LEDEN 2011

Cena 3,- Kč

Číslo 1; ročník XVI.

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

foto -mdV pondělí 13.12.2010 proběhlo v Kulturním centru v Kasejovicích tradiční vítání občánků. Tato malá slavnost, na které paní starostka oficiálně přivítá nově narozené děti do obce,
se koná kaţdý rok v závěru roku. V období od října roku 2009
do letošního listopadu se narodilo celkem třináct malých občánků: Ondřej Urbanec, Tomáš Kubík, Václav Doubek, Martin Jiřinec, Julie Flachsová, Lucie Červenková, František Sýbek, Jan Swietoň, Danny Blank, Filip Černý, Pavel Matějovský, Sebastián Kubař a Vojtěch Šampalík.
-rkn-

Stejně jako v předchozích letech připravili na závěr letošního adventu ţáci kasejovické pobočky Základní umělecké
školy Nepomuk se svými učiteli vánoční koncert. Na úvod
zazněla koleda „Pásli ovci Valaši“ v podání souboru Notička. Následovaly vánoční písně a melodie zahrané ţáky na
nejrůznější nástroje. Bylo tak moţné vychutnat si zvuky
fléten, klavíru, akordeonů, kytary, houslí a cembala.
Kromě sólových vystoupení jednotlivých ţáků bylo moţné slyšet hru ţáků v doprovodu jejich učitelů či kvintent
příčných fléten. O slavnostní zakončení vánočního koncertu
se postaralo sólové kytarové vystoupení P. Švantnera, který
přenesl skladbu G. Frescobaldiho „Arie s variacemi“ a společné vystoupení O. Ondruška, J. Navrátilové a J. Baštáře se
skladbou G. Sammartihiho „Sonáta d moll-Adagio“. Čas
blíţících se Vánoc připomínal návštěvníkům rozsvícený vánoční stromeček a vánoční výstava ţáků kasejovické základní školy. Poděkování patří ţákům a jejich učitelům, kteří na
koncertě vystoupili a všem ostatním, kteří se na přípravě
koncertu podíleli.
Štěpánka Löffelmannová

Do nového roku 2011 hodně zdraví, pohody
a spokojenosti přejí všem občanům členové
Zastupitelstva města Kasejovice, pracovníci městského
úřadu a členové zastupitelstev obcí Hradiště,
Mladý Smolivec,Nezdřev, Oselce, Životice
i pracovníci jejich obecních úřadů.

Pozvánka k zápisu
Ředitelství Základní školy v Kasejovicích
Vás spolu s Vaším synem – dcerou zve k zápisu
do 1.třídy, který se koná v pátek dne 21.1.2011
od 13.00 do 16.00 hod v budově ZŠ.
Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte
a vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ.
Pro budoucí prvňáčky nabízí škola školní družinu v době od
6.30 do 16.00 hod.
Jaroslav Viktora
ředitel školy

foto - lfsNa fotografii zleva Josef Mašek, Filip Chaloupka a Karel Čada.

● Kladrubští otuţilci vítali Nový rok během
● Do doţické knihovny zavítali čerti
● Vánoční zvonění v kasejovické školce
● Z obecní kroniky - rok 1947
● Kasejovičtí ţáci poznávali ţidovské zvyky a tradice
● Člověk v tísni rozšiřuje sluţby do Nepomuka a okolí

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.2.2011
Příjem příspěvků do KN č. 2/ 2011 do 31.1.2011
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Číslo 1; ročník XVI.

Informace Městského úřadu Kasejovice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE
SCHVALUJE:
● rozpočet města Kasejovice na rok 2011 s příjmy 14 340,46
tis. Kč a s výdaji 14 340,46 tis. Kč jako vyrovnaný.
Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
● odkoupení pozemků v dobrovolné draţbě za vyvolávací
cenu v k.ú. Kasejovice st.p. č. 476/2 o výměře 68 m2
st.p.č. 567 o výměře 63 m2
● odkoupení pozemků od České republiky (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) v k.ú. Řesanice –
moţno i bezúplatný převod st.p. 37 pod č.p.11 (bývalá
škola) o výměře 592 m2
● předání majetku do správy Základní škole v Kasejovicích
k vlastnímu hospodářskému vyuţití – Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Základní školy Kasejovice. Jedná se o zbylou část rekonstruované budovy základní školy ve výši
splaceného úvěru v částce 5 milionů korun.

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kasejovicích
a okolních obcích na rok 2011 na 1 osobu nebo objekt
k rekreaci je 420 Kč. Splatnost poplatku je do 28.2.
2011. (Připomínáme!! Platnost ročních známek na svoz
odpadu z roku 2010 je do 31.1. 2011. Platnost nespotřebovaných jednorázových známek je neomezená.). V roce 2011
bude svoz komunálního odpadu v Kasejovicích zajištěn v
době topné sezóny kaţdý čtvrtek a mimo topnou sezónu v
liché čtvrtky. V okolních obcích se bude sváţet odpad pouze v liché čtvrtky.
Poplatek za psa na rok 2011 činí 50 Kč za jednoho a
za kaţdého dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku do
28.2. 2011.
Město Kasejovice nabízí materiál ke štěpkování pro
zájemce z řad kasejovických občanů. Zájemci se mohou hlásit na MÚ, kde budou dohodnuty podrobnosti.

SOUHLASÍ:
● s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce
na zřízení věcného břemene za účelem uloţení zemního
kabelu a vzdušného vedení v k.ú. Kladrubce na parc.č.
738/9 a na parc.č. 757/2.

ZASTUPITELSTVO OBCE

NESOUHLASÍ:
● s plánovaným zrušením pracoviště Nepomuk Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj

SCHVALUJE:

POVĚŘUJE:
● radu města prováděním změn v rozpočtu města – na straně
příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500
tisíc korun v paragrafu v rámci měsíčních rozpočtových
změn
● starostku města prováděním rozpočtových změn v rámci
projektu základní školy „Poznáváme svůj kraj“, který je
financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
BERE NA VĚDOMÍ:
● informativní zprávu o činnosti Rady města za období
od 9.11. 2010-13.12. 2010
● změny v rozpočtu č. 9,10,11/2010 schválené radou města
dle pověření zastupitelstva města
● zprávu finančního výboru

1947
Roku 1947 byly postaveny cesty a ulice, došlo k úpravě kanalizace cesty k nádraţí, v aleji bylo vysázeno 500 stromků, byl
rozšířen obecní rozhlas a připraveny práce na vodovod. Také
byla odvodněna budova měšťanské školy. 26.1.1947 byl opět
uveden do provozu místní biograf „Sokol“, který za okupace
spravovali Němci pod jménem „Bio Viktoria“. Občané měli
moţnost levně nakupovat konzervy a textilie z pomoci americké akce UNRA, která pomáhala překonávat obtíţe v prv-

URČUJE:
● ověřovateli zápisu p. Petra Brauna a p. Miroslava Mer-

houta a zapisovatelem pí. Alţbětu Tesařovou
●
●
●
●
●

program zasedání
do funkce starostky obce paní Jaroslavu Ladmanovou
do funkce místostarosty obce pana Miroslava Merhouta
do funkce předsedy finančního výboru pana Karla Čadu.
zveřejnění návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2011
v částce 2.600.000,-Kč
● místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady na
rok 2011 ve stejné výši jako v roce 2010 dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště
● uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků mezi Obcí Hradiště a
Městem Kasejovice od 1.1.2011 na dobu 4 let
● úhradu nákladů na ţáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu
Kasejovice za rok 2010 dle „Dohody na rok 2010“
v celkové částce 81.200,-Kč
BERE NA VĚDOMÍ:
● moţnost zapracování poznámek a připomínek do Územního plánu Obce Hradiště.
ních dobách po ukončení 2. světové války. Roku 1947 byla
republika postiţena katastrofálním suchem. Panoval velký
nedostatek vody, která se z obecních studní směla vydávat jen
ráno a večer. Ceny poţivatin stouply, 1q pšenice stál aţ 1000
Kčs. Avšak kultura v obci vykazovala pěkné úspěchy. Divadelní spolek „Havlíček“ sehrál za jediný rok 3 kusy. V dubnu
1947 „Vlčí skálu“ od Zdenka Endryse, 28. října „Rukopis
času“ od Zdenka Němečka a v prosinci od I. Říhy „Polibek
královský“. Ţactvo měšťanské školy předvedlo 26. června
pohádkovou hru „Kulíšek“ od blatenského učitele Jaroslava
Průchy. V roce 1947 klesl v Kasejovicích počet obyvatel na
1.099 osob.
(pokračování příště)
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Ve středu 1.12.2010 přišel
Mikuláš s čertem do
knihovny v Doţicích.
Úterní setkávání dětí v
doţické knihovně mělo
tento týden pokračování i
ve středu v podobě
foto - vb- "Dětské diskotéky". Právě
v nejlepším přišel do
knihovny Mikuláš a čert. Křik a veselí v mţiku vystřídalo
hrobové ticho. Z čerta šla opravdu hrůza! Naštěstí hlavní slovo měl Mikuláš. Děti přednesly básničku a dostaly dárky.
Naštěstí byly všechny celý rok hodné, některé dokonce ani
nevěděly, co to zlobení je a tak si čert ţádné nemusel odnést.
-vb-

foto - vb-

O vánočních svátcích uspořádali členové SDH Kladrubce
turnaj ve stolním tenise a na silvestra turnaj ve florbale. Příchod nového roku pak oznámil velký ohňostroj u KD, který
připravil Vašek Jiřinec a Pavel Ráţ. Sešli se při něm nejen
místní občané, ale i lidé z okolí. V sobotu se pak uskutečnil
tradiční "Novoroční běh obcí". Za uspořádání těchto akci
patří všem poděkování.
Jiřinec Josef

Číslo 1; ročník XVI.

Dne 19.12.2010 se uskutečnil
vánoční koncert v Kulturním centru
v Kasejovicích. Účinkovali – Adéla
Váňová Mičková, soprán, prof. Jan
Štěpán, housle a Veronika Husinecká, klavír. Koncert byl nevšedním
záţitkem pro všechny návštěvníky.
Je škoda, ţe nebyl navštíven ve větším počtu. V prostorách sálu byla i
překrásná výstava prací dětí základní
školy zaměřená k vánočním svátkům
a výstava betlémů p. Jiřího Sudy a
Ing. Jana Maška. Základní organizafoto - mmce zahrádkářů Kasejovice děkuje
sponzorům, firmě Lenali interiéry a schodiště a firmě P+V
Elektronic Kasejovice za finanční příspěvek.
Vlasta Váňová

21. 12. 2010 se
ve Starém Smolivci
v MŠ U Veverky nadělovalo. Vánoční besídka
byla tentokrát spojená
se Dnem otevřených
dveří u příleţitosti dokončení rekonstrukce
fasády školky. Děti
s paní ředitelkou navodily vánoční atmosféru
básničkami, koledami a
hranými scénkami. Na
stolech nechybělo vánoční cukroví a perníčfoto - ekky. Také proběhl vánoční jarmark, kdy si rodiče
a návštěvníci mohli zakoupit vánoční perníčky, svícny, ozdoby a podobné výtvory zaměstnanců a dětí MŠ a některých
rodičů. Finanční výtěţek z jarmarku je jako kaţdý rok pouţit
na sponzorování vakoveverky v ZOO a dopravu dětem na
výlety. Nechyběla nadílka. Dětem samozřejmě přinesl jeţíšek
spoustu hraček, pomůcek a sladkosti.
-ek-

foto - ek-
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Číslo 1; ročník XVI.

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC

ZASTUPITELSTVO OBCE

VOLÍ:
● ověřovatele zápisu – Václav Hlinka, Šmíd Pavel

HRADIŠTĚ

SCHVALUJE:
● program zasedání
● rozpočtové opatření 10/2010
● pronájem pozemku v k. ú. Budislavice 282/5 d2 PK o výměře 900 m2 za
cenu 1,- Kč/m2/rok za účelem vyuţití jako výběh pro koně, p. Blanka Youseef Nachtmanová z Budislavic od 1. 1. 2011
● směnu pozemků s bratry Sobotovými z Prahy v k. ú. Radošice p. č. 424/5 o
výměře 498 m2, p. č. 425/2 o výměře 3213 m2, p. č. 425/12 o výměře
282m2 za pozemek v k. ú. Radošice p. č. 587/1 o výměře 3849 m2 bez doplatku
● uzavření pojistné smlouvy na obecní auto Opel Zafira – pojištění NA100PRO za cenu 1200,- Kč ročně
● příspěvek na ţáky do ZŠ Hvoţďany za rok 2010 ve výši 42000,- Kč a příspěvek na ţáky do ZŠ Kasejovice ve výši 109.300,- Kč
● vyhlášku 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
(trvale ţijící občan 400,- Kč/rok, dítě 250,- Kč/rok, rekreační objekt 500,Kč/rok)
● vyrovnaný rozpočet na rok 2011ve výši 12.311.515,- Kč
● zhotovitelem „Rekonstrukce památníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec,
Doţice, Budislavice, Smírčí kříţ Starý Smolivec, Boţí muka Starý Smolivec
včetně úpravy prostranství“ firmu STRABAG a.s., která podala nejniţší nabídkovou cenu 705.450,- Kč včetně DPH
● uzavření smlouvy na zpracování ţádosti do programu MMR – Obnova obecního a krajského majetku postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou s firmou
Ing. Jana Charvátová, Červené Pořičí ve výši 25.000,- Kč
● inventarizační komisi ve sloţení Kubová Eva, Spour Jan, Miroslav Slavíček,
Václav Fiala
● ţádost MŠ St. Smolivec na navýšení rozpočtu pro rok 2010 o částku 58 000,Kč
● vydání souhlasného stanoviska k zalesnění pozemků v k. ú. Starý Smolivec
317, 318, 319, 321 PK pro pana Karla Šišku ze Starého Smolivce
● odměnu hajnému obce ve výši 10.000 Kč a starostce obce ve výši 20.000 Kč
● ţádost paní Kapínové z Radošic na výměnu bojleru a úpravu měření v KD
ve Starém Smolivci
BERE NA VĚDOMÍ:
● kontrolu usnesení 11/10
● vyúčtování za setkání důchodců za rok 2010 ve výši 12.716 Kč a Kasejovických novin ve výši 46781,- Kč
● informace o vyúčtování třetí etapy rekonstrukce kostela celkem 324.753,- Kč
● získání dotace na rekonstrukci komunikace v Mladém Smolivci ve výši
2.503.000,-- Kč
● stanovení data inventury na den 30. 12. 2010
● zprávu o hospodaření v lese za rok 2010
● uzavření darovací smlouvy na částku 30.000,- Kč na úpravu návsi
v Radošicích
UKLÁDÁ:
● starostce obce zajistit lepší ozvučení při akci rozsvěcení vánočních stromečků
● starostce obce předloţit na lednové veřejné zasedání seznam dluţníků za
odběr vody a místní poplatky

URČUJE:
● ověřovateli zápisu p. Karla Čadu a p.
Pavla Nováka a zapisovatelem pí.
Alţbětu Tesařovou
SCHVALUJE:
● program zasedání
● vyrovnaný rozpočet na rok 2011
v pozměněném znění v částce
2.900.000,-Kč
● zrušení Fondu rozvoje bydlení obce
Hradiště
● prodej částí pozemků PK p.č. 618 a
p.č. 614 v k.ú. Bezděkov dle geometrického plánu č. 167-78/2010 o celkové výměře 5419 m2 za cenu 2,- Kč
za m2 panu J. Sudovi. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy
uhradí kupující. Úhrada dle kupní
smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základní běţný
účet obce Hradiště po podpisu kupní
smlouvy obou zúčastněných stran
NESCHVALUJE:
● poskytnutí finančního příspěvku Domovu svatého Josefa z Oblastní charity Červený Kostelec
UKLÁDÁ:
● starostce obce zjistit vlastníky pozemků podél státní silnice vedoucí
z Hradiště do Bezděkova, na kterých
se nacházejí poškozené stromy, za
účelem jejich odstranění z důvodu
bezpečnosti
● starostce obce zveřejnit informaci o
moţnosti zajištění rozvozu obědů pro
seniory firmou, která rozvoz provádí
pod pečovatelskou sluţbou Nepomuk
● starostce obce zveřejnit na úřední
desce OÚ místo a čas schůzky občanů obce se zpracovatelem Územního
plánu obce Hradiště dne 14.1.2011
BERE NA VĚDOMÍ:
● bezplatné připojení internetu od
1.1.2011 pro obec Hradiště poskytované fa. SporkNet Blatná
● úhradu nájemného za zemědělské
pozemky za rok 2008 a 2009 od VHD
Hradiště
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Smolivec rok 2010

Číslo 1; ročník XVI.

Dotace

Oprava el. rozvodů, nákup akumulaček OÚ

60 000 Kč

Motorová sekačka

23 000 Kč

Trampolína

11 000 Kč

Ochranná pásma vod. zdrojů St. Smolivec

90 000 Kč

Topení, křesla do sauny St. Smolivec

14 000 Kč

Rekonstrukce MŠ St. Smolivec

730 000 Kč

535 000 Kč

Novoroční přípitek
Občané, chalupáři i chataři přišli přivítat
Nový rok 2011, který začal ohňostrojem. Přítomní si popřáli hodně zdraví,
spokojenosti, pracovních i osobních
úspěchů. Obec zajistila novoroční přípitek.

Novoroční pochod
Dvanáctý Novoroční pochod vyšel ve
Energetický audit obecní byty
40 000 Kč
13. hodin od obecního šenku z Oselec.
Energetický audit OÚ a šatny St. Smolivec
80 000 Kč
Po přivítání velitelem SDH Oselce panem Ledrbuchem byla upřesněna trasa,
Propojení vodojemů Budislavice - Ml. Smolivec 875 000 Kč 483 000 Kč
která byla velice náročná. První zastaveLesní hospodářský plán
50 000 Kč
91 000 Kč
ní bylo na návsi v Černicích, kde všechny přivítal pan Konšel a Šabek. ČernicVybavení jednotek JPOV
56 000 Kč
4 000 Kč
ké ţeny upekly bábovky, udělaly chleOprava střechy vodárna, schody kostel Dožice 50 000 Kč
bíčky, podávala se káva, grog, čaj i točené pivo. Dále byla prohlídka chanoKalendáře 2011
75 000 Kč
vické rozhledny a prohlídka krásného
Kostel Dožice
325 000 Kč 255 000 Kč okolí. Zde hasiči zajistili téţ občerstvení. Po nové silnici se všichni vrátili do
Projekt kanalizace St. Smolivec
30 000 Kč
sálu v hostinci v Oselcích. Místní hasiči
zde podávali polévku a pan Česmír MoProjekt cyklostezka St. Smolivec - Dožice
24 000 Kč
tejzík, Zřud Masokombinát Písek CZ.
Projekt rekonstrukce komunikace MS
25 000 Kč
a.s. byl sponzorem uzenin. Všichni se
krásně prošli a poznali okolí Oselec.
Celkem
2 563 000 Kč 1 368 000 Kč
-mcGumy modrý traktor

5 000 Kč

Hospodaření v lese za rok 2010 Mladý Smolivec
Těžba dříví v m3
Vysázené stromky v ks (smrk, jedle,buk, dub)
Zalesněná plocha
Ožínání
Nátěr
Vyklízení - klest
Probírky
Prořezávky
Tržby
Dotace zaměstnanci
Dotace
Těžba, přibližování
Práce, mzdy, ostatní práce
Přímé náklady, stromky, chemie

946,82 m3
10750 ka
2,26 ha
11,04 ha
17,58 ha
1,20 ha
14,94 ha
5,06 ha
881 188 Kč
112 954 Kč
133 860 Kč
-269 205 Kč
-444 060 Kč
-150 015 Kč

Výsledek za rok 2010 ZISK

264 722 Kč

Hasiči SDH Oselce
Vás srdečně zvou na hasičský bál,
který bude 29. ledna 2011
Hasiči SDH Kotouň pořádají
téţ hasičský ples v Oselcích
12. února 2011
Bude připravená bohatá tombola.

Město Kasejovice
děkuje panu Jiřímu Sudovi,
ing. Janu Maškovi
a učitelům a žákům
Základní školy Kasejovice
za uspořádání vánoční
výstavy, která se těšila
zájmu veřejnosti.

Poplatek za odvoz TKO pro trvale ţijícího občana obce Mladý Smolivec.................................................400,- Kč
Poplatek za odvoz TKO pro trvale ţijící dítě do věku 15 let obce Mladý Smolivec...................................250,- Kč
Poplatek za odvoz TKO pro rekreační objekt v obci Mladý Smolivec.........................................................500,-Kč
Poplatek za jednoho psa či fenu na rok 2011 ................................................................................................50,- Kč
Poplatek za kaţdého dalšího psa či fenu na rok 2011.......................................................................... ...........75,-Kč
Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2011.
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V pondělí 13. prosince navštívili ţáky druhého stupně kasejovické základní školy pracovníci Záchranné stanice
ţivočichů Plzeň Karel Makoň a Michal Boušík. Pracovníci
záchranných stanic, kterých po celé České republice působí
velké mnoţství, se nestarají jen o handicapovaná zvířata, ale
připravují pro ţáky mateřských, základních a středních škol
bohatý výukový program, který se týká jak zvířat samotných,
tak jejich ochrany a společného souţití s člověkem.
Se zajímavým výukovým programem o šelmách přijeli
členové plzeňské záchranné stanice K. Makoň a M. Boušík za
ţáky 6. - 9. ročníku kasejovické školy. Připravili si pro ně
přednášku s prezentací o šelmách ţijících na území České
republiky. Poutavým způsobem ţáky seznámili se všemi zástupci šelem, které se na našem území vyskytují. Ţáci se tak
dozvěděli, spoustu zajímavých informací, které se týkaly
nejen charakteristiky šelem, ale i jejich nezastupitelného místa při regulaci mnoţství ţivočichů v přírodě. Karel Makoň
zároveň poukázal na vlivy prostředí, které regulují ţivot šelem.
Novinkou pro děti určitě byla informace o psíku mývalovitém, který se k nám zatoulal ze sousedního Německa.
Ţáky zaujala také zpráva, ţe se u nás podařilo vymýtit
vzteklinu u lišek, díky vakcinám ukládaným v přírodě. Vyskytly se ale další problémy, které způsobují úhyn lišek a těmi
jsou psinka a svrab, vedoucí aţ k jejich zešílení.
K zajímavé prezentaci připojili pracovníci záchranné
stanice i své vlastní záţitky a zkušenosti, které se šelmami
mají. Na závěr přednášky slíbil Karel Makoň ţákům ukázat
jednu ze šelem, které v záchranné stanici mají. Ţáci s napětím
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foto- mtočekávali, ţe uvidí medvěda. Místo něho však mezi ţáky přišla sluţební fenka německého ovčáka Sára. Teprve v tomto
okamţiku si ţáci uvědomili, ţe medvěda vidět nemohou, protoţe v této době spí. Přesto Sára vzbudila zájem všech dětí,
které ji bez pohlazení nenechaly odejít.
Výukový program, který pro ţáky druhého stupně
kasejovické základní školy připravili členové plzeňské záchranné stanice ţivočichů, představoval doplňující formu
výuky vyučovaného předmětu přírodopis. Přednáška
s prezentací se uskutečnila v rámci projektu Základní školy
Kasejovice „Poznáváme svůj kraj“, ze kterého byly hrazeny
náklady spojené s úspěšnou realizací daného výukového programu.
Pracovníkům Záchranné stanice ţivočichů Plzeň
děkujeme za přínosné informace, které našim ţákům předali a
těšíme se na další spolupráci.
Miloslava Třísková

Kulturně společenské centrum
srdečně zve všechny
V neděli 19. prosince byla pro
širokou veřejnost v prostorách
kasejovického kulturně společenského centra otevřena vánoční
výstava, kterou tradičně připravili
ţáci Základní školy Kasejovice
společně se svými učiteli. Stejně
jako loni byla letošní výstava realizována v rámci projektu kasejovické školy „Poznáváme svůj
foto - lfskraj“. Na výstavě tak byly
k vidění nejrůznější vánoční ozdoby, dekorace, pečivo, svícny či věnce, které se nesly jak v duchu tradičních staročeských Vánoc, tak modernějších
trendů. Výstavu si bylo moţné prohlédnout v rámci předvánočních koncertů,
které se konaly v čase adventu v kasejovickém kulturním centru a v úterý
21. prosince od 8 do 12 a od 13 do 15. 30 hodin.
Štěpánka Löffelmannová

na diaprojekci

Do této země se na promítacím plátně
vypravíme s průvodcem
Františkem Moserem.
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V úterý 21. prosince navštívili
ţáci druhého
stupně kasejovické základní
školy Vzdělávací a kulturní
centrum Ţidovského muzea
v Praze. Pro
ţáky 6. a 7. ročníku byl připraven vzdělávací program
nazvaný „Tradice a zvyky ţidů“. První
část programu tvořila přednáška spojená u skupiny sloţené ţáků ze 7. ročníku
s prezentací a ukázkou předmětů, které
se pouţívají při různých ţidovských
náboţenských úkonech. Ve druhé skupině, kterou tvořila 6. třída, měli ţáci
moţnost vyzkoušet si ukázky některých
ţidovských zvyků a tradic přímo
v praxi. Mohli se tak převléknout za
ţidovského ţenicha či nevěstu.
Ţáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu „Perzekuce
českých a moravských Ţidů za 2. světové války“. V úvodu přednášky nechyběla připomínka týkající se existence ţidovského etnika přímo v Kasejovicích.
Následovala přednáška o ţivotě ţidovského etnika v Německu a Československu před vypuknutím druhé světové
války. Opomenuto nebylo srovnání
ţivota Ţidů v říši s ţivotem Ţidů
v českých zemích v období první republiky a během druhé světové války. Nechyběla připomínka norimberských
protiţidovských zákonů, které byly
přijaty Říšským sněmem roku 1935 a
jednoho z pogromů na ţidovské obyva-
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telstvo v Německu na podzim roku
1938. Ten vstoupil do dějin pod názvem
„křišťálová noc“. Ţáci se rovněţ dozvěděli, jak probíhalo vystěhování ţidovských rodin v Čechách a na Moravě, jak
vypadala konfiskace jejich majetku,
ţivot v koncentračním táboře Terezín a
jak pomáhali Češi a faráři křesťanských
církví zde ţijícím Ţidům.
Součástí vzdělávacích programů byla kromě přednášky návštěva
vybraných expozic Ţidovského muzea
v Praze. Konkrétně se jednalo o prohlídku Pinkasovy synagogy, Staronové
synagogy a Starého ţidovského hřbitova. V Pinkasově synagoze, která dnes
slouţí jako Památník obětí holocaustu,
si ţáci mohli přečíst jména kasejovic-

foto - lfských ţidovských obětí. V prvním patře
synagogy byly k vidění „Dětské kresby
z Terezína 1942-1944“, kde si mohli
účastníci akce prohlédnout kresby Petra
Ginze, jehoţ kresba „Měsíční krajina“
se v souvislosti s letem prvního izraelského kosmonauta dostala do vesmíru.
Neméně zajímavá byla návštěva Staronové synagogy, která představuje nejstarší památku praţského Ţidovského Města a nejstarší dochovanou

Třetí ročník předsilvestrovského budislavického turnaje ve hře
„Člověče, nezlob se“ se i letos konal pouze pro dospěláky. 28. prosince
2010 se v 17.00 h sešlo v Budislavicích v hostinci U Kříţů 32 nadšenců,
kteří přišli soutěţit o zajímavé ceny a hlavně, kteří se přišli odreagovat
od vánočního lenošení. Nejprve proběhlo losování, usazení ke stolům a
mohlo se začít. Třicet dva nadšenců se utkalo ve čtyřech kolech, atmosféra byla velmi hustá, plná vášní, ale na fyzické napadání nedošlo. Po
rozstřelu někdy kolem osmé večer bylo vše jasné. Na prvním místě
skončil Stanislav Růt, na druhém Jan Strejc a třetí místo patřilo Míše
Braunové.
-ek-

synagogu
v Evropě. Ţáci
se dozvěděli,
ţe tato synagoga byla postavena v poslední
třetině 13. století a dodnes
slouţí svým
bohosluţebným
účelům. Poslední zastavení v praţském Ţidovském městě představoval Starý ţidovský hřbitov. Ten
byl zaloţen v polovině 15. století a pohřbívalo se zde aţ roku 1787. Nejvýznamnější zde pohřbenou osobou je rabi
Jehuda Liwa ben Bacalel, zvaný rabi
Löw, jehoţ náhrobek je nejnavštěvovanějším místem tohoto objektu. Součástí
prohlídky Pinkasovy synagogy, Staronové synagogy a Starého ţidovského
hřbitova byl vţdy odborný výklad, při
kterém ţáci získaly další cenné informace o ţidovských zvycích a kultuře.
Kromě praţského Ţidovského Města si
ţáci stačili prohlédnout Staroměstské
náměstí, radnici s orlojem, Karlův most
a Kampu, při čemţ se jim otevřely další
krásné výhledy na stověţatou Prahu.
Akce byla realizována v rámci
projektu Základní školy Kasejovice
„Poznáváme svůj kraj“ jako netradiční
forma výuky dějepisu, výtvarné výchovy a zeměpisu s důrazem na uplatnění
interdisciplinárních vazeb mezi těmito
předměty. Z tohoto projektu byly ţákům hrazeny finanční náklady spojené
s realizací exkurze.
Štěpánka Löffelmannová

foto - ek-
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89 let
88 let
87 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let

77 let
76 let

75 let
74 let
73 let
72 let

70 let
65 let

60 let
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Anna Šimůnková
Josef Slezák
Jarmila Voříšková
Anna Šimunková
Jiřina Pechová
Chlandová Jiřina
Milada Kratochvílová
Jindřich Kraft
Milada Mičanová
Zdeněk Šipatka
Marie Ladmanová
Jiřina Šimáňová
Václav Říha
Jarmila Voříšková
Růţena Matoušková
Marie Augustinová
Boţena Chárová
Václav Drnek
Václav Frühauf
Blaţena Zoubková
Boţena Horalová
Marie Hulačová
Miloslava Sloupová
Jaroslav Darda
Marie Boušová
Bohuslava Tumová
Marie Braunová
Marie Koubková
Josef Viktora
Stanislav Ráţ
Karel Suchý
František Suda
Zdeněk Hlavsa
Eva Hrudková
Marie Panušková
Květa Sudová
Marie Boušová
Josef Krejčí
Zdeňka Sedláčková
Zdeňka Jedličková
Marie Motejzíková
Ivan Dvořáček
Miroslav Jára
Jiří Kovařík
Marie Vávrová
Jiří Týc
František Hercik

Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Radošice
Oselce
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kladrubce
Kotouň
Ţivotice
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Zahorčičky
Řesanice
Újezd
Mladý Smolivec
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Bezděkov
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Ţivotice
Újezd
Újezd
Kladrubce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Nová Ves
Doţice
Starý Smolivec
Újezd
Kasejovice
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VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 8.00-13.00, 16.00-17.30
ÚTERÝ: 12.00 - 14.30 )
TELEFON: 602 429 346 email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
 Stieg Larsson: Muţi, kteří nenávidí ţeny
 Stieg Larsson: Dívka, která si hrála s ohněm
 Kat Martin: Perly štěstí
 Sönke C. Weis: Poslouchej, zabíjej, nebo zemři
 Diane Lamcombová: Paní z Malaigu
 Sergio Bambarén: Delfín, příběh jednoho snílka
Naučná literatura pro dospělé:
 J.J.Duffack: Štefánik a Československo
Literatura pro děti a mládeţ:
 Lucky Luke - Lovec lidí
 Gosciny, Uderzo: Asterix a Caesarův věnec
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Dne 25.12.2010 se doţila 90 let
paní Marie Němečková, rozená Lindová,
dlouholetá občanka Kasejovic.
Vše nejlepší do dalších let přeje rodina.

Janoušková Lídie, Doţice
Vojtěch Adamec, Kasejovice
Štěpán Bédi, Kasejovice

Sběr autolékárniček
na podporu zdravotnického zařízení v Keni
Město Kasejovice se připojuje k humanitární sbírce
starých autolékárniček, které podle nové vyhlášky
bude nutné v roce 2011 vyměnit.
Část obsahu autolékárniček bude darována
nemocnici v Keni.
Sběrné místo v Kasejovicích: Městský úřad – stavební odbor

Termín sbírky: do 31.1.2011

Důležité upozornění:
Jaroslav LUKÁŠ, Doţice
Josef DRASKÝ, Radošice
František Smíšek, Kasejovice

Vybíráme pouze část obsahu autolékárničky:
POUZE chirurgické rukavice a obvazový materiál
(obinadla, fáče, gázové čtverce, náplasti
a trojcípé šátky).

Leden 2011
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Čerti ve školce
Ani jsme se moc nebáli, asi jsme byli
hodní. Za básničky a písničky jsme dostali od Mikuláše , čerta a krásného anděla dobroty - mňam!

Leden studený, duben zelený...
„Nový rok nastává, všeho dost nám dává“...
říkáme si na začátku ledna po krásných vánočních prázdninách. Všichni jsme se těšili do
školky, kde si budeme vyprávět o vánocích
doma, o tom co nám přinesl Jeţíšek a jaký jsme
měli stromeček a také si ho nakreslíme.
A na co se budeme ještě těšit? Je toho
opravdu dost:

☺ čeká nás zápis do 1. třídy
☺ divadelní představení „Zimní radovánky“ -

foto - ilŘíkali jsme:
Kolíbala bába čerta
na pařezu vrbovým,
hajej dadej můj čertíku,
však já na tě nepovím.
Vánoce Zdendy Hoška.

divadélko Dráček
☺ pohádkové představení „Pejsek a kočička“
v Kulturním centru Kasejovice
☺ Myslivecký den - zvířátka v zimě - beseda s
myslivci ze sdruţení „Čihadlo“ Kasejovice
☺ přikrmování zvěře
☺ veselý karneval ve školce

Čertíci od Zuzanky Kubíkové.

Pravou předvánoční atmosféru vykouzlili pro své rodiče, sourozence a prarodiče malí zajíčkové a větší vodníčkové se svými učitelkami z kasejovické mateřské
školky. Na čtvrtek 16. prosince si školkáčci z obou oddělení připravili vánoční besídku plnou písniček, básniček, tanečků a pohádek. Nechyběly ukázky hraní větších
dětí na zobcovou flétnu a zpívání vánočních koled. Za
vydařené vystoupení odměnili rodiče své děti potleskem.
Maminky od svých ratolestí dostaly dětmi vlastnoručně vyrobený svícen. Následovalo společné posezení u rozsvíceného stromečku, kávy, čaje a vánočního cukroví.
Děti si vychutnaly radost z nových dárků, které našly pod stromečkem. Dárky jim
zároveň připomněly, ţe o několik dnů později přijde Jeţíšek i k nim domů a bude
plnit jejich vysněná přání.
Štěpánka Löffelmannová

Obrázek namaloval Bártík Brabec .
Divadelní představení „Betlém“ divadélko Šůs

Obrázek z divadélka namalovala Martička Zahajská.
Váţení sponzoři, děkujeme
vám všem za vaši přízeň.
foto - il-

foto - il-

Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice
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● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:

Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1, podlahová plocha
170m2, v přízemí o velikosti 170 m2 je garáţ, prostor
pro samostatný byt 2+1 nebo k podnikání. Sklep, ÚT plyn + tuhá paliva,zateplená fasáda. Cena 3 450 000 Kč.
Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu
776 m2. Nutné stavební úpravy, vhodná jako dílna,
sklad. Cena 350 000 Kč. Dále prodám cihlovou stodolu
s vjezdem ze silnice v Kasejovicích u nádraţí - zastavě
ná plocha 174 m2. Cena 300 000 Kč. Při koupi obou
stodol cena 600 000 Kč. Tel. 731 388 435.
● Prodám les o výměře cca 1 ha v k.ú. Hradiště.
Tel. 371 595 424, 383 421 269.

Tesařské a pokrývačské
práce

- zhotovuje krovy, pergoly, stání na auta, dřevěné podlahy,
opravy a pokládku krytin, výškové práce, shazování sněhu
a ledu z plochých střech

Číslo 1; ročník XVI.

Lidé na Nepomucku se mohou obracet se svými problémy na
místního poradce obecně prospěšné společnosti Člověk
v tísni. Nevládní nezisková organizace poskytuje bezplatně
terénní sociální práci formou poradenské a asistenční sluţby
lidem, kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami. „Obracet se na
nás můţou lidé, kteří potřebují pomoct při kontaktu
s úřady, hrozí jim exekuce, mají problémy s dluhy, hledají
práci, řeší potíţe s bydlením, mají pocit, ţe jsou obětí,
nebo svědkem trestného činu,“ informuje Klára Šiftařová,
terénní sociální pracovnice pro Blovicko a Nepomucko.
"Na začátku jsme si udělali monitoring, zjišťovali jsme například, kde jsou ubytovny, sociální byty, kde lidé potřebující
pomoc. Také jsme mapovali síť organizací, jeţ v místě působí, hledali jsme institucionální podporu a návaznosti," uvedla
Pavla Potuţníková, koordinátora terénních sociálních pracovníků v Plzeňském kraji.
S terénními pracovníky mohou lidé řešit celou škálu problémů, od finančních aţ po rodinné, jako jsou například rozvody, péče o děti, bydlení, dávky, trvalé pobyty, trestní a přestupková řízení, soudní spory, zařizování dokladů, dokumentů a podobně.
Více informací na www.cvtplzen.cz,
kontakt na terénní sociální pracovnici Nepomucko
a Blovicko: Klára Šiftařová, 777 787 950,
klara.siftarova@clovekvtisni.cz

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149, 602 429 346, fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod
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