělení školní družiny. Žáci tak pod vedením
Drahomíra Stichenwirthová
Vlasty Zíkové a Šárky Vocelkové předvedli svým rodičům
pásmo básní a písní s vánoční tematikou. Součástí obou proPojiš ovací poradce specialista
ů ve školní družině byly rovněž připomínka staročesgram
Tel. 371 580 279, mobil 721 442 126
kých zvyků a ochutnávka vánočního cukroví.
Otevírací doba:
Vánočně naladěni odcházeli na prázdniny v pátek 19.
po 8.00-18.00 h; út zavřeno; st 8.00-18.00 h;
prosince všichni žáci školy, jež si svátky narození Ježíše
čt zavřeno; pá 8.00-12.00 h
Krista připomněli společně se svými třídními učiteli. Ke sváTěšíme se na Vaši návštěvu.
teční atmosféře přispěla rovněž vánoční výzdoba školy a zářící stromečky na chodbách a ve třídách.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Ř

ť

Stalo se již o Vánocích tradicí, že hasiči v Kladrubcích pořádají řadu sportovních akcí. Letos zorganizovali turnaj ve stolním tenise a tradiční turnaj ve florbalu. Florbalový
turnaj se uskutečnil 30.12. 2008 v Kulturním domě v
Kladrubcích za účasti 8 družstev. Kladrubce 2 týmy, Blovice, Podhůří, Praha, Víska, Nepomuk a Budislavice. Dobře
obsazený turnaj velmi dobře zorganizoval Ruda Ostříž a
Martin Jiřinec. K občerstvení byl podáván guláš, který uvařila Jindra Jiřincová. Po nadvládě týmu „Máslovic, který vedl
Zbyněk Šmíd, zvítězilo družstvo Budislavic před
(Máslovicemi-Podhůří) a domácími Kladrubci. Vítězné týmy
obdržely poháry a diplomy.
Josef JIŘINEC

Po oslavách Silvestra a uspořádání ohňostroje u Kulturního domu v Kladrubcích se již tradičně běhá „Novoroční
běh obcí“. Účastníci se schází u klubovny hasičského sboru,
odkud je start. Běží se obcí se zastávkou u vánočního stromku na návsi, kde je pro závodníky připraveno občerstvení a
zajištěna zdravotní služba. Po odpočinku dobíhají účastníci
do cíle. Celý běh sleduje každoročně velký počet diváků.
Josef JIŘINEC

Novoroční běh obcí Kladrubce

foto -jj-

Ve čtvrtek 11.12.2008 se konala vánoční besídka žáků
navštěvujících třídy školní družiny. Podívat se přišli někteří
rodiče i prarodiče, kteří pak pomáhali všem dětem při výrobě
svícnů z jablíček, potřebných k rozsvícení „Vánoční spirály“.
Děti postupně chodily k jejímu středu a od velké svíce uprostřed si zapalovaly své jablkové svícny. Hořící spirála
v příšeří místnosti byla velmi působivá.
Při světle spirály děti přednesly vánoční básně a zazpívaly koledy.Vyzkoušely si i jeden ze štědrovečerních zvykůpouštění lodiček z ořechových skořápek. Společně pak pozorovaly, jak a kam lodičky plují. Nechybělo ani malé pohoštění, o které se postarali někteří rodiče a škola.
Na závěr předvánočního odpoledne si děti společně
s rodiči vyrobily papírové zvonečky. Před odchodem domů
jsme si popřáli krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti nejenom o Vánocích, ale i v celém roce 2009.
Šárka VOCELKOVÁ

Děti ze školní družiny při Základní škole v Kasejovicích během váfoto -jvnoční besídky
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Prodám těžkého koně do lesa, hodný, levně, spěchá, rodinné důvody, jen dobrým
lidem. Tel. 723 394 156



Po dokončení hokejbalového hřiště
se v nás probudila touha obnovit tradici hokeje v Kasejovicích. Návrh měl u bývalých
hráčů kladný ohlas, a tak slovo dalo slovo a
hned po vzniku myšlenky, jsme začali navštěvovat nově vybudované sportoviště na
hokejbal.
S příchodem zimního období jsme se
zapojili do soutěže šumavské ligy pracujících za účasti: HC Kramolín; HC Jetenovice;
Agro Blatná; Pastouška Předmíř; HC Zaboří;
HC Kasejovice a za finančního přispění firmy Bervar s. r. o. jsme zakoupili dresy v
barvách města, modré a bílé, se znakem Kasejovic na prsou.
Naší základnu tvoří 25 hráčů ve věku
17-52 let a jelikož nevlastníme ledovou plochu, odehrávají se naše vzájemné zápasy na
zimním stadionu v Sušici a to v období od
října do března každou sobotu nebo neděli
dle rozlosování. Po odehrání osmi zápasů se
pohybujeme v tabulce mezi 2. a 4. místem.
Po ukončení hokejové sezony, se budeme znovu scházet na našem sportovišti v
Kasejovicích, takže případní zájemci o hokejbal či samotný hokej mají u nás stále dveře otevřené.
Václav JAKUBČÍK, HC Kasejovice

HC Kasejovice a snímky ze zápasů

fota -vj– a –bf-
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