PROSINEC 2009

Cena 3,- Kč

Číslo 12; ročník XIV.

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

Krásné prožití Vánoc a do nového roku 2010 hodně zdraví a
osobní spokojenosti přejí všem občanům členové
Zastupitelstva města Kasejovice a pracovníci městského
úřadu a členové zastupitelstev obcí Hradiště, Mladý Smolivec,
Nezdřev, Oselce, Životice a pracovníci jejich obecních úřadů.

Martinský lampiónový průvod v Kasejovicích zleva K. Jarolímová, T. Řehoř, D.
Kulík, M. Krlišová, T. Jakubčík, J. Žáček
foto -dm-

Po záštitou Města Kasejovice uspořádalo Kulturně-společenské a
vzdělávací centrum v Kasejovicích ve středu 11. listopadu 2009 lampiónový průvod. Na akci určenou především pro děti zavítalo kolem stovky
nadšenců, kteří vyrazili s lampióny ulicemi Kasejovic s přáním sněhové
nadílky. Trasa vedla z náměstí kolem kostela sv. Jakuba do Martinské
ulice, zpátky na náměstí, poté za radnici kolem školky do parku. Zde pak
obdrželo každé dítě martinský rohlíček a dospělí účastníci povídání o
tradicích na sv. Martina. Martin na bílém koni nakonec nepřijel, a tak si
na něj políčí určitě příští rok.
-rkn-

V uplynulém školním roce 2008/2009
vypracovala Základní škola Kasejovice do programu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní
spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování
mezinárodních studijních programů“ projekt
nazvaný „Kasejovice – Zwiesel 2009, Po stopách
svatého Vintíře“. Projekt byl vyhodnocen jako
úspěšný, a proto mohla kasejovická škola začít
s jeho realizací. Výsledkem příprav byl třídenní
pobyt žáků osmého a devátého ročníku
v bavorském městečku Zwiesel, který se uskutečnil ve dnech 10.-12. listopadu. Podobně jako
v uplynulém školním roce byl pro žáky kasejovické školy připraven ředitelem Hauptschule
Zwiesel Edmundem Sternem bohatý program.
Součástí návštěvy malého městečka ležícím v srdci Bavorského lesa bylo nejen zhlédnutí
tamějších pamětihodností, ale také nedaleké vodní nádrže s vodní elektrárnou – Trinkwassertalsperre Frauenau. Přínosná a podnětná byla pro
kasejovické žáky a jejich učitele návštěva zwieselské sklárny. Zde si žáci mohli prohlédnout
nejen repliky historického skla a skleněné výrobky s moderním designem, které místní sklárna
produkuje, ale také vlastní proces zpracování
skla. S historií městečka Zwiesel a přírodou národního parku Bavorský les se žáci seznámili
v muzeu lesa – Waldmuseum.
Vyvrcholením třídenního pobytu kasejovických žáků ve Zwieselu byla návštěva tamější
Hauptschule, kde se žáci setkali se svými bavorskými vrstevníky. Společně si prohlédli budovu
školy, její učebny a absolvovali kvíz
v německém jazyce, tzv. „Schulrealy“. Na závěr
společného setkání sehrála družstva bavorských
a českých žáků přátelské utkání ve fotbale. Po
celou dobu svého pobytu v sousedním Bavorsku
si mohli kasejovičtí žáci vyzkoušet své jazykové
schopnosti v praxi a seznámit se s kulturou, zvyky a tradicemi na druhé straně dnes již pomyslné
hranice, kudy v minulosti putoval také svatý
Vintíř.
pokračování na str. 10

Z obsahu …...
● Druhou adventní neděli uvedl vánoční

koncert
● Oselečtí uzavřeli oslavou jednu
z největších investic
● Senioři se bavili při tradičním setkání
● Vzpomínka na významného rodáka
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.1. 2010.
Příjem příspěvků KN č. 1/2010 do 31.12. 2009.
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Kulturně-společenské a vzdělávací centrum města Kasejovice nabízí kurzy společenského tance
pro dospělé pod vedením manželů Strnadových
z Blatné nebo kurzy orientálních tanců. Případní
zájemci volejte MěÚ Kasejovice 371 595 100.

JEDNODENNÍ nebo VÍCEDENNÍ POBYTY
SENIORŮ v Domě s pečovatelskou službou v
Kasejovicích. Pro seniory zajistíme pečovatelské
služby, oběd, možnost odpočinku na lůžku, využití společenské místnosti s televizí a knihovnou.
Případní zájemci o novou službu volejte Městský úřad Kasejovice 371 595 100.
MěÚ Kasejovice

Na snímku zleva sopranistka Adéla Váňová Mičková a tenor Václav
Barth během vánočního koncertu v Kasejovicích
foto -lmK významné kulturní záležitosti města se jistě přiřadí vánoční
koncert v Kulturně-společenském a vzdělávacím centru města Kasejovice, který zorganizovala na druhou adventní neděli Základní organizace
Českého svazu zahrádkářů Kasejovice ve spolupráci s Městem Kasejovice. Účinkující sopranistka Adéla Váňová Mičková a tenor Václav
Barth za klavírního doprovodu Veroniky Husinecké umožnili přítomným zaposlouchat se do vánočních pastorel a koled či úryvků z oper
mistrů F. X. Grubera, J. J. Ryby, G. F. Händela, W. A. Mozarta a jiných. Mimořádný kulturní zážitek v nově zrekonstruovaných prostorech přinesl návštěvníkům koncertu tu pravou atmosféru blížících se
Vánoc.
-rkn-

Když německý teolog Johan Heinrich Wichlern roku 1838 v
Hamburku vyvěsil i z charitativních důvodů na dveře sirotčince, který
spravoval, adventní věnec a postupně na něm rozsvěcoval svíce, zcela
jistě ho ani nenapadlo, že tento zvyk se rychle rozšíří i daleko za hranice Německa. Ba co více, že vyrábění a strojení věnců, coby prvních
poslů blížících se Vánoc, se pro mnohé nadšence stane radostnou zábavou a příjemnou často společenskou záležitostí. Nejinak tomu bylo i na
naší adventní dílně. Po zkušenostech z loňského roku jsme ji uspořádali
již ve větších prostorech, tentokrát ve společenském sále nového Kulturně-společenského a vzdělávacího centra města Kasejovice, o poslední předadventní sobotě 28.11. 2009.
To, jak se dílna zdařila, je na posouzení Vás návštěvníků dílny.
Já však v každém případě chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na
její realizaci podíleli. Především Miluši Beranové z kasejovického
květinářství Slunečnice za profesionální vedení dílny, dále pak ženám z
Klubu Babí léto — p. Váňové, paní Habadové, p. Dardové, p. Polákové, p. Weissové, p. Kratochvílové, p. Viktorové za zhotovení zelených
korpusů věnců, p. Vokáčovi za obstarání potřebného chvojí, p. Sudové
z MěÚ Kasejovice za veškerý propagační materiál, p. Ježkové za darovaný adventní věnec na vchodové dveře, manželům Kubíkovým za
příjemnou obsluhu a bohatě zásobený bar a v neposlední řadě Městu
Kasejovice za propůjčené prostory centra.
pokračování na str. 5

Za pořadatele zve širokou
veřejnost
Město Kasejovice
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Slavnostní otevření Společenského a kulturního centra v
Oselcích uzavřelo jednu z největších investičních akcí Obecního
úřadu Oselce v posledních letech. "Pro rekonstrukci bývalé oselecké hospody jsme se rozhodli již v roce 2006. Budovu jsme
zakoupili a zahájili přípravné práce,“ vzpomíná starosta Oselec

Číslo 12; ročník XIV.

Tradiční vánoční setkání důchodců se letos uskutečnilo ve středu 2. prosince 2009 ve známých prostorech
budovy akciové společnosti Agrochov KasejoviceSmolivec. Za zábavou a přátelským popovídám sem zavítalo kolem tří seti seniorů z Kasejovic a blízkého okolí.
Městský úřad Kasejovice ve spolupráci s Obecními úřady
Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice
zajistil pro své občany z Kasejovic a širokého okolí bohatý kulturní program v podání dětí z Mateřské a Základní
školy Kasejovice a Mateřské školy Starý Smolivec. I letos
se účastníci setkání mohli těšit na soubor Notička při Základní umělecké škole Kasejovice a Dechový orchestr
Základní umělecké školy Nepomuk obojí pod vedením
Oldřicha Ondrušky. Ukázky tanců jako polku, valčík a
latinskoamerické tance předvedly děti z tanečního klubu
z Blatné pod vedením Dany Strnadové. Na akci nechybělo
ani občerstvení v podobě sladkého zákusku a oběda, který
pro seniory připravila jídelna akciové společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec.
-rkn-

Slavnostní přestřižení pásky při otevření Společenského a kulturního
centra v Oselcích
foto -vb-

Miloslav Cikán. Rekonstrukce proběhla ve dvou etapách. "Po
loňském vybudování sociálního zařízení a výčepu se letos pokračovalo s opravou sálu, vybudováním topení a úpravou přilehlých
ploch,“ dodává starosta. Oselečtí investovali včetně dotace Státního zemědělského intervenčního fondu celkem 7 500 000 ko-

Foto -vbOslavy otevření Společenského a kulturního centra v Oselcích

run. Slavnostního otevření se zúčastnili za Krajský úřad Plzeňského kraje zastupitel a předseda Kontrolního výboru ZPK František Podlipský a Jiří Struček – člen rady pro oblast školství,
mládeže a sportu, zástupci dodavatele stavby, zastupitelé obce
Oselce v čele se starostou Miloslavem Cikánem a místní občané.
Nové společenské a kulturní centrum bude sloužit nejen občanům Oselec, ale i okolních obcí.
-vb-

24.12. 2009 21.00 h
30.12. 2009 20.00 h
01.01. 2010 00.00 h
13.00 h
09.01. 2010 20.00 h

na KOLEDY U KLOUBOVKY
na PŘEDSILVESTROVSKOU
na NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
na NOVOROČNÍ POCHOD
na MYSLIVECKÝ BÁL

Na snímcích shora setkání seniorů 2009

fota -vb-
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V neděli 29.prosince uspořádal Obecní úřad Mladý Smolivec pro své občany již třetí ročník předvánočního setkání občanů a
rozsvícení stromečků. Více než 200 lidí se sjelo na prostranství ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
před budovu obecního úřadu, aby přivítali nadcházející vánoční SCHVALUJE:
● program zasedání
● rozpočtové opatření č. 13/09
● směnu pozemků ve vlastnictví Obce Mladý Smolivec
v k.ú. Radošice p.č. 327, 328 a 457 PK (celková výměra 5355 m2) za pozemek p.č. 589/1 PK (celková
výměra 5337 m2) ve vlastnictví paní A.B. z Radošic
● uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Starý Smolivec, pan
Stoklasa, p.č.č 12/11“
● dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz
ZŠ v Kasejovicích ve výši 90.832,-- Kč
● úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ ve Sp.
Pořičí ve výši 7.371,-- Kč
Rozsvícení vánočního stromečku v Mladém Smolivci
foto -vb● zachování stejné výše poplatku za odvoz TKO pro
rok 2010 (400,-- Kč trv. žijící dospělá osoba, 250,-svátky. "Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v Mladém Smolivci
Kč dítě do 15 let, 450,-- Kč rekreační objekt)
vytvořit novou tradici. Vždyť v dnešní uspěchané době jsou často
NESCHVALUJE:
Vánoce jediné svátky, které si lidé skutečně užijí,“ říká starostka
Mladého Smolivce Eva Kubová. Svůj program předvedly děti z ● žádost paní Voříškové z Hvožďan na snížení nájmu
v hostinci v Mladém Smolivci
● koupi Budislavické fary za navrhovanou cenu 1.200
000,-- Kč
VYDÁVÁ:
●

nesouhlasné stanovisko s výstavbou větrných elektráren Amerika a Danielka v k. ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:
●
●
●

foto -vbVpravo starostka obce Eva Kubová při rozdávání sladkostí dětem

Mateřské školy Starý Smolivec a děti ze souboru Notička pod vedením Oldřicha Ondrušky ze Základní umělecké školy Kasejovice.
Nechyběl horký svařák, klobásy ani pamlsky pro děti. Spolu s rozsvícením vánočního stromečku v Mladém Smolivci se rozsvítily i
stromečky ve Starém Smolivci, Radošicích, Dožicích a Budislavicích.
Václav BLOVSKÝ

kontrolu usnesení 10/09
informaci o připravovaných projektech pro rok 2010
přípravu rozpočtu pro rok 2010
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Za rychlou a pohotovou pomoc, kterou poskytli
ve čtvrtek 26. 11. 2009 v Dožicích ve věži kostela Kamýk mé manželce Ivetě a tím jí zachránili život, chci
poděkovat Květě Marešové, Evě Tůmové, Františku
Tůmovi, Václavu Klainovi a Luboši Šímovi. Samozřejmě
i záchranářům záchranné služby, paní Ptáčkové z dispečinku a Evě Kubové za následnou podporu.
Libor PETŘÍK s rodinou ze Starého Smolivce

21.12. 2009 od 15.30 h VÁNOČNÍ BESÍDKA
s jarmarkem v Mateřské škole ve Starém Smolivci
V tomto předvánočním čase mi dovolte popřát Vám všem
27.12. 2009 od 17.00 h ZPÍVÁNÍ KOLED v kostepříjemné prožití svátků v klidu a pohodě vašich domovů. Zároveň
le sv. Jiljí v Budislavicích — poté sousedské poděkuji touto cestou Oldřichu Ondruškovi ze Základní umělecké
povídání se svařáčkem a klobásou před kostelem
školy Kasejovice za přípravu kulturního vystoupení souboru Notič29.12. 2009 od 16.00 h II. ročník ČLOVĚČE
ka v Mladém Smolivci a za dosavadní spolupráci.
NEZLOB SE — kategorie dospělí — Hostinec
Závěrem bych ráda poděkovala zaměstnancům Obecního U Křížů v Budislavicích
úřadu Mladý Smolivec a Václavu Klainovi za statečnou a duchapřítomnou pomoc, díky níž za obtížných podmínek zachránili život
Ivetě Petříkové. Patří jim velké díky a uznání nás všech.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
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Nesmím však zapomenout na děvčata a chlapce, kteří se postarali o program první částí dílny. Dík patří Báře Žákové za hudební příspěvky na

Dynamicky se rozvíjející společnost zaměřená
na výrobu elektronických součástek přijme
do pracovního poměru následující profese:
 manuálně zručné pracovnice do výroby
s praxí v podobném oboru
 technika ÚSO ve strojním nebo elektrooboru
 technicky zdatného vysokoškolského
pracovníka v oboru elektro s aktivní znalostí
AJ, technickou invencí a kreativním myšlením
Foto -tj-

Miluše Beranová při ukázce netradičních adventních věnců

foto –tj-

příčnou flétnu, Josefu Chaloupkovi za hru na piano, Kristýně Zelenkové,
Dominice Rezkové, Martinu Šulcovi za doprovodné adventní slovo a Luboši Dardovi a Josefu Chaloupkovi za moderování celé akce a ještě jednou
Luboši Dardovi za stoprocentně spolehlivé technické a aranžerské zabezpečení dílny.
Poděkování ale patří i Vám všem, kteří jste si v klusu všedních dnů
našli čas a přišli se společně pozastavit, posedět, povyrábět a postarali se o
příjemnou atmosféru celé dílny.
Přeji krásné chvíle u vlastnoručně vyrobených adventních věnců a
všem čtenářům našich novin pokojný, konzumem příliš nezdecimovaný
čas adventní a vánoční.
Za Klub otevřených dveří Kasejovice
Pavla ŠIMSOVÁ

26. prosince 2009 od 13.00 h VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM
TENISU v Kulturním domě v Kladrubcích
30. prosince 2009 od 9.00 h VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALE
v Kulturním domě v Kladrubcích
Ceny do turnajů věnoval Městský úřad Kasejovice a Sbor
dobrovolných hasičů Kladrubce.
31. 12. 2009 od 19.00 h OHŇOSTROJ před kulturním domem
1.1. 2010 od 10.00 h NOVOROČNÍ BĚH OBCÍ
Občerstvení na všechny akce je zajištěno !!!

Hasiči z Kladrubec děkují touto cestou občanům Kladrubec,
hasičským sborům z Kasejovic a Nepomuka, firmě Klaus Timber a
všem, kteří se podíleli na likvidaci požáru skladu sena Zemědělského
družstva Oselce v Kladrubcích. Jejich rychlý zásah zamezil rozšíření
požáru na okolní objekty v obci.
Za Sbor dobrovolných hasičů Josef JIŘINEC

Nabízíme příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu, jednosměnný provoz a možnost
odborného růstu. Uvítáme Váš strukturovaný
životopis.
V oblasti aktivit společnosti nabízíme využití
volných kapacit:









elektroerozivního drátového řezání
(X=250,Y=350,Z=210,U=30,V=30)
broušení na plocho, na kulato, tvarového
návrhů a výroby speciálních nástrojů
strojní výroby malých a přesných součástí
výroby mechanických sestav
CNC obrábění, soustružení a frézování
poradenství v oboru obrábění technických
plastů
Kontaktní spojení:
tel. 371 595 412, fax 371 595 280
e-mail: pvelektronic@pvelektronic.com

Účesy se vytvářejí k
různým společenským událostem, k předvádění nové módy,
ale i např. pro soutěže. Mají mít
mimořádný slavnostní ráz a
dokonalé vypracování, protože
zdravé pěstěné vlasy jsou nejhezčí přirozenou
ozdobou každé ženy. Nesmí v náročném účesu
zanikat jejich přirozený vzhled a lesk. Takto
upravené vlasy mohou přispět ke zdůraznění
osobitého půvabu. Účesy mohou být z krátkých, polodlouhých a dlouhých vlasů. Celkový
tvar a úprava záleží na odborné vyspělosti a
fantazii kadeřníka. Ženám, které mají rády klasickou eleganci a dokonalost každého detailu,
doporučuji účesy upravované horkým železem.
Vzniká přesnost a hladkost celého provedení.
Pro ženy, které dávají přednost uvolněnému
účesu s pohybem ve vlasech, doporučuji účes
dominantně zvýraznit pramenem vlasů extra
výrazné barvy nebo jen ohraničení růstu vlasů.
Nebojte se doplňků - ozdob, příčesků, sponek a
jiných neobvyklostí. Nashledanou příště !
Martin BRŠLICA
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Jiří SPOUR
Jaroslav KUŠKA
Miloš VÁCHA
Václav JANOŠ
Josef KLOZAR
Jan MECERA
Jiří PANUŠKA
Blahoslava HŘÍDELOVÁ
Josef MELČ
Miloslava FEJTOVÁ
Milada PAVELCOVÁ
Václav PRŮCHA
Jarmila ŠIŠKOVÁ
Miroslava FLACHSOVÁ
Miloslav VÍT
Marie DOBIÁŠOVÁ
Václav ZOUBEK
Marie BOUŠOVÁ
Marie BLÁHOVÁ
Marie URIÁNKOVÁ
Zdeňka HLUŠIČKOVÁ
Jitka HOULÍKOVÁ
Josef VESELÝ
Jaryna HABADOVÁ
Jana MATZOVÁ
Vlasta ŠULCOVÁ
Růžena ZÍKOVÁ
Marie TESAŘOVÁ
Milena RŮTOVÁ
Marie ŠAMPALÍKOVÁ
Mikuláš MEDVECKÝ
Václava FIALOVÁ
Marie NESVEDOVÁ
Jiří VÁVRA

Budislavice
Nezdřev
Oselce
Podhůří
Újezd
Kasejovice
Újezd
Dožice
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Kotouň
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Kladrubce
Nezdřev
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Újezd
Chloumek
Řesanice
Kasejovice
Radošice
Starý Smolivec
Starý Smolivec
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Čtvrtek 24. 12. 2009
24.00 h
Pátek 25. 12. 2009
9.30 h
Sobota 26.12. 2009
9.30 h
Neděle 27.12. 2009
9.30 h

16.12.2009 od 14.00 h UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU — Dějiny astronomie
— velcí astronomové Evropy
21.12. 2009 od 16.30 Vánoční koncert
Základní umělecké školy Kasejovice
9.1. 2009 od 18.00 h Indonésie —
diaprojekce. Své zážitky z cest po Malajsii, Singapuru,
ostrovech Jáva a Bali … bude vyprávět Jaromír Hladký.

VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 8.00 - 13.00, 16.00 - 17.30
ÚTERÝ: 12.00 - 14.30 — změna od 1.11. 2009
Telefon 602 429 346
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
Hermann Schreiber: Krásná intrikánka
Henry Denker: Robert, můj syn
Bill Clem: Dokonalá past
Leo Kessler: Montyho utajené vítězství
Naučná literatura pro dospělé:
František Suda: Střípky z Íránu (vyprávění kasejovického
rodáka)
Zdeně Roučka: Tenkrát na Šumavě—fotografie z let 19291939
Pavel Kozák: Tajemná místa na samém jihu Čech
Rudolf Desenský: Jak poznat psí duši

Vojtěch LEVÝ, Kasejovice
Ondřej URBANEC, Kasejovice
Karel CITERBART, Mladý Smolivec Literatura pro děti a mládež:
Kristián ROTH, Mladý Smolivec
D. Lhotská, Z. Slabý: Pohádky, které přinesl vítr

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Jiřím LEHEČKOU
manželka a syn

Zdeněk JANKŮ, Kasejovice
Jaroslav VOŘÍŠEK, Kasejovice
Jiří LEHEČKA, Kasejovice
Václav MATOUŠEK, Starý Smolivec

Christiane Gohlová: Julie a bílý poník
Goscinny, Uderzo: Asterix z Galie
Morris, Goscinny: Lucky Luke—Tortilly pro bratra Daltonovy
C. S. Lewis: Letopis Narnie — FANTASY BESTSELLER !
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Na Obecní úřadu v Hradišti lze zakoupit 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
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„Zachraňme stromy“, tak zněl název výstavy, která se konala v nepomuckém Panském domě. Výstavy se zúčastnilo
několik žáků kasejovické základní školy, kteří zároveň ve svém volném čase navštěvují Klub otevřených dveří v budově
Kulturně-společenského a vzdělávacího centra v Kasejovicích. Návštěvu navštívili v rámci projektu „Poznáváme svůj kraj“,
který Základní škola Kasejovice realizuje.
Výstava k návštěvníkům promlouvala o životě stromů, jejich osudech a významu pro život na Zemi, jejich životadárnému vlivu na zdraví člověka, ale také o našem často necitlivém až brutálním přístupu k nim samotným. Na druhé straně
výstava vyprávěla o lidském odhodlání stromy hájit a chránit.
Celou výstavu si žáci pečlivě prohlédli a věci, které je nejvíce zaujali, si zaznamenali od svých zápisníků. Jeden takový zápis obsahuje následující sdělení: „Na jednom dubu žije 500-1000 druhů hmyzu. Bez stromů by život na Zemi nebyl možný. Mizení lesů je nebezpečné pro celý ekosystém planety.
Metabolismus stromů ovlivňuje globální faktory – klima,
koloběh vody, řady prvků a látek. Vzrostlý strom vyrobí za
den 1000 l kyslíku pro naše dýchání. Kořeny stromů zpevňují
půdu a brání erozi půdy. Pásy husté zeleně snižují hladinu
hluku až o 1 decibel na každý metr šířky. Některé druhy stromů uvolňují antibiotika a ničí tak nebezpečné a choroboplodné zárodky. Hektar stromového porostu odebere z atmosféry
ročně 33 tun prachu. Stromy jsou zelená klimatizace. V létě
odeberou až 30% horka, v zimě chrání před větrem, což snižuje nutnost vytápění až o 20-50%. Průměrný strom spotřebuje za život na 24 milionů m3 oxidu uhličitého, skleníkového plynu způsobujícího změny klimatu. Dnes přibývá nemocí
souvisejících se znečišťování ovzduší. Stromy nám umožňují
kompenzovat negativní účinky automobilového provozu a
průmyslové výroby. Úbytek stromů může ohrozit zdraví obyvatel měst, hlavně dětí. Zelená uklidňuje. Jehličnaté stromy,
protože neopadávají, čistí vzduch i v zimě.“ Další se zápisů
obsahoval následující poznatek : „Aleje jsou dědictvím po našich předcích. Dnes je ale kvůli automobilové dopravě ohrožuje
masivní kácení. Nová stromořadí se téměř nevysazují. Budou se z jejich stínů těšit i další generace? Uctívání stromů je starší, než uctívaní křesťanství. Věštkyně ve starém Řecku předpovídaly budoucnost ze šumění listů dubu. Také staří Slované
měli své posvátné háje. Lidé věřili, že stromy mají duši. Každoročně jsou u nás vykáceny tisíce stromů. Porazit strom motorovou pilou trvá 5 minut, je snadné nepomyslet na to, jak dlouho trvalo, než strom vyrostl, jak dlouho to bude trvat, než za
něj vyroste náhrada. Nejširší strom v České republice v Pastvinách má obvod 1259cm. Chraňme stromy, má to smysl!“
Výstava byla pro všechny její návštěvníky velice zajímavá, poučná a podnětná. Významně přispěla k rozšíření jejich
dosavadních vědomostí z oblasti přírodopisu a ekologické výchovy. Sami žáci kasejovické školy si na výstavě začali klást
otázku, kde v Kasejovicích a okolních vesnicích je možné najít podobné krasavce jako v Pastvinách. Proto se rozhodli, že
zhlédnutím výstavy jejich zájem o stromy nekončí. Vezmou na sebe roli detektiva a půjdou se po nich rozhlédnout do okolí.
Tomáš Kopřiva, Ondřej Šustr, Martin Šulc, Josef Chaloupka, Michala Šímová, Kristýna Zelenková, Lukáš Vojtek,
žáci Základní školy Kasejovice (na snímku zleva)

Od července roku 2000 do srpna 2 0 0 4 jsem v Kasejovických novinách pravidelně uveřejňoval články nazvané „Střípky z Íránu“, kde jsem popisoval zážitky a příhody z mého pracovního pobytu v
Íránu, pro nás středoevropany nesporně exotické země, kde jsem v letech 1971 až 1973 působil. Do června 2007 jsem další články dopsal,
seřadil a nakonec na počítači a barevné kopírce vytiskl několik exemplářů knihy o Íránu.
V minulých dnech jsem se rozhodl jednu z těchto knih věnovat
Městské knihovně v Kasejovicích, abych umožnil svým věrným a vnímavým čtenářům seznámit se v plném rozsahu s mými zážitky a zkušenostmi z této dlouhodobé služební cesty. Kniha ve formátu A4 má 153
stran včetně 131 barevných snímků a dvou map.
František SUDA

Krajský úřad Plzeňského kraje připravil pro začínající a stávající včelaře na rok
2010 novou podporu. Jde o dotaci na nákup 3
úlů a příslušenství. O dotaci je možno požádat v předstihu od 1.1. do 15.2. 2010 a bude
vyplacena žadatelům, kteří splní podmínky
jejího udělení. Podrobné informace budou
před koncem roku k dosažení na www stránkách krajského úřadu. Pro bližší informace je
možné kontaktovat také jednatele místní ZO
ČSV na tel. 728 875 575.
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Václav Mentberger se narodil v Kasejovicích 7. ledna
1886 a zemřel v Plzni právě před 40 lety 15. prosince 1969,
pohřben je ale v Kasejovicích.
Není nás už mnoho, kteří jsme jej znali osobně, a proto
se domnívám, že i mladší generace přivítá, když se o onom
významném kasejovickém rodákovi něco dozví.

Na snímku zleva p. Hrdličková, p. Tingrová, p. Ježková, p. Káparová
a Václav Mentberger před synagogou v Kasejovicích

Pocházel ze starého kasejovického rodu, který se v
místní matrice připomíná již r. 1656. V Kasejovicích vychodil
obecnou školu, vyšší reálku absolvoval v Plzni, v r. 1906 výpomocně vyučoval v kasejovické obecné škole. Pak rok sloužil v rakousko-uherské armádě v Tridentu /Tyrolsko/. Po svém
návratu zprvu nastoupil jako úředník Státních drah ve Starém
Plzenci /1908-1910/, poté v Horažďovicích Babíně /19101918/, pak na ředitelství Státních drah v Olomouci /19181919/ a konečně v Plzni /1913-1941/. V průběhu 2. světové
války byl ve věku 55 let Němci pensiován a po převratu reaktivován do funkce vrchního inspektora /1945-1947/. Od té
doby až do své smrti měl své trvalé bydliště v Plzni. V r. 1933
se oženil s Helenou Vítkovou, tehdy zaměstnanou na ředitelství státních drah, která mu po celý jeho život byla oddanou a
dobrou manželkou.
V době, kdy ještě vykonával svoje povolání, často oba
jezdili do Kasejovic a zde také trávili velkou část svých dovolených. Po dosažení důchodového věku Plzeň opouštěli na
celé léto a bydleli v pronajatém domku hned na počátku Martinské ulice /druhé stavení odspoda po levé straně/. Do Plzně
se vraceli až dost pozdě na podzim, poněvadž zimní pobyt v
Kasejovicích jim zdravotně nevyhovoval.
Již jako hoch měl Václav Mentberger zálibu ve starožitnostech a vlastní sběratelské práci i historii Kasejovic a
okolí se věnoval od svých dvaceti let. Zdá se, že snad na to
měl jistý podíl a byl mu v oblasti místní historie vzorem tehdejší kasejovický děkan J. P. Hille, který v městě vykonával
svůj úřad duchovního správce v letech 1911-1924.
Hlavní zásluha Václava Mentbergera spočívá ve shromáždění nejrůznějších sbírkových předmětů z Kasejovic, ale i
z blízkého i vzdálenějšího okolí, ba i cizozemská - celá bohatá kolekce našla své první umístění v tehdejší měšťanské škole, kde v červenci r. 1932 byla uspořádána výstava jeho sbírek, o kterou projevili místní i obyvatelé okolních obcí nebývalý zájem—svědčí o tom účast přes 2500 osob. Sbírky byly
později přemístěny do levé části přízemí tehdejší obecné školy
na náměstí a po druhé světové válce byly od srpna 1945
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přestěhovány do bývalé kasejovické synagogy, kde patrně
našly svůj definitivní útulek. Zde také pan Mentberger
trávil v létě svá nedělní dopoledne jako průvodce návštěvníků a ve všední dny se věnoval bádání v oblasti místní historie. Vstupné do sbírek bývalo vždy dobrovolné.
V Kasejovicích vedl po více let obecní archiv a vykonával i funkci kronikáře. Archiv odborně uspořádal a uložil
do 210 krabic, které sám nechal zhotovit podle vlastního
návrhu. Tato práce mu zabrala mnoho času a vyžadovala
neobyčejnou pečlivost a mravenčí píli, ale pro jeho milované Kasejovice mu nebyla žádná práce a námaha těžká.
Také kasejovičtí Židé v něm nalezli svého historiografa. Celá dlouhá léta shromažďoval a studoval archivní
záznamy o zvycích a náboženství tohoto etnika a dospěl v
této činnosti tak daleko, že si mohl dovolit přednášet na toto
téma v plzeňské synagoze před židovským publikem a to s
velkým úspěchem. Také jeho publikační činnost je významná. Tiskem vyšly tyto práce:
Kasejovické rodiny v polovici 18. století; Životopis hraběte
F. A. Šporka; Z deníku J. J., hraběte z Vrtby; Soupis kasejovických obyvatel z let 1827-1834; Kasejovice v pověstech:
zlaté, židovské a nábožné; Kasejovické pověsti, písně a říkánky; Hudební archiv Smetanova mládí; Katalog a popis
Mozartovy výstavy; První plzeňská papírna; Popis Hudebního oddělení — Městský archiv v Plzni, Průvodce po archivu
Plzeň.
Také v časopisech vyšly jeho četné práce, ale zmíníme se jen o některých: Hudební archiv Plzně, Březnický
hudební archiv, Deset sběratelských fejetonů, Muzikus, Kasejovická pošta, Parnasie z Kotouně.
Dále vyšly ještě články se železničními tématy v časopise ČSD Plzeň 1936-38 a fejetony v časopise
„Kasejovický zpravodaj“.
Některé z Mentbergerových písemných prací jsou
uloženy v archivu města Plzně, jiné s židovskou tématikou
ve Státním židovském muzeu v Praze, další se nám dochovaly ve formě rukopisů nebo strojopisů. /např. Kasejovičtí
židé, Stará kniha vypravuje, O Mentbergerech v Kasejovicích atd./.
Na Kasejovice byl skvělý, vzdělaný, nenáročný a
skromný člověk. Jen málokdo z kasejovických občanů o
něm věděl, že je členem Čs. akademie věd a pokud ano,
nikoliv z jeho úst.
Za jeho celoživotní práci v oblasti historie našeho
regionu, za založení muzea a vytvoření sbírkového fondu
byl usnesením obecního zastupitelstva ze dne 28.3. 2000
jmenován in memoriam Čestným občanem Kasejovic. A je
třeba připomenout, že naprosto zaslouženě !
-káf-

(fejeton Václava Mentbergera otištěný
v Kasejovickém zpravodaji v březnu r. 1966)
Mladost-radost, mocná kouzelnice s dcerou Fantazií,
první a nejstarší astronautka na měsíc a hvězdy, pardon, na
měsíček a hvězdičky, převtělila se opět jednou-tentokrát v
postavy kasejovických studentů. Stávaly se, věřte, takové
zázraky za starých časů a to ještě před nějakými šedesáti,
sedmdesáti lety. A tak, aniž by o tom věděli, stáli zde mladí
lidé plni odvahy a podnikavosti. Hrdličkovic Karel a Hynek,
první doktor medicíny a druhý inženýr, oba tehdy ještě nadějní akademikové, takto synové kupce na náměstí a pana
starosty, Koželoužkovic doktor práv, rovněž v naději, jemnostpán Jedlička z hostince „Na Velké Vrčeni“, chemický
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inženýr v naději, nehledě na Toníka Fořtovic, Fořtíčka, právníka, který se snažil držet krok s ostatními študáky, třebaže
mu nanejvýš nepříznivá rodinná finanční situace a tím podmíněná skromnost až plachost nedovolovala vychutnávat úplně
vzájemné kamarádství. Vždyť prý nebylo doma někdy ani na
suché brambory. Nic nevadilo, všichni byli tehda v překrásném srpnu měsíci ovládání jednou ideou, výletem do lesa.
Tam na „Krátké cestě“ pod zelenou bylo možno se
ukázat a dokázat starým i mladým, co vše je možno přenést z
Prahy na venkov, ať už se jednalo o kabinet rarit, počínající
vycpaným hadem z ráje a končící hroudou pravého kasejovického zlata, jeviště s nejnovějším pražským kupletem, neb druhé jeviště, na němž se dražil velký povidlový koláč v nadživotní velikosti se zapečeným dvacetníkem.
Tyto, abychom tak řekli, požitky vyššího řádu, nevylučovaly prostší pochoutky, zastoupené babiččinou limonádovou vodou /ach, tak sladkou/, druhou, hlídající kadečku kyselých okurek a žádoucího láku /ach, tak občerstvujícího/ a pana
Suchého, pekaře, krejcarovými bandury /ach, tak provoněnými žitným aromem/.
Také Vašíkovo srdce bilo vstříc těmto požitkům a dnes
právem, vždyť byl majitelem celého kapitálu v podobě osmi,
světe žasni, osmi krejcarů, které získal od pana učitele Fialy
za dopolední zpěvácký výkon v kapli o pouti v Předmíři. Nepřispěl však s nimi, jak kázal starý dobrý zvyk v podobných
případech po návratu domů do společné rodinné pokladny, ale
nastoupil odpoledne raději cestu dobrodružství na výletě. Neměl snad tušení ani on sám, ani jeho dobrá matička, že se tam
zaplete do osidel hýření a marnotratnosti a to s takovou vervou, že se vrátí s prázdnou kapsou jako před poutí. Vašíček
došel sice cukroví, kyselé okurky, limonády i bandurů, ale
neukonejšil kárajícího svědomí, jehož výstražný hlas předvídal, že skončí v rukou trestající spravedlnosti, symbolizované
ševcovským potěhem, což se přesně vyplnilo. Tak neslavně
zakončil návštěvu slavného studentského výletu, o němž se
toho v následujících dnech tolik pěkného napovídalo, jen jediný Vašíček mlčel. Čí on asi byl ?!
Inu — M e n t b e r g e r ů !
Z dochované části literární pozůstalosti V. Mentbergera vybral
-káf-

Základní umělecká škola Kasejovice zve
širokou veřejnost na

Letos poprvé v budově Kulturně-společenského a
vzdělávacího centra v Kasejovicích.
Přijďte si vychutnat předvánoční atmosféru !
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Volné pokračování .. za vojáčka ma vzali .. část III.
Stálé státní vojsko vznikalo až po skončení třicetileté války, spíše však až po roce 1700. Ani potom (až do poloviny 19. století) neměli vojáci žádná kasárna zajišťující jim
bydlení a pravidelnou stravu. Stále se kvartýrovalo v privátě. Rychlejší orientaci na stálé vojsko přineslo až budování
zemských pevností typu Terezín, Josefov, Praha, Cheb, Brno atd. za císaře Josefa II. Trvalé ubytování zbývajících
pluků do kasáren přišlo až v první polovině 19. století např.
Plzeňští měšťané se zbavili povinnosti vydržovat ve svých
domech příslušníky 35. pěšího pluku až r. 1830 postavením
kasáren z prostředků města.
Prvním krokem k zavedení stálého vojska v Rakousku
bylo nařízení Ferdinanda III. z roku 1649, aby i po Vestfálském míru trvale zůstalo v činnosti 9 pěších a 9 kyrysnických pluků. Správní jednotkou se tím stal pluk (regiment),
měl 10 setnin = rot (kompanií) po 144 mužích. Nejmenší
taktickou jednotkou byl prapor (batalion), skládal se z pěti
rot. Koncem 17. století byl pluk zvětšen na 12 rot a členil se
na tři bataliony po čtyřech rotách. Později měl pluk 15
rot a stále se dělil na tři prapory, což vydrželo do pol. 18.
století.
Doplňování vojsk se dělo verbováním. V Čechách
bylo r. 1670 naverbováno – 3667 pěších a 1000 jízdních.
Roku 1684 — 3917 rekrutů. Roku 1688 — 6 000 mužů. Od
1690 až do 1721 už pravidelně ročně 6 520 mužů. Pak se
verbovalo až mezi roky 1734-1739 a to 8 000 mužů ročně.
Verbováni měli být jen zdraví, velcí a silní muži ve
věku 24-35 let. Praxe byla jiná. Verbířům pomáhala lest a
alkohol. Chytáni byli tuláci, pobudové, sirotci. Vrchnost ve
svém zájmu nechávala odvádět otevřené nespokojence, málo
pokorné a nepoddajné jedince.
Od začátku 18. století se v Čechách začali odvádět
také koně. Například v roce 1704 bylo odvedeno 1306 kyrysnických a 653 dragounských. Majiteli bylo vypláceno za
kyrysnického koně 67,5 zlatých a za dragounského 52 zlatých. Skutečná hodnota byla ale o 20 zlatých vyšší. Poddaný
mohl koně i vyplatit a ponechat si jej. V takovém případě
ale musel složit za kyrysnického 100 zl. a za dragounského
85 zl..
Na počátku 18. století čítala habsburská armáda 96
tisíc mužů. Při nástupu císařovny Marie Terezie na císařský
trůn v roce 1740 už dosáhla počtu 142 000 mužů. Poddůstojníci od desátníka nahoru a důstojníci nosili hůl, která je odlišovala od řadových vojáků.

…..vzali mě na vojnu nevěděl jsem …….
Velký problém při doplňování vojska se projevil v
době válek o dědictví habsburské a v sedmileté válce. Pevný
řád vnesl do verbování až císař Josef II. v roce 1771. Plukům určil stálé doplňovací okresy. Kraj prácheňský doplňoval pluk č. 26 ve Strakonicích a kraj plzeňský tamní 35.
pluk.
Rozhodující změnu pak odstartoval v roce 1781.
Zavedl povinné a násilné odvody. Využil k tomu evidenci
obyvatelstva ve farních matrikách narozených. Odvodům
pořídil mladíky venkovské, z řad řemeslníků nebo dělníků.
Osvobozena byla šlechta, duchovní, úřednictvo, osoby vzdělané a jejich děti.
Štáby pluků si určily potřebné počty nováčků.
( pokračování příště)
Karel KABÁTNÍK
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Během pobytu v bavorském Zwieselu prováděl žáky kasejovické školy ředitel tamější Hauptschule Edmund Stern. Ten se žá-

Prohlídka sklárny ve Zwieselu

foto -šl-

kům snažil přiblížit život na české a bavorské straně hranice
v minulosti, co tehdejší lidi spojovalo a co naopak rozdělovalo. Neopomněl žákům zdůraznit, že dnes už tato hranice neexistuje a je čas

Základní škola Kasejovice ve spolupráci se
školou ve Zwieselu uskutečnila projekt určený ke
zdokonalení cizích jazyků a to především angličtiny a
němčiny. Dále jsme se také vypravili do tohoto překrásného města za poznáním bavorské kultury a tamějších památek.
Ráno 10.11.2009 jsme spolu s žáky 8. a 9.
ročníku netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás dovezl
do Německa.
Po tříhodinové cestě jsme konečně dorazili na
místo. Hned po příjezdu nás učitelé zavedli do prostorných bungalovů, kde jsme se rychle zabydleli.
Odpoledne nás čekala prohlídka města.
Na další den pro nás naši učitelé s panem ředitelem ze Zwieselu připravili prohlídku místní sklárny, kde jsme na vlastní oči viděli výrobu skla. Dále
nás provedli Muzeem lesa (Waldmuzeum)
s vycpanými exponáty z přírody. Tato prohlídka nás
velice upoutala i proto, že výklad proběhl v češtině.
K večeru jsme prošli městem, kde nás ohromila před
místní sklárnou obrovská pyramida ze skleniček.
Poslední den návštěvy jsme se vypravili do
místní školy. Zde dostali kluci příležitost zahrát si
fotbal se zdejšími kluky. Zápas skončil remízou 5:5.
U nás se bude konat dne 30.listopadu odveta. Po zápase jsme byli rozděleni do několika skupin, ve kterých jsme měli možnost využít své jazykové znalosti
a popovídat si s žáky partnerské školy nejen o kvízových otázkách, které si pro nás připravili.
Pomalu, ale jistě se chýlil čas odjezdu. Ještě
před odjezdem jsme se výtečně naobědvali ve školní
jídelně a po dobrém obědě se rozloučili s panem ředitelem v místním kostele.
Všichni se už těšíme, až žáci ze Zwieselu
navštíví 30.11.2009 naši školu.
Anna MAŠKOVÁ a Pavlína VODIČKOVÁ,
žákyně 8.třídy

Základní škola Kasejovice zve
širokou veřejnost na
Kasejovičtí žáci před vchodem do Waldmusea

foto –šl-

na to, aby lidé na obou stranách hranice našli k sobě společnou cestu.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

I letos v listopadu se naše škola zúčastnila projektu Příběhy
bezpráví, který pro základní a střední školy pořádá každoročně společnost Člověk v tísni.
Nejprve jsme se podívali na dokumentární film Sedm světel,
kde hovořilo šest židovských pamětnic o svých zkušenostech z druhé
světové války. Vyprávěly o těžké době, kdy je nacisté deportovali do
ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Ve svých vyprávěních
nás tyto ženy zavedly do Terezína, Osvětimi a Belzecu, kde bylo
systematicky vyhlazováno především židovské obyvatelstvo.
Po tomto dech beroucím filmu následovala diskuse s hostem,
paní ředitelkou z hvožďanské školy paní Mgr. Editou Křečkovou, od
které jsme se dozvěděli mnoho dalších zajímavých věcí např. o pevnosti Terezín. Beseda se nám velice líbila.
Tereza ŠORALOVÁ, žákyně 9.ročníku

v Kulturně-společenském a
vzdělávacím centru v Kasejovicích
Výstavu lze shlédnout jako doprovodný
program všech kulturních akcí v centru nebo
po domluvě s paní Danou Matějovskou
z knihovny.
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Zimní pranostika: Kolik je na Štědrý den hvězdiček, tolik v
novém roce snesou slepičky vajíček.
Vánoce v naší školce:
MIKULÁŠ ve školce
Ukázka skřítků podzimníčků, které zhotovily děti s rodiči foto –ilnacvičujeme na vystoupení pro seniory
vyrábíme dárečky pro seniory z Domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích pro návštěvu s koledou
Společná návštěva Výstavy chovatelů drobného zvířectva v
nacvičujeme na tradiční „Vítání občánků“ města Kasejovice
Kasejovicích. Tebe jsem si vybral
vánoční zpívání na náměstí
domů ! Nakreslil Honzík Flachs
vánoční setkání s rodiči — besídka s pohádkou „Vánoční
vlevo.
hvězda“ - divadélko Dráček
BROUSEK PRO NÁŠ JAZÝČEK
vyhodnocení soutěže „Kresli a přemýšlej!“
Meluzína, meluzína, mete mouku
Říkáme si: Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému, mám
do komína. Meluzína s metelicí —
doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu.
město mizí pod čepicí.










Co se povedlo ? PODZIM V PŘÍRODĚ

Výr velký Kuba ze záchranné stanice živočichů v Plzni ADVENT ZAHÁJILA MATEŘSKÁ ŠKOLA ARANŽOVÁNÍM
Na čtvrtek 26. 1istopadu připravila Mateřská škola
byl krásný. Koulel na nás své velké žluté oči, mohli jsme si ho
Kasejovice
pro děti ze třídy Zajíčků a Vodníčků a jejich
pohladit, odvážní podržet a vyfotit se s ním. Program byl porodiče
adventní
posezení. Setkání dětí, rodičů a zaměstnanců
učný a zábavný.
mateřské školky se
zúčastnila Miluše Be- Miluše Beranová
ranová - aranžérka při adventním tvoření
z kasejovického květi- Foto -ilnářství Slunečnice. Její
úlohou bylo všechny
zúčastněné seznámit
s barevnými trendy
letošních Vánoc. Názorně předvedla, jakými způsoby se dají
vyrobit adventní a vánoční svícny či slavnostní květinové
dekorace. Ačkoliv byl program tentokrát více určen maminkám, vydrželi zde s nimi i jejich ratolesti. Poděkování patří
Miluši Beranové, která bravurně předváděla své floristické
umění a ochotně odpovídala na dotazy zvídavých maminek,
ředitelce mateřské školy Ivaně Ledvinové a všem zúčastněným. Na setkání mohli načerpat nejen inspiraci, ale také
Na snímku se děti z Mateřské školy Kasejovice seznamují s výrem kouzlo navozené předvánoční atmosféry.
obecným jménem Kuba
foto -ilŠtěpánka LÖFFELMANNOVÁ
Naše
dnešní
poděkování
patří:
Ledová paní z
●
paním
kuchařkám
v
naší
školce
za
přípravu dobrých a
pohádkového
zdravých jídel
představení
●
paní M. Beranové z květinářství Slunečnice v Kasejovizačarovala
cích
za krásné a inspirativní adventní tvoření v naší školce
písničky. Jak
●
členskému
výboru ZKD Kasejovice za darování perníků
si ji předstapro
naše
děti
na
mikulášskou nadílku
vuje Dominik
Děti
a
zaměstnanci
mateřské školy
Palečko, napřejí
všem
krásné
a
klidné
Vánoce
koledou
kreslil vlevo
na obrázku.
Skřítka Podzimníčka nakreslila Adéla Kopřivová vpravo na obrázku. Vesele jsme
tvořili, tvořili a vymýšleli jméno pro toho svého skřítka!!!

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka …

za kolektiv Mateřské školy Kasejovice
Ivana LEDVINOVÁ, ředitelka školy
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● Obec Hradiště prodá téměř nové, málo
používané multifunkční zařízení
SAMSUNG SCX 4200 /kopírka, scanner, tiskárna/. Rok výroby: 2006. Cena: 2.000,-Kč. Informace na
tel: 371595129, E-mail:
obec.hradiste@blatna.net ,
nebo osobně na OÚ v Hradišti
______________________________
• Prodám invalidní vozík. Tel. 722 602
403
Tvrz Lnáře zve na jedinečnou
předvánoční výstavu

široký repertoár výrobků

Gabriely Čelkové

paličkované práce

Hany Lukášové

Výstava je prodejní.

Přijďte k nám obdivovat nevšední
zručnost místních výrobců a nejen
očima načerpat atmosféru blížících
se svátků Kristova narození.

Myslivecké sdružení Kasejovice
zve širokou veřejnost na

na sále restaurace
„ADAMEC“ v Kasejovicích

Začátek ve 20.00 h * k tanci a
poslechu hraje VYBRO *
BOHATÁ TOMBOLA * vstupné
100 Kč — předprodej od 15.12. 2009
u paní Jakubčíkové v drogerii
v Kasejovicích
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Provozovatel kavárny POHODA zve občany do příjemného, nekuřáckého prostředí. Nabízíme mnoho druhů kávy, kvalitní vína, dobré čepované pivánko jak 10% tak
12% a mnoho dalších specialit. Možnost pořádání školních a různých srazů, rodinných
oslav. Kavárna pojme až 40 osob a v letním období je otevřena přírodní zastřešená
terasa, také asi pro 40 osob, s možností venkovního grilování. Naše zimní otevírací
doba od 1.11. 2009 do 30.3. 2010:
čtvrtek 15.00 - 20.00
pátek 15.00 - 24.00 někdy i déle
sobota 15.00 - 24.00 někdy i déle
neděle 15.00 - 19.00
Těšíme se na brzkou shledanou
Vaši obsluhující a stále dobře naladění EVA a MARTIN tel. 606 611 181
Blíží se konec roku, tak se u nás zastavte na dobré vínko, na mnoho dalších teplých i
studených nápojů a různých dobrot. Oslavte u nás konec starého roku a příchod roku
2010 a k tomu Vám přejeme hlavně mnoho zdraví a POHODY !
Rodinná prádelna
nabízí praní, žehlení,
mandlování prádla, vše
ve vysoké kvalitě. Doprava
zdarma, ceník na
www.pradelna-haasova.cz,
nebo informace
na tel. 732 759 084
paní Haasová

AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY

Kancelář Nepomuk,
Plzeňská 59
(odbočka na Soběsuky)
Tel. 371 580 279, mobil 721 442 126
Úř. hodiny Po 8-18
St 8-18
Pá 8-12
Těšíme se na Vaši návštěvu

Po roce se opět sešli mariášníci v Řesanicích na tradičním turnaji v
,,řesanském voleném mariáši“. Termín této akce je vždy stanoven na třetí sobotu
v měsíci listopadu. Turnaj
pořádá SDH Řesanice a Klub
přátel zelené sedmy. Tento
rok se konal již jeho 6.ročník.
Turnaj je otevřený, hraje
se desetihaléřový mariáš,
samozřejmě podle platných
pravidel v Řesanicích. Letošního turnaje se zúčastnilo 27
mariášníků, kteří byli rozlosováni k sedmi hracím stolům.
Mezi mariášníky byla po letech opět žena paní Pavlína
Peřinková, která svým výkonem nezklamala. Po tříkoloZleva Pavel Behenský, Josef Rolník a Václav Šampalík
vém
urputném boji a velkém
foto –pbpočítaní vyhlásili rozhodčí
následující výsledky:
Hlavní cenu a ,,putovní pohár“ získal Josef Rolník z Kasejovic, na druhém
místě se umístil Michal Juráček z Polánky a na třetím místě Jan Koval. Byl oceněn také hráč, který vyhrál ve třech kolech nejvíce peněz. Tímto hráčem byl Josef
Rolník. Nejlepším hráčem z pořádajícího Klubu přátel zelené sedmy byl ing.
Václav Šampalík na 6.místě.
Turnaj by se nedal pořádat bez sponzorů, kterým tímto děkujeme: TTC
Marconi, SDH Řesanice, Agrochov Kasejovice-Smolivec, Still Praha, Agro
Blatná, Jatka Blovice, LUKR Plzeň, Jatka Horažďovice, Měšťanský pivovar Strakonice, Myslivecké sdružení Kasejovice, Pressol, Novum Czech Praha, Monsanto, Rabbit, Pivovarský dvůr PURKMISTR, Agrospol Chocenice, Antikvariát
J.Vebr, MVDr. Ladislav Janovec, Ing.Václav Šampalík, Ing. Josef Šelepa, Ing.
František Sedlák
Poděkování náleží také všem organizátorům a přátelům, kteří se podílejí
na pořádání tohoto turnaje.
Za SDH Řesanice a Klub přátel zelené sedmy
PAVEL BEHENSKÝ ml.

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.
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