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

foto -dmPřijel svatý Martin! No pravda, nevypadalo to tak. Ţádné bílo kolem
dokola, ţádné poletující vločky, ani mrazík štípající do tváří. Přesto
věřte mi nebo ne, svatý Martin opravdu přijel. Přesně v den, kdy jsme
ho očekávali. A dokonce se připojil k lampionovému průvodu, který
procházel naším městečkem v podvečer 11. listopadu.
Jak bývá zvykem, sešli jsme se velcí i malí na náměstí, a celý
průvod se chvilku po páté za řízné hudby z amplionů vydal Kostelní
ulicí ke kapličce sv. Martina. U Chloumecké ulice se
k nám připojil Martin sám, na bílém koni, v nablýskané přilbě a červeném plášti, zřejmě měl v Chloumku také nějaké řízení. S koníkem v čele jsme tak
prošli horní částí městečka, tmavými místy za radnicí a jako i v minulém roce jsme skončili u hasičárny. To je ideální místo, hlavně, kdyţ se chystá
ohňostroj! Zde jsme se trošku rozehřáli horkým
čajem, ti odváţnější si dali grog a kaţdý si zakousl výborný rohlíček. Tady
trošku odbočím… Rohlíčky, velmi chutné a v hojné míře upekly
ţeny z ČČK a také si daly práci
s přípravou a podáváním pití a
vůbec s celou organizací průvodu, za coţ jim moc děkuji.
Další poděkování patří Kájovi
Čadovi a Hance Houškové, kteří nám
otuţilcům, jeţ jsme se zdrţeli v hasičárně u
čaje i po odpálení ohňostroje, zahráli na harmoniky několik lidových a zlidovělých písní.
Dostaveníčko se svatým Martinem, který
byl mimochodem úţasný, domluvila paní
Alena Braunová vzhledem k jejich příbuzenským vazbám.
Díky tak patří jí i svatému Martinovi. A také
mnoha dalším, kteří přispěli svou rukou a srdcem ke zdaru této světelné slavnosti.
-dm-

Dne 23. listopadu se sešli důchodci z Kasejovic a okolních obcí ke společnému setkání, posezení a popovídání na sále Agrochovu. A jako i v
minulých letech byl pro starší generaci připraven
bohatý kulturní program.
Po uvítání paní starostky vystoupily jako
první děti z MŠ Starý Smolivec a svými písničkami
potěšily nejen své babičky a dědečky, ale i ostatní
přítomné. Poté následovalo vystoupení kasejovických školkáčků a dětí z prvního stupně základní
školy Kasejovice. Kromě hudebních vystoupení
jsme zhlédli také zveršovanou pohádku z pera Jiřího Ţáčka - Jak stařeček měnil, aţ dostal všecko
zpátky, kterou přednesly a zahrály děti z recitačního krouţku. Nutno dodat, ţe to byla báseň pro
dnešní dobu velice inspirativní… Velmi pěkné vystoupení předvedla děvčata z tanečního krouţku ZŠ
Kasejovice. Jejich svěţí "šmoulí" tanec byl skvělý!
A tancem také program pokračoval. Malí tanečníci
z Blatné pod vedením paní Dany Strnadové zatančili jive ve velmi sviţném tempu. Strhujícím vystoupením Blatenských maţoretek, které si mimochodem touto sestavou vybojovaly 4. místo na letošním
mistrovství Evropy, končil úvod letošního setkání
důchodců.
Všichni malí účastníci tak nadělili přítomným svými písněmi, básničkami a tanci kousek
veselí do začátku adventního času. Setkání pokračovalo za doprovodu dechovky Františka Kopáčka
ze Sedlice aţ do večerních hodin.
-rkn-

foto -dm-

Krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2012 hodně zdraví
a osobní spokojenosti přejí všem
občanům členové Zastupitelstva města
Kasejovice a pracovníci městského úřadu
a členové zastupitelstev obcí Hradiště,
Oselce, Mladý Smolivec, Nezdřev,
Životice a pracovníci jejich
obecních úřadů
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RADA MĚSTA MIMO JINÉ:

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
rozpočtové opatření č. 6/2011 k 30.9.2011
projednala návrh rozpočtu na rok 2012 a doporučila členům
inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok
zastupitelstva ho jako vyrovnaný v navrţené podobě schválit
2011 dle předloţeného návrhu
- příjmy a výdaje ve výši 13 528 000 Kč
úhradu nákladů na ţáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Měsprojednala a schválila odměny ředitelům škol
tu Kasejovice za rok 2011 dle „Dohody na rok 2011“
vyhodnotila nabídky na zimní údrţbu komunikací a rozhodla
v celkové částce 89.800,- Kč
o nich
zadání územního plánu obce Hradiště
souhlasila s doporučením výběrové komise na zpracovatele
prodej obecního bytu v čp.77 v Hradišti za sníţenou
územního plánu obce. Byl vybrán autorizovaný architekt ing.
cenu
Pavel Walter pro nabídku nejniţší ceny.
finanční příspěvek na dopravu dětí do MŠ Kasejovice
projednala a schválila program zastupitelstva
v částce 200,- Kč za měsíc pro Ţanetu Chvátalovou,
Natálii Vachuškovou a Andreu Chlandovou. Příspěvek
se stanovuje od 1.11.2011 do 30.6.2012
podání ţádosti o dotace na rekonstrukci čp.25
v Bezděkově včetně elektroinstalace pokud toto bude
splňovat vyhlášené podmínky
Zastupitelstvo Města Kasejovice odsouhlasilo
výměnu poškozených kachlových kamen v obecním
zpracování nového územního plánu pro celé své
bytě v Bezděkově čp.41 v přízemí za funkční sporák p.
spádové území a v současné době shromaţďuje
Hájka
podklady pro jeho zpracování. Občané obce nebo
fyzické nebo právnické osoby, které mají vlast- BERE NA VĚDOMÍ:
nická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na úzezprávu Finančního výboru. Informaci o stavu budovy
mí obce, mohou návrhy a poţadavky na změny územního plánu
OÚ v Hradišti čp.62
předkládat na Městský úřad Kasejovice.
informaci o směně pozemků v k.ú. Hradiště
zprávu o dotačních titulech na opravu obecních komunikací
zprávu o VPP a OPP v obci

PROJEDNALO:
návrh zadání Územního plánu obce Hradiště

Celých padesát let společného ţivota oslavili
11.11.2011 manţelé Jana a Vojtěch Arnoštovi z Doţic. Vojtěch Arnošt, doţický rodák, je ve svých 78 letech stále vitální.
Aţ do odchodu do důchodu pracoval ve dvorecké mlékárně.
Mnoho let zastával funkci tajemníka obce a byl platným členem Sboru dobrovolných hasičů Doţice. O osm let mladší
Jana, pocházející ze Dvorce, také nejprve působila v Mlékárně
Dvorec. Všichni kdo navštěvovali Základní školu Doţice si jí
ale pamatují jako kuchařku. Manţelé vychovali dvě děti a těší
se ze čtyř vnoučat. „Vybral jsem si dobře“, říká pan Vojtěch a
paní Jana s úsměvem přikyvuje. Za obecní úřad přišla poblahopřát starostka Eva Kubová, Eva Kubíková a Marie Kecová.
Přejeme pevné zdraví.
Eva Kubová

L O vánocích 24.12.2011 ve 21. hod se budou tradičně
zpívat vánoční koledy u kapličky Kloubovka. Pořádají
členové SDH Kotouň.
L Na Silvestra 31.12.2011 ve 24. hod. přivítáme rok 2012
před OÚ Oselce. Bude připraven novoroční přípitek a
ohňostroj .
L Na Nový rok 1.1.2012 ve 12.30 hod. je sraz všech
účastníků novoročního pochodu před Obecním šenkem
v Oselcích. Jak na Nový rok, tak po celý rok.
L Myslivecký ples bude 7.1.2012 v Obecním šenku v
Oselcích. Bohatá tombola, hezky vyzdobený sál a příjemná hudba zahájí naše plesy.
Kulturně společenské centrum
města Kasejovice
vás srdečně zve
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ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
rozpočtové opatření č. 11/2011
prodej pozemků p. č. 263/45 o výměře 95 m2 a p. č.
263/47 o výměře 22 m2 v k. ú. Mladý Smolivec za cenu
20 Kč/m2, Karlu Hrubešovi z Mladého Smolivce a prodej
pozemků st. p. 179 o výměře 26 m2 a p. č. 263/46 o výměře 35 m2 v k. ú. Mladý Smolivec za cenu 20 Kč/m2
manţelům Hrubešovým z Mladého Smolivce
pronájem části pozemku p. č. 263/17 v k. ú. Mladý Smolivec o výměře 100 m2 za cenu 1,- Kč/m2/rok panu
Šustrovi Miroslavu z Mladého Smolivce
úhradu neinvestičních nákladů na ţáka ZŠ Zruč nad Sázavou ve výši 3 600 Kč za rok 2010
převod majetku do 40 tis. Kč zaúčtovaného na účtu 022
na účet 028
nájemné v obecních bytech od 1. 1. 2012: v Mladém
Smolivci bude výše měsíčního nájemného 1907,- Kč
včetně pozemku, v Radošicích výše měsíčního nájemného bude 3 121,- Kč včetně garáţe a pozemku
příspěvek dětem Smolivákům na návštěvu tělocvičny ve
Hvoţďanech ve výši 100 Kč/jednu návštěvu
zápisy v obecních kronikách s doporučeními kronikářům,
aby do kronik nevlepovali výstřiţky a fotografie, aby
dbali na úpravu a pravopis
příspěvek ve výši 10 000 Kč farnosti Budislavice na
opravu dveří kostela v Budislavicích
obecně závaznou vyhlášku obce 1/2011 o místním poplatku na provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů (trvale ţijící občan 400,-- Kč, dítě 250,-- Kč, rekreační
objekt 500,-- Kč)
plán inventur na rok 2011
pravomoc starostky obce udělovat odměny do maximální
výše 20 000,- Kč na jednu odměnu
BERE NA VĚDOMÍ:
kontrolu usnesení 10/11
výsledek hospodaření v lese k 31. 10. 2011
připravený rozpočet pro rok 2012
připravované podmínky pro prodej a pronájem obecních
pozemků
informaci o investičních akcích, kulturních akcích
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ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
informace o zimní údrţbě místních komunikací
prodlouţení deštové kanalizace a vodovodu v Oselcích
informace o průběhu budování lesních cest
problém s veřejným osvětlením
ČOV a kanalizace Kotouň
informace o nových stavebních parcelách v Oselcích
informaci o provedených kontrolách hydrantů v obcích
Ose1ce a Kotouň
informace o dluţnících odvozu TKO, vodného a stočného
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
výběrové řízení na úvěr 7 milionů od České spořitelny a. s
obnoveni rybníčka v Kotouni na Drahách
prodlouţení termínu do 30.4.2012 na dokončení lesní
cesty č. 4
uzavření smlouvy s AKK economy s. r. o.

V listopadovém čísle Kasejovických novin jsem se
dočetla, jak se Nezdřevští dokáţou bavit a po zábavě se sejdou
a přiloţí ruce k dílu, aby pomohli své vesnici, zkrášlili ji, aby
se v ní dobře ţilo.
Vzpomínám si, jak jsme kdysi, před mnoha léty, chodili o sobotách na brigády v „akci Z“. Po sametové revoluci se
tento zvyk vytratil. snad jsme se domnívali, ţe uţ ţádných
brigád nebude potřeba, ale nějak jsme si neuměli představit,
kdo nám ty naše vesničky bude uklízet a zvelebovat.
V Nové Vsi je náves celá osázená vzrostlými lípami,
které nám od jara zpříjemňují prostředí, v létě omamně voní
svými květy a bzučení včel doprovází podvečerní posezení na
návsi. Jenomţe s kaţdým podzimem přichází starost, kam s
vysokou vrstvou spadaného listí. Jak nám přibývají roky, kaţdá fyzická práce se stává stále obtíţnější. Ale na svoji náves
zkrátka nedáme dopustit. Není nás mnoho (a rok od roku stále
méně), kteří bereme do ruky hrábě a kaţdý den poctivě hrabeme to, co nám další den zase napadá.
V předešlých letech jsme haldy listí pracně odváţeli na
kárách za ves, při suchém počasí listí na návsi pálili. S novou
vyhláškou je pálení zakázáno a tak nám poprvé obecní úřad
poskytl velký kontejner, který jsme třikrát listím doslova napěchovali.
Jedná-li se o práci veřejnou a dobrovolnou pro blaho
obce potřebnou, je poděkování na místě. Tak tedy dík patří
všem, kteří bydlí, nebo mají své chalupy na návsi kolem rybníka.
Na závěr bych se chtěla zmínit o pojízdné prodejně
pana Houdka, která k nám zajíţdí kaţdé sobotní dopoledne.
Celé roky přijíţdí s plně zásobeným autobusem, který jsme
však v poslední době s obavami „okukovali“ , zda přeţije další rok. Ale nakonec nás pan Houdek překvapil. Přijel se zbrusu novým autobusem a sortiment zboţí by mu mohla závidět
kdejaká dobře vybavená prodejna. Jeho ochota a vstřícný
přístup k nám, stárnoucím zákazníkům, je obdivuhodný. I
jemu patří upřímný dík!
A.Cibulková
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Výročí jsou různá: osobní i
celostátně významná a památná, ale právě pro ně někdy
zapomínáme na to, ţe bychom měli vzpomenout na
některé události místního
významu, které se staly před
mnoha lety - málem právě
takové opomenutí potkalo v
letošním roce osmdesáté výročí vzniku prvního sportovního klubu v našem městě S.K.Kasejovice.
Připomeňme si tedy dnes, jak
k tomu tehdy došlo: Na myšlenku zaloţit v městě sportovVáclav Kučera, zakládající ní klub přišlo v srpnu r.193l
předseda S.K. Kasejovice
(tedy právě před 80 roky)
několik mladých příznivců sportu, kteří nebyli členy
"Sokola", ale aktivnímu sportování by se byli rádi věnovali.
Poţádali Václava Kučeru, obchodníka střiţním zboţím na
Palackého třídě, aby jim na úřadech zajistil oprávnění sportovní činnost provozovat, coţ se podařilo. Na ustavující schůzi se dostavilo 18 zájemců a zde vzniklo i rozhodnutí poţádat
místního hostinského Václava Sladkého z č.30 o zapůjčení
spolkové místnosti v jeho podniku - i v tom jim bylo ochotně
vyhověno. Zápisné do klubu činilo tehdy 5 Kč. Zakládající
člen zaplatil jednou provţdy 50 Kč, ale mohl to udělat i ve
splátkách po 10 Kč. Přispívající člen platil 2 Kč, člen 1 Kč
měsíčně. Stanovy klubu byly sestaveny podle Asociace fotbalové a byly přizpůsobeny místním poměrům. Klub řídil obchodník Václav Kučera, jednatelem byl Antonín Hásek ml. a
pokladníkem byl účetní ţivnostensko-obchodní záloţny Jan
Bacík. Inventář klubu byl zatím velmi skromný: sestával z
provizorního divadelního jeviště, míče, potřeb pro hraní stolního tenisu a ještě nějakých drobností.
Aby členové klubu získali pro svou činnost a zakoupení nejnutnějších sportovních potřeb základní finanční prostředky, pořádali zprvu hlavně zábavné večírky. Na jaře
r.1932 uţ pravidelně cvičili na zahradě hostince "U Sladkých"
a to dvakrát týdně ráno od 6 do 7 hodin. Počet členů se za
uplynulý rok zvýšil z původních 18 osob na 45 včetně šesti
ţen. V témţe roce poţádal výbor městskou radu a obecní za-

Číslo 12; ročník XVI.
stupitelstvo o přidělení nějakého vhodného místa, které mělo
slouţit potřebám klubu jako cvičiště i jako hřiště. I v tomto
směru sportovci uspěli: v létě r.1932 byl jim přidělen a propůjčen pozemek za tehdy nově postavenou budovou Měšťanské školy u "nezdřevské" cesty - zde pak členové cvičili denně. První sportovní akcí bylo uspořádání přeboru ve stolním
tenise, který se odehrál v sále hotelu "Adamec" . První místo
obsadil student Lambert Racek a byl odměněn hodinkami,
druhou cenu vyhrál účetní Jan Bacík (kostěný popelníček) a
třetí místo s výhrou zapalovače obsadil student Balík.
Nevíme - a uţ se to asi nikdy nedozvíme, kdo z členů
přišel na nápad ustavit v městě fotbalové muţstvo - k tomu
také brzy došlo. Fotbalisté pak na veřejnosti hráli pod názvem
S.K. Slavoj Kasejovice. Sportovní činnost klubu pozorným
okem sledovala i Tělovýchovná jednota Sokol, která v městě
působila uţ od r. 1895. Neuniklo ji, ţe mladí Sokolové by si
také fotbal zahráli, ţe by uvítali, kdyby i oni měli své muţstvo; brzy k jeho sestavení došlo. Kasejovičtí obyvatelé se
pak mohli chlubit, ţe v jejich městě, které má necelých 1400
občanů, hrají dvě fotbalové "jedenáctky". Postupem času však
činnost S.K. Kasejovice začala ochabovat a posléze klub zcela zanikl. Někteří členové fotbalového muţstva hry zanechali,
jiní přestoupili do oddílu Sokola. Přibliţně ve stejné době
(r.1934) zakoupila místní Sokolská jednota od rodiny Sladkých pozemek pro zřízení hřiště a cvičiště a na jeho stavbě
začali členové Sokola ihned pracovat. Kdyţ po okupaci Republiky došlo v říjnu 1941 k likvidaci Sokola, přijalo fotbalové muţstvo název S.K.Slavoj Kasejovice a pod tímto jménem
pak hrálo ještě dlouhá léta - ale to uţ je o něčem jiném.
Fotbal však uţ zapustil v Kasejovicích pevné kořeny a
o činnosti dnešní generace a jejích herních výsledcích se pravidelně dočítáme v Kasejovických novinách.
-káf-

Kasejovická fotbalová jedenáctka v roce 1935.

Vánoční stromečky se v našich obcích slavnostně
rozsvítily jiţ popáté. Na začátku jsme přivítali přítomné a
zhodnotili jsme investiční akce roku 2011. Poté následovalo
poděkování všem sloţkám obce za jejich práci a kulturní
dění během celého roku, všem zaměstnancům obce za pořádek v obcích, který u nás udrţují a všem občanům, kteří se
aktivně podílejí na rozvoji našich obcí a celoročně pomáhají.
Slavnostním odpolednem nás provázely děti z MŠ
ze Starého Smolivce a zpívala skupina Přelet M. S. z Blovic.
Rozsvítit stromeček společně s námi dorazilo něco
přes sto občanů, kteří si mohli pochutnat na svařáčku, vánoční štole, grilovaném kuřátku či klobásce.
Eva Kubová
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V pátek 25.listopadu se sešly ţeny z Hradiště, Bezděkova a
Záhorčiček v hradišťské klubovně, aby si za přítomnosti paní
Beranové, vedoucí prodejny Slunečnice připomněly blíţící
se vánoční svátky výrobou adventních věnečků a vánočních
svícnů. Obdivovaly jsme zručnost a dovednost paní Beranové, která si zaslouţila náš obdiv za to, ţe z různých materiálů
dovede vykouzlit krásné výrobky. Hezký večer jsme zakončili malým pohoštěním.
-mp-

Církev československá husitská v Kasejovicích
srdečně zve na

Číslo 12; ročník XVI.

Cesta v Kotouni od Drah do Podřesanic o celkové délce
1 855 m byla dokončena. Poslední úsek směrem na Ţivotice
o délce 515 m se dokončuje. Jsme spokojeni s dobrým počasím. Poškozené místní komunikace se při naváţení kamene
opraví. Na Drahách v Kotouni místní bagrista obnovil malý
rybníček. Naplavená zemina byla odvezena, byl udělán nový
poţerák a prodlouţená výpust.
-mc-

Městské muzeum v Blatné a Městská lidová knihovna v Blatné
zvou srdečně na
Představení a křest nové publikace

(1861–1943)
vydané u příležitosti
150. výročí narození významné
kulturní osobnosti Blatné a Blatenska

Vzdělávací kurz projektu ,,Zaloţení sítě komunitních
škol v Pošumaví“ pokračuje třetím modulem
Vzdělávací kurz projektu „Zaloţení sítě komunitních škol
v Pošumaví“ pokračuje třetím modulem nazvaným Prosazování rovných příleţitostí ţen a muţů (gender mainsteraming).
Jeho cílem je seznámit účastníky kurzu i případné zájemce
z řad veřejnosti s problematikou (ne)rovných příleţitostí a
diskriminace. Upozornit, kde všude se můţeme
s diskriminací setkat – nejedná se jen o znevýhodňování určité skupiny obyvatelstva na základě pohlaví, ale i věku, národnosti atd. Vysvětlit, proč a jak rovné příleţitosti ţen a
muţů uplatňovat a informovat, jaké základní právní dokumenty se k této problematice vztahují
Účastníci vzdělávacího kurzu jiţ úspěšně absolvovali
první dva moduly, díky nimţ se seznámili s problematikou
komunitní školy, jejího zaloţení a udrţitelnosti a s tím souvisejícími úkoly komunitního koordinátora a realizačního týmu. Čtvrtý modul, jenţ začne v prosinci, se bude věnovat
slaďování rodinného a pracovního ţivota.
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)

v úterý 20. prosince 2011 od 17:00
Dětské oddělení Městské lidové knihovny v Blatné

V letošním roce byla dokončena oprava betonové hráze poţární nádrţe v obci Kladrubce. Důvodem pro provedení
opravy byl únik vody z nádrţe v důsledku porušení hráze,
kdy zejména v letních měsících při malém přítoku do této
nádrţe v ní nebylo dostatečné mnoţství vody. V rámci této
opravy bylo provedeno i vyhloubení nádrţe s následným
odvozem usazenin, takţe se zásadně zvýšil i objem vody. Na
samotné realizaci díla se podíleli společnost Klaus Timber
a.s. se sídlem v Kladrubcích, která zajistila potřebnou techniku a finančně také celou akci zaštítila a členové SDH
Kladrubce. Ke vzhledu naší návsi přispělo i vyasfaltování
obecních komunikací z obecního rozpočtu. Všem za tuto
snahu jistě patří dík.
Michal Chaloupek Tyrpekl
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Ve středu 9. listopadu navštívili kasejovickou základní školu ţáci z partnerské školy v bavorském Zwieselu. Na
cestě je doprovázel jak ředitel školy ve Zwieselu Josef Wellisch, tak jejich učitelé. Hlavním posláním této přátelské návštěvy bylo navázat na první část společného setkání, které se
uskutečnilo jiţ v říjnu letošního roku v Bavorsku v rámci projektu „Kasejovice – Zweisel 2011, Za poznáním k sousedům“.
Tento projekt Základní škola Kasejovice pravidelně realizuje
z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní
spolupráce v oblasti mládeţe a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2011“.
Po krátké prohlídce školy se ţáků ujali kasejovičtí učitelé, kteří je seznámili s výrobou keramiky. Ţáci si pak sami
mohli vytvořit jednoduchou keramickou podloţku pod svíčku.
Po obědě se bavorští a čeští ţáci rozjeli do nedaleké Blatné.
Zde si prohlédli okolí vodního zámku a přilehlou zámeckou
oboru, kde nakrmili místní daňky. Poté se vydali na prohlídku
města. Po návratu do Kasejovic se bavorští ţáci rozloučili se
svými českými kamarády a vydali se na zpáteční cestu do
Zwieselu.
Při říjnovém i listopadovém setkání českých a bavorských ţáků jak v Kasejovicích, tak ve Zwieselu měli ţáci jedinečnou příleţitost poznávat historii, přírodu, zvyky a tradice
na obou stranách česko-německé hranice a uvědomit si blízkost a podobnost obou kultur.
Štěpánka Löffelmannová

foto -lfs-

 Ve školním roce 2011/2012 nabízí škola ţákům rozmanité
zájmové krouţky. Na prvním stupni se jedná o krouţek
taneční, recitační, angličtiny, počítačový a vaření, na druhém stupni mají ţáci moţnost navštěvovat krouţek výtvarný, paličkování, keramický, přírodovědně-dějepisný, PCfoto, volejbalový a dopravní. Na škole probíhá rovněţ výuka náboţenství.
 V listopadu navštívili ţáci kasejovické základní školy
v kulturně-společenském centru hudební vystoupení „Folk
– country“ v podání Dana Kubici.
 Ţáci druhého stupně zavítali v listopadu do příbramského
divadla, kde zhlédli výpravnou inscenaci D'Artaňan.

Číslo 12; ročník XVI.

...byl plný událostí. Nejdříve ţáčci obou prvních a druhé
třídy navštívili divadelní představení O ztracené ponoţce
aneb O Zášupšákovi. Komická pohádka o skřítkovi, který
schovává naše věci tak, ţe je nemůţeme najít, se dětem velmi líbila. Na závěr dostalo kaţdé dítě obrázek Zášupšáka.
Děti z prvních aţ třetích tříd zahájily výuku plavání. Na
plavecký výcvik jezdí kaţdé pondělí do bazénu
v Horaţďovicích. Zde se pod vedením zkušených plavčíků
učí základním plaveckým dovednostem. Kurz bude končit
v měsíci lednu.
O pohádku – tentokrát loutkovou – nepřišli ani ţáci třetí
aţ páté třídy. Navštívili divadlo Alfa v Plzni, kde byla jen
pro ně v malém sálku připravena pohádka O Břízové Růţence. Sledovali herce, loutky a také práci s nimi
z bezprostřední blízkosti – to vše bylo pro děti velkým záţitkem.
-mr-

Nebojte se, titulek neohlašuje, ţe v Nezdřevě pochopili pozadí politických či novinářských legrací nebo podvodů, kterými nás obě profese nepřestávají otravovat. Jde o vzhled
obce. Jak bylo uvedeno jiţ ve dřívější zprávě o kolaudaci
čistírny odpadních vod, místní komunikace a jejich okolí
získaly prostor a přehlednost (i díky prázdninové práci mladých brigádníků). Jenţe výrazně, a jsme u toho titulku, se
změnila tvář spousty nezdřevských obydlí. Moţná při vědomí, ţe příští rok se bude slavit 600 let obce, uţ se někteří na
ty oslavy začali připravovat v předstihu.
Vezměme to odshora, tedy ve směru od Řesanic. Pan Josef
Chaloupka má nový komín a obnovil střechu, před domem
starosty pana Chlandy je nově upravená mez, pan Miloslav
Chaloupka má opravený štít stodoly do ulice s hezky obnoveným kříţem, paní Lenka Chaloupková má na domě novou
fasádu. U Šimonů osadili nová plastová okna, pan František
Větrovec opravil komín a oplechoval ho měděným plechem,
JUDr. Mrázek na "dvojce" obnovil fasádu štítu do ulice a
okna nechal ozdobit decentními modrými šambránami. Pan
Viktor Jandera dal novou krytinu na střechu celé usedlosti,
kterou rozšířil o přístavek, o němţ ještě přesně neví, k čemu
bude slouţit, ale moţnosti jsou prý veliké. Protější Valachovi mají od loňska na chalupě novou krytinu (opět bobrovky)
a letos uţ také novou fasádu. Pan Milan Palečko obnovil
štít, pan Pavel Zelner si pořídil nová vrata, někdejší starosta
pan Jan Krliš má novou krytinu na střeše hospodářské budovy a u Červených dokončují fasádu na nástavbě staré chalupy. No řekněte, není to pěkný seznam?
Není za touto řadou rekonstrukcí a oprav v jednom roce
nějaká tajná dotace, která byla určena pouze pro vyvolené,
nebo nějaký nejmenovaný sponzor, který na některé potřebné zapomněl? Ne, tyto hypotézy jsou falešné. Zkrátka shodou okolností řada Nezdřevských se rozhodla, ţe nastal čas
změny k lepší podobě jejich domu a taky došlo k příznivé
situaci na straně jejich úspor. Takţe nikoli tajemné zdroje,
nýbrţ uváţlivá a trpělivá starost o vlastní majetek jsou za
těmito proměnami. Zdá se, ţe Nezdřevští ke svému výročí v
příštím roce vykročili rázně, a věřme, ţe důstojně dokročí.
Jiří Čepelák
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V pondělí 21. listopadu uspořádala Základní škola
Kasejovice závěrečnou konferenci k projektu „Poznáváme
svůj kraj“. Rozsáhlý projekt, jehoţ činnost byla zahájena 1.
dubna 2009, realizuje kasejovická základní škola v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
který je financován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočetem České republiky. V souvislosti s ukončením projektu k 31. prosinci 2011 byl projekt na závěrečné konferenci
prezentován jak zástupcům města Kasejovice, tak pracovníkům Krajského úřadu Plzeňského kraje, starostům okolních
obcí, ředitelům základních škol a mateřských škol a zaměstnancům kasejovické školy.
V úvodní části konference promluvili k přítomným ředitel
Základní školy Kasejovice Jaroslav Viktora a místostarosta
města Kasejovice Václav Červený. Následovala prezentace
projektu „Poznáváme svůj kraj“ v podání Štěpánky Löffelmannové. Hlavním cílem prezentace bylo seznámit účastníky
konference s realizací projektu, jeho jednotlivými fázemi,
klíčovými aktivitami, realizací inovovaných forem výuky a
uplatněním interdisciplinárních vazeb při výuce jednotlivých
předmětů zapojených do projektu. Po prezentaci projektu
následovala diskuse a prohlídka školy, při které si účastníci
konferenci mohli prohlédnout zařízení a učební pomůcky
zakoupené z finančních prostředků projektu a výsledky práce
ţáků, kterých dosáhli při vlastní realizaci výuky.
K nahlédnutí byl specifický výukový materiál připravený pro výuku v předmětech přírodopis, dějepis, zeměpis a
výtvarná výchova, výrobky a učební pomůcky vytvořené při
přírodovědně-dějepisném a výtvarném krouţku a bohatá
fotodokumentace mapující jednotlivé činnosti projektu –
projektové dny, výstavy, exkurze a zájmové krouţky.
V rámci této akce byla připravena prezentace projektu pro
širokou veřejnost. Poděkování patří všem, kdo se závěrečné
konference projektu zúčastnili a kdo se na její přípravě a
organizaci podíleli.
Štěpánka Löffelmannová

foto -lfs-

Číslo 12; ročník XVI.

V úterý 1. 11 2011 navštívili ţáci 7. a 8. ročníku ZŠ
Kasejovice ZOO Plzeň.V zoologické zahradě pro ně byl připraven zajímavý program na téma “Ekosystém les“. Formou
komentované prohlídky, kterou vedl lektor Jan Sedlák, měli
ţáci moţnost se dozvědět spoustu zajímavých informací o
ţivotě rostlin a ţivočichů v lese.
Program začal vycházkou do zadní části ZOO směrem k doubravě. Cestou lektor připomenul ţákům pojmy:
ekologie, ekosystém přirozený a umělý a druhy ekosystémů.
Seznámil je také s historickým vývojem lesa a současným
stavem našich lesů. Nechyběly ani informace týkající se
dnešního problému, kterým je ohroţení lesů škůdci, zejména
kůrovcem. Ţáci byli po celou dobu zapojováni do výkladu.
Určovali listnaté a jehličnaté stromy, zařazovali rostliny a
ţivočichy do jednotlivých lesních pater - mechového, bylinného, keřového a stromového. Lektor jim pomocí obrázků
pomohl připomenout zástupce rostlin, které se na konci podzimu jiţ v lese nevyskytují a ţivočichy, kteří se před návštěvníky ukryli nebo v této době jiţ spí zimním spánkem. Velký
úspěch měli medvědi - Honza s Eliškou, kteří se na zimní
spánek teprve chystají. Po celé trase doubravy byly umístěny
informační tabule, kde si ţáci ověřovali, zda jejich odpovědi
jsou správné. Program byl zakončen ve výukovém centru
Lűftnerka, kde ţáci mohli získané vědomosti uplatnit
v soutěţi skupin, které měly sestavit co nejdelší potravní řetězec a určit stáří stromů podle letokruhů.
Další úkoly budou ţáci plnit v pracovních listech,
které budou zpracovávat ve škole při hodinách biologie. Cestou zpět k východu ze ZOO si děti prohlédly další ekosystémy. Zaujala je expozice „Česká řeka“ a vyzkoušely si, zda
jsou rychlejší neţ gepard. Přírodovědná exkurze představovala inovovanou formu výuky přírodopisu. Byla realizována
v rámci projektu „ Poznáváme svůj kraj“ ZŠ Kasejovice, ze
kterého byly hrazeny veškeré finanční náklady vynaloţené na
její uskutečnění.
Miloslava Třísková

foto -lfs-
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88 let
86 let
84 let
83 let
82 let

81 let

80 let
79 let
77 let
75 let
73 let
72 let
71 let
70 let
65 let

60 let

Miloš Vácha
Václav Janoš
Josef Klozar
Jiří Panuška
Josef Melč
Miloslava Fejtová
Milada Pavelcová
Václav Průcha
Jarmila Šišková
Miroslava Flachsová
Miloslav Vít
Marie Dobiášová
Václav Zoubek
Marie Boušová
Marie Bláhová
Jitka Houlíková
Zdeňka Hlušičková
Marie Urianková
Josef Veselý
Jaryna Habadová
Jana Matzová
Augustin Červený
Vlasta Šulcová
Růţena Zíková
Jiří Kovařík
Alois Zeman
Václav Kalbáč
Boţena Rašková
Bohumila Nachtmanová
Josef Švagr
Jarmila Šírová
Lubomír Kříţ
Ladislav Valenta
Josef Hajný
Jaroslav Růt
Jitka Růtová

Přiblíţila se doba adventní. To je
znamení pro nás, kteří si chceme zpříjemnit čekání do vánočních svátků pohledem na dekorace a vánoční stromek ,
vytvořit si adventní výzdobu.
Zdobení a rozsvícení stromečku na
návsi v Hradišti jsme stačili v jednom
dni a to v sobotu 26.11.2011. Dopoledne ţeny vytvořily vánoční dekorace a
vyzdobily klubovnu. K večeru se sešlo
opět pár nadšenců a při večerním
„rozsvícení stromku“ jsme si zazpívaly
koledy. V chladném večeru byl dospělým podáván svařák a pro děti byl připraven vánoční čaj a cukroví.Večer se
vydařil.
J+P+J
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Oselce
Podhůří
Újezd
Újezd
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Kotouň
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Kladrubce
Oselce
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Újezd
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Ţivotice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
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Výpůjční doba: Po 8 - 13, 16 - 17.30, Út 12 - 14.30
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
 Barbara Woodová: Pod africkým sluncem
 Candice Proctor: Černý rytíř
 Nancy Taylor Rosenbergová: Zkouška ohněm
 Beatrice Small: Vzpomínka na lásku
 Vlasta Javořická: Cilka
 Marie Hermanson: Ta, která se dívá
 Svět zvířat okolo nás





Věra Řeháčková: Pátrání po vládci tvorstva
Mrazivé příběhy před spaním
Nick Arnold: Děsivá věda - Potrhlí vědátoři
Predátoři

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
Jen ten, kdo s Tebou ţil a ke komu
jsi patřil, ten jediný ví, co Tvým
odchodem ztratil.
Dne 9. prosince 2011 tomu byly
2 roky, kdy nás opustil náš tatínek,
manţel a dědeček

pan Bohumil Kravařík
z Polánky u Kasejovic.
S láskou vzpomínají manţelka a dcery s rodinami
a kamarádi rybáři.

Karel BOUŠE, Radošice
Lukáš STUPKA, Kasejovice
Růţena HOUŠKOVÁ, Polánka

Chtěli bychom velmi poděkovat
SDH Kasejovice, SDH Bezděkov,
všem zasahujícím profesionálním
jednotkám a ostatním účastníkům
za pomoc při likvidaci poţáru
stohu slámy v Hradišti.
Díky jejich včasnému zásahu,
obětavosti a vytrvalosti
se podařilo větší část stohu zachránit.
Děkujeme.
VHD Hradiště, Eva Chárová
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Zima je, zima je, každý se raduje...
Prosinec, měsíc těšení na vánoce, Jeţíška a volné dny s maminkou a tatínkem.
Všichni ţijeme přípravami na vánoční svátky a besídku pro rodiče v naší školce.
Kdyţ budeme hodní, nadělí nám Jeţíšek pod stromeček i sníh.
Na co se těšíme:
Krásné bílé vánoce
 Mikuláše a čertíka v MŠ
s
rozzářeným
stromečkem,
 vánoční tvořeníčko s rodiči
hodně zdraví a spokojenosti
 společné zpívání koled
vám přejí děti a zaměstnanci MŠ
 zdobení stromečku pro ptáčky
 návštěvu DPS s dárečky
 vánoční besídku u stromečku s Čmeldou a Brumdou a na dárečky
Co se nám povedlo:
 Podzimníček - hrátky s přírodninami
Další setkání rodičů v naší školce se neslo v duchu podzimu, maminky a natěšené
děti se sešly v opravdu hojném počtu. Jejich šikovné ruce vytvářely různé kouzelné
postavičky panáčků Podzimníčků z květníků a přírodnin. Domů všichni odcházeli
spokojeni s vlastnoručně vyrobeným podzimem - Podzimníčkem k výzdobě pokojíčku.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ

Poznávali jsme domácí zvířátka a uţ je
umíme i nakreslit.

Obrázek kohouta nakreslil Martin Lála.
Říkáme si:
Máme malý domeček,
v tom domečku stoleček,
na stolečku stromeček,
na stromečku hvězdičku,
pod hvězdičkou větvičku.
Ve větvičce svíčičku,
u svíčičky jablíčko,
u jablíčka srdíčko,
za srdíčkem oříšek...
V koutku pejsek Voříšek,
ocáskem zle mrská,
polekal se prskavky,
která na něj prská!

Čas vánoční se nezadrţitelně blíţí. V
plném proudu jsou neodmyslitelné
přípravy na očekávané svátky klidu a
pohody. V mateřské škole v Kasejovicích se ani letošní rok nenechali zaskočit a uspořádali 24.1. odpolední
Adventní inspirace pro všechny hospodyňky, které rády zútulňují svá
obydlí. Paní ředitelka Iva Ledvinová
ziniciovala odbornici ze zdejšího květinářství Slunečnice paní Miloslavu
Beranovou, aby se přišla podělit o své
zkušenosti, um a nápady. Přítomní
tohoto přátelského setkání byli nadšeni profesionální tvorbou i radami
vstřícné aranţérky. Oslnila adventními
věnci, vánočními květinovými nebo
netradičními aranţmá, nesoucími se v
duchu našich vánočních tradic. Diváci
si potěšeni odnášeli nejen inspirativní
záţitky, ale i hotová dílka, jeţ budou v
zimním období dodávat teplo a harmonii rodinnému krbu.
Dagmar Jiřincová

Číslo 12; ročník XVI.

Daník Jiřinec se svým paňáčkem.

Dva fešáčci Podzimníčci.

Abraka dabraka a čáry máry, slova, která vyčarovala
piškoty v krabičce, šátečky,
papírové kapesníky. Kouzelný klobouk zase začaroval
hůlku, hračky, děti se ochotně
zapojily a spolupracovaly. Své
záţitky probíraly ještě druhý den
se svými kamarády v MŠ.
Jaroslava Slavíková

foto -lfs-
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Číslo 12; ročník XVI.
Městské muzeum v Blatné
zakládá k 1.

● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště.

Bliţší informace na tel: 371595129, nebo E-mail:
obec.hradiste@blatna.net
● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:
Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1 - 170 m2, v přízemí
o velikosti 170 m2 je garáţ, prostor pro byt 2+1 nebo
k podnikání. Sklep, ÚT - plyn + tuhá paliva, zateplená
fasáda. Cena 2 450 000 Kč. Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 776 m2. Nutné stav. úpravy,
vhodná jako dílna. Cena 265 000 Kč. Tel. 607 924 811.
Prodám byt 2+1 v Kasejovicích, plastová okna, kotel na
plyn a pevná paliva, boiler na teplou vodu, moţnost nastěhování ihned. Kontakt: 603 375 850.
Prodám rodinný dum v Kasejovicích o velikosti 5 + kk.
Obytná plocha 300 m2, pozemek ve formě parku a zahrady o velikosti 2000 m2. Zájemce můţe volat na linku 731
405 989 a domluvit si prohlídku.
Prodám domácí čerpadlo ALKO HV 1300/MC iNOX,
málo pouţívané. Cena dohodou. Kontakt: Miloslava Sílová, Bezděkov 41, 335 44 Kasejovice, tel. 723 002 341.
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Nepomuku, částečně
vybavený, zasklená lodţie. Tel. 604 454 993.

1. 2012

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA

,

sdruţení zájemců o historii, umění a přírodu Blatenska
v jeho historickém i současném smyslu.
Cílem klubu je zájmové vzdělávání formou
přednášek, seminářů, kurzů, exkurzí, vlastivědných
vycházek, zájezdů a vydávání klubového časopisu.
Zájemci o členství v Klubu přátel Blatenska
se mohou o podrobnostech informovat a hlásit
u Mgr. Vladimíra Červenky
tel.: 723 985 237, e-mail: kasej81@atlas.cz
nebo na webu: www.heraldika-patriot.cz

I.tř. 55 Kč/kg
kaţdý den 8.00 – 18.00
Šampalíkovi – Polánka 17
tel. 728 714 103, 607 902 273

SDH Kladrubce vás srdečně zve :

ZŠ Kasejovice
zve širokou veřejnost na tradiční

● 26.12. 2011 - turnaj ve stolním tenise

v Kulturním domě
● 30.12. od 9 hod. - turnaj ve florbale
● 31.12. od 19 hod. - tradiční OHŇOSTROJ u KD
● 1.1.2012 v 10.30 hod. - tradiční Novoroční běh

obcí - start u Kulturního domu

konanou dne 16.12.2011 od 9 do 16 hodin
v klubovně tělocvičny ZŠ v Kasejovicích.

SDH Radošice pořádá 28.1. 2012
● od 14 hod. Dětský bál - vstup dobrovolný
● Hasičský bál s tombolou - od 20.hod

- vstup 80 Kč

Zahraje MINIMAX
na max...

●
●
●
●
●

Penzijní připojištění se státním příspěvkem
Investiční pojištění
Kumulativ Life
Spořicí účet od AXA Bank
Využijte nabídky nejstabilnější a jedné
z největších finančních skupin na světě.

Kontakt: 732 661 200

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
č.j. 006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.12. 2011. Příjem
příspěvků do KN č. 12/2011 do 30.11.2011 .

