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Cena 3,- Kč
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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ilí přátelé,
blížící se konec roku je dobou,
kdy se všichni věnujeme přípravám na vánoční svátky. Zároveň je časem, kdy se mnozí z nás obracejí zpět,
aby si zrekapitulovali, co všechno se
v průběhu celého roku událo. Jaký byl
rok 2012 v našem osobním životě, si
musí každý z nás zhodnotit sám. Co
všechno se podařilo v uplynulém roce
zrealizovat v Kasejovicích a okolí, jste
se průběžně dozvídali na stránkách Kasejovických novin a webových stránkách města. Podobně jako v předchozích letech se i rok 2012 nesl v Kasejovicích a okolních vesnicích v duchu stavebních, sportovních, kulturních a
vzdělávacích akcí, na kterých se podílelo město společně s místními sdruženími, spolky, kulturně-společenským centrem, mateřskou, základní a komunitní
školou.
Největší stavební akcí bylo dokončení výstavby fotbalových kabin, na
kterém se kromě města výrazně podílela Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice. Součástí této akce bylo rovněž
rozšíření stávajícího fotbalového hřiště,
zřízení dětského hřiště, umístění solárního ohřevu vody a doplnění oplocení.
Další stavební úpravy byly provedeny
v budově Základní školy Kasejovice,
kde byla zrekonstruována učebna fyziky, v mateřské škole došlo na opravu
rampy a další drobné úpravy. V domě
s pečovatelskou službou byl opraven
suterén a z důvodu udržení provozu ve
sběrném dvoře byly provedeny opravy i
v tomto prostoru.
Jsem ráda, že v Polánce došlo
podél komunikace „topolová“
k vyčištění příkopu a úpravě zeleně.
V Řesanicích byla vyasfaltována náves,
vjezdy a část komunikace směrem na
Nezdřev. Byla vyměněna část vodovodního potrubí a na návsi odvodněno veřejné prostranství. Opravy se dočkala
autobusová čekárna. Ve vsi a kolem komunikace na Oselce byla upravena veřejná zeleň. V Podhůří byly provedeny
terénní úpravy u hřiště a následně bylo
hřiště oploceno. Ve studni bylo vyměněno čerpadlo. Na oplocení hřiště došlo
rovněž v Kladrubcích, kde byla opravena střecha kapličky, kulturního zařízení

a hasiči byli vybaveni novými pracovními oděvy.
Rovněž v Přebudově byla upravena zeleň na návsi a provedena prořezávka zeleně podél polní, tzv. židovské
cesty a tím došlo ke zlepšení její průjezdnosti. V Chloumku byla opravena
autobusová čekárna a v Újezdě byla
provedena příprava na vyčištění požárních nádrží. Na tuto akci bylo vypsáno
výběrové řízení a následně uzavřena a
podepsána smlouva s firmou, jež tyto
práce provede a ukončí do srpna 2013.
Katastrální pozemkové úpravy (KPÚ)
byly zahájeny v Chloumku a Řesanicích. V současné době probíhá zpracování územního plánu města včetně jeho
částí. Z finančních prostředků města byl
zakoupen nákladní automobil značky
Avia a lesnická technika. Město Kasejovice rovněž přispělo na podporu
údržby zeleně sdružením dobrovolných
hasičů Kladrubce, Řesanice, Polánka a
Újezd. Finančně podpořilo a pomohlo
chovatelům s úpravou budovy. Jako
každý rok podpořilo město akce organizované místními spolky, opravu varhan
v kasejovickém kostele sv. Jakuba a
průběžné zpracování historie obcí Mgr.
Vladimírem Červenkou.
Město Kasejovice by chtělo touto cestou poděkovat všem, kdo se na
výše vyjmenovaných akcích podíleli a
přispěli tak ke zkvalitnění života na
venkově. Všem bych zároveň chtěla popřát, aby je po celý rok 2013 provázelo
pevné zdraví, štěstí, úspěchy a mnoho
chvil plných radosti a pokoje.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Půlnoční

mše svatá
ve 22 hod.
v kostele sv. Jakuba
v Kasejovicích

eřejné a neveřejné sdělovací prostředky nás informují o událostech, které občas děsí a občas
sklánějí k zamyšlení, co bude dál. Dovolte mi ale, abych Vám připomněl, že
tyto svátky jsou svátky rodiny a naděje.
Boží slovo se stává člověkem. Připomínáme si událost, které není rovno. Bůh
splnil slib v rodině. Jak je veliká a důležitá rodina v Jeho plánu zachránit člověka a připravit na život.
Budete se setkávat v kruhu Vašich rodin a přátel. Ať tyto dny a hodiny
pomůžou Vám přiblížit se k sobě ještě
blíž. Ať posilní pouto Vaši lásky. Ať
pomůžou překonat to, co se zdá nepřekonatelné. Odpustit to, co jste neměli sílu, ani odvahu, ani touhu odpustit. Ať to
jsou svátky, po kterých neřeknete
„dobře, že jsou pryč“ ale „konečně jsem
prožil/a svátky, které mi daly sílu, naději a vnitřní radost. A těším se a očekávám ty, které přijdou za rok“.
S úctou rp

rásné prožití Vánoc
a do nového roku 2013 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.

Prosinec 2012
Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 28. 11. 2012
Rada projednala a schválila:
změny v rozpočtu města
inventarizační komise pro ZŠ, MŠ a
komise k inventarizace majetku
města
záměr pronájmu rybníka mysliveckému sdruž. a pozemků v Chloumku
přijetí darů pro základní školu
příspěvek na aktivity TJ Sokol, SDH
Kladrubce, Komunitní škola
pronájem nebytových prostor - bankomat u radnice
projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet města na rok
2013 a Obecně závaznou přihlášku
č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému odpadů
program zastupitelstva dne 13.12.
2012 v 17 hod. v Kulturně společenském centru
Rada města Kasejovice:
vybrala dodavatele zimní údržby
komunikací a schválila uzavření
smluv

íky dotacím z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2012 jsme v letošním roce
provedli v našich obcích několik stavebních úprav. V květnu byla vyměněna
okna a dveře budovy Obecního úřadu
v Bezděkově. V téže budově byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace. V přízemí budovy Obecního
úřadu v Hradišti včetně obecního bytu
se rozšířila vlhkost zdiva, jejíž rozsah se
stále stupňoval. V letních měsících byla
provedena důkladná sanace vlhkého
zdiva. Tím byl vyřešen problém nejen
s vlhkostí budovy, ale došlo i k celkovému zlepšení prostředí v těchto prostorách. V jarních měsících jsme navázali
na započaté úpravy na návsi v Hradišti.
Také byla upravena plocha u autobusové zastávky. Dlážděním byla zpevněna
plocha pod kontejnery na tříděný odpad
v Hradišti a na hřbitově v Bezděkově.
V rámci Komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Hradiště byly realizovány
polní cesty HPC1, HPC3 projektované
Pozemkovým úřadem Plzeň-jih.
Přeji všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví,
spokojenost a dobrou pohodu po celý
rok 2013.
Jaroslava Ladmanová,
starostka obce Hradiště
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Nově lze Kasejovické noviny zakoupit
namísto v prodejně Zelenina - ovoce
paní Růtové u paní Dany Jakubčíkové
v Drogerii.

Povinnost podat přiznání k dani
z nemovitostí
minulých měsících proběhla v
Kasejovicích a okolí obnova katastrálního operátu, díky níž čekají majitele pozemků změny v úhradě daní z pozemku.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu je jednak změna výměry
parcel, tak změna poplatníka daně z
pozemku. Změna výměry parcely i
změna poplatníka daně z nemovitostí
jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník
nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou
katastrálního operátu, při které u nich
došlo ke změnám těchto rozhodných
okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.
Podle ustanovení § 13a odst. 1
zákona o dani z nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného
roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu
podle ustanovení § 250 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, povinnost
zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení,
vždy však ve výši minimálně 500,Kč). Není-li daň včas zaplacena, je
poplatník povinen uhradit také úrok z
prodlení podle § 252 téhož zákona.
-rkn-
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Kasejovicích proběhlo 21. listopadu jako již každoročně setkání
důchodců. Tuto akci pro seniory
organizují společně město Kasejovice a
obce Hradiště, Oselce, Mladý Smolivec
a Nezdřev. I letos se do kasejovického
sálu Agrochovu sjelo kolem dvou stovek seniorů, pro které je právě toto setkání vítanou příležitostí k popovídání s
bývalými kolegy, známými a sousedy.
A nejen povídání čekalo na zdejší důchodce.
Úvodní kulturní vystoupení zajistily děti z mateřských škol Starý
Smolivec a Kasejovice a také žáci ze
základní školy. Jako vánoční nadílku,
byť s mírným předstihem, tak děti nadělily seniorům svým zpěvem, recitací a
tancem mnoho radosti a často i oprávněné hrdosti. Jako první vystoupily děti z
mateřských škol a zpívaly, tančily a na
píšťalky pískaly. Po nich se na podiu
vystřídaly kasejovičtí školáci. Za zmínku jistě stojí „Světová show“, což byla
přehlídka žáků 5. třídy, ve které prezentovaly oděvní kulturu různých národů.
Vidět jsme tak mohli kovboje z divokého západu, ženu z Havaje, tureckou domácnost, dokonce se po přehlídkovém
mole prošli i dva Indiáni, veselý Skot
předvedl tradiční kilt a se sepjatýma rukama se přítomným ukláněli dva Číňánci. Druháci zase přítomné zaujali krásně
zahranou pohádkou "O veliké řepě", při
které ustal hovor a šum a všichni přítomní si užívali nádherné provedení této
pohádkové klasiky. Krásná nicméně byla všechna vystoupení, pečlivě nacvičovaná a do detailů vypilovaná.
Takové dárky se sice nedají zabalit, ale o to víc potěší... -dm-

Kasejovičtí druháci při své dramatizaci pohádky "O veliké řepě".

Prosinec 2012
áří je poměrně bohaté na události. ZaUSNESENÍ ze zasedání
číná škola, končí léto, začíná podzim,
obce
rostou houby,Zastupitelstva
sklízí se ovoce, připraMladýnaSmolivec
zejedne
vuje se zahrádka
jaro… Ano,
to
dost obtížné najít
volna
mezi
22. chvilku
listopadu
2012
Zastupitelstvo obec schvaluje:
rozpočtové opatření 9/2012 a
10/2012
plán inventur a inventarizační komisi ve složení Jan Spour, Miroslav
Slavíček, Eva Kubová, Václav Fiala
pro rok 2012
zápisy v obecních kronikách za rok
2011
Obecně závaznou vyhlášku 2/2012 o
stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mladý Smolivec a obecně závaznou vyhlášku 3/2012 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
nákup autovleku od paní Skuhravé
z Kasejovic
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo na Přístavbu hasičské zbrojnice
Starý Smolivec – II. etapa s firmou
STAFIS-KT s.r.o., kde se mění pouze posunutí termínu do 19. 12. 2012,
ostatní ujednání zůstávají stejná
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo na výstavbu cyklostezky
„Formanské stezky“ Starý Smolivec
– Dožice s firmou STRABAG a.s.,
kterým se mění rozsah prací
v jednotlivých etapách, celkový rozsah a cena celého díla zůstává nezměněna
uzavření darovací smlouvy s paní
JUDr. Pištorovou z Prahy
navýšení stavu žáků ve třídě MŠ ve
Starém Smolivci o tři žáky, tzn. 28
žáků na třídu
uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku p.č. 895 PK v k.ú.
Starý Smolivec o výměře 32 m2
s Úřadem pro zastupování státu,
Praha
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení 10/12
připravený rozpočet na rok 2013
informaci o úhradě neinvestičních
nákladů za provoz MŠ Starý Smolivec a ZŠ ostatních obcí
informaci o odvolání pana Šišky
proti rozhodnutí MÚ Nepomuk,
kterým městský úřad neuznal za
oboru honební pozemky v k.ú. Starý
Smolivec a rozhodnutí KÚ, které
rozhodnutí MěÚ NP ruší a věc
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vrací zpět k novému projednání a
rozhodnutí
informaci o nákupu nového kotle
a čerpadla do hostince v KD ve
Starém Smolivci
informaci o stavebních akcích
obce cyklostezka Starý Smolivec
- Dožice a hasičárna St. Smolivec
informaci o poskytnutém daru
paní JUDr. Pištorové z Prahy na
výstavbu cyklostezky ve výši
5000 Kč
Ukládá:
starostce obce, aby zajistila okamžité vyklizení pozemku v k.ú.
Starý Smolivec p.č. 94 KN, který
neoprávněně užívá pan Šiška ze
Starého Smolivce, za účelem jiného využití tohoto pozemku

ovářský den v Oselcích má za
sebou VIII. ročník. Na snímku
jsou všichni kovající kováři,
kteří u kovadlin a výhní předváděli
před zraky veřejností a žáků škol, mj.
i z kasejovické ZŠ, svůj um. Klasické
tradiční staré řemeslo má o budoucnost postaráno, protože oselečtí studenti 3. a 4. ročníku oboru uměleckořemeslného zpracování kovů, práce
kovářské a zámečnické, prokázali
před zraky přihlížejících svůj fortel a
spolu se svými staršími kolegy, opravdovými mistry řemesla, byli schopni
za dvě hodiny vykovat zajímavý kovářský výrobek.
Milan Demela

sobotu 1. prosince 2012 se z místnosti obecního úřadu v Bezděkově linula medová vůně perníku a
ozývaly se vánoční koledy proložené
dětským smíchem a hlaholem. Zdobení
vánočních perníčků si děti užívaly naplno. A zapojili se samozřejmě i dospělí,
kteří děti do vánoční dílny doprovodili
nebo se jen přišli podívat a nasát trochu
vánoční atmosféry.
Stůl se postupně plnil nazdobenými perníčky nejrůznějších tvarů (nechyběla ani postava Mikuláše, čerta nebo anděla) a později se plnila i bříška
dětských mistrů perníkářů. Kromě krásně nazdobených perníčků si děti mohly
domů odnést i postavičky andělíčků,
které si vyrobily a dle vlastní fantazie
vyzdobily. Všem zúčastněným zářil na
tvářích úsměv a věřím, že i spokojenost.
Šulcová O.

Vikariát: Sušice – Nepomuk
Neděle

Pondělí
Štědrý den
půlnoční

Boží hod
vánoční

Sv. Štěpána prvomučedník
a

Silvestr
poděkování za rok
2012
(KAPLE)

23.12

24.12

25.12

26.12

31.12

1.1.

8.00
9.30

22.00

8.00
9.30
11.00

9.30

18.00

8.00
9.30

FARNOST
(kostel)
Lnáře
Kasejovice
Kotouň
Kocelovice
Budislavice

8.00
11.00

Na Štědrý den při půlnoční mši svaté proběhne sbírka na opravu varhan.

Nový
rok

Prosinec 2012
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce Oselce
ze dne 23. 11. 2012

Do Kasejovic už po několik let
přijíždí svatý Martin vždy 11.
listopadu v podvečír. Pravda,
zpravidla se dlouho nezdrží, jen se
mihne a zase odjíždí kdoví kam. Ale je
zde vždy očekáván a vítán. Radost z
něj mají děti i dospělí, kteří se po něm
jdou vždy na svátek sv. Martina poohlédnout. Přijede letos, nebo nepřijede?
Každý se těší, že Martina znovu po roce uvidí, a že průvod nepůjde ulicemi
bez hlavního aktéra. Také letos jsme se
dočkali. Sv. Martin přijel na koni, nádherně oděn do rudého hávu, na hlavě
přilbici. Připojil se k průvodu na
Chloumecké a šel v jeho čele na náměstí, kde si ho konečně mohly všechny děti pořádně prohlédnout a ty odvážnější i pohladit. A také si mohly dát
výborné koláčky, které upekly jako již
tradičně ženy z Českého červeného kříže. Hrála hudba z amplionů, rozdávalo

se občerstvení, teplý čaj a dospělí se
mohli zahřát svařákem, nebo medovinou, kterou nabízel pan Šipla. Ten také
připravil pro děti několik her a hlavně
velkou káď s roztaveným včelím voskem, do níž se namáčely knoty, které
se pomalu, pomaloučku měnily v svíčky. Tedy - když malí výrobci poctivě
střídali namočení knotu do vosku a jeho následné ochlazení.
Jelikož organizace takové akce
se neobejde bez přispění mnoha ochotných lidí, ani náš článek se neobejde
bez závěrečných díků. Takže děkuji ženám z Českého červeného kříže v čele
s paní Ježkovou za organizaci průvodu,
za přípravu a podávání občerstvení, paní A. Braunové a M. Chárovi za to, že
nás letos sv. Martin opět navštívil. A
samozřejmě také vám, kteří jste přišli
se svými lampionky. Bez vás by to nebylo ono!
Dana Matějovská

Zastupitelstvo bere na vědomí:
informace o nákupu nových strojů
informace o nástupu nového lékaře
informace o vlhkosti zdiva na OÚ
informace o neplatičích za nájmy,
vodné a stočné
stížnost nájemníků z bytovky Oselce 115
Zastupitelstvo schvaluje:
odkoupení pozemku v k.ú.Oselce
č.p. 419/3, 417/2, 406/3, KN 800,
st.205 a 798/10
prodej pozemku v k.ú. Oslece č.p.
6/31
bezúplatný převod pozemku v
k.ú.Oselce č.p.89/2 od Plzeňského
kraje
pronájem rybníku Zástava
pronájem Obecní hospody v Oselcích
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích v Oselcích s ČEZ Distribuce
změny v rozpočtu obce do konce
listopadu

o svatomartinském průvodu následovala degustace vína. Jako i
loni nám o víně přijel popovídat
mistr slova a znalec vína a vinařství vůbec pan ing. Karel Drhovský z Plzně. A
tak se nám dostalo příležitosti dozvědět
se mnohé o pěstování a výrobě vína.
Mimo to zaznělo něco málo z historie
vinařství v naší zemi, obecné rady k degustaci vína, což je samo o sobě poměrně věda. Tento výklad podpořila praktická část a to samotná ochutnávka, při
které mohli přítomní teorii převést do
praxe. Degustovaná vína pocházela z vinařství Lahofer, jejíž zástupce pan Šulc
z Bezděkova víno podával. S každým
ochutnávaným druhem ing. Drhovský
vždy několika slovy přítomné seznámil.
Rozhodně o něm neplatilo známé přísloví: „Káže vodu, pije víno.“ Pan inženýr kázal víno a také ho pil. -dm-
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Setkání důchodců se vydařilo
obré počasí, příjemné prostředí, výborná obsluha a krásný
program zpříjemnil důchodcům z
celého bývalého JZD Budovatel krásné
odpoledne. Děti z mateřských škol a
základní školy připravily hezké kulturní
pásmo. Mažoretky z Blatné mají krásné
oblečení a všechny nás upoutaly. Po
dobré večeři si každý mohl zatančit.
Rozvoz byl též zajištěn. Chtěli bychom
poděkovat MÚ Kasejovice za krásné
odpoledne i část večera.
Oselce budou mít svého doktora
každý čtvrtek od 6. prosince
2012, by měl od 7 do 9 hodin
ordinovat ve Zdravotním středisku Oselce lékař. Pokud se to podaří
zajistit, bude to úspěch. Je tady přibližně 300 pacientů, kteří nemají do Nepomuka spojení.

rvní listopadový víkend slavily
chloumecké děti tradiční Halloween. V pátek večer se průvod
dětí s lampióny vydal „postrašit“ vesnici. V neděli odpoledne pokračovala akce pouštěním draků. Počasí nám velmi
přálo a někteří draci vylétli až do výšky
300 metrů. Protože listopadové sluníčko už tolik nehřeje, všichni se k večeru
rádi uchýlili do vytopené hospody, kde
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Vánoce se blíží
tromeček v Oselcích máme přírodní, dobře nazdobený a osvícený. Vánoční výzdoba je umístěna
podél silnice. Na zimu jsme připraveni,
ale pořád je co dělat.
Kulturní akce pomalu připravujeme:
24.12. od 9 hodin Zpívání koled u kaple
Kloubovka - pořádá SDH Kotouň
29.12 předsilvestrovská zábava v Obecním šenku Oselce - SDH Oselce
1 1.2013 o půlnoci novoroční přípitek a
ohňostroj před OÚ Oselce - Obec
1.1. Novoroční pochod - sraz ve 12 hod
u Šenku v Oselcích - SDH Oselce,
Obec
5.1 Myslivecký bál - MD Oselce
-mc-

se konala soutěž „O nejlepší bramborák“. Dvacetičtyřčlenná porota vyhodnotila jako vítězný bramborák
s uzeným, ale i po ostatních soutěžních
vzorcích se jen zaprášilo. Nakonec si
děti ozdobily sladká perníková strašidýlka a zájemci si mohli odnést ozdobné dýně různých tvarů, které jsme pro
tuto akci v Chloumku vypěstovali.
-jh-

as Vánoc je již dlouho vyhrazen
klidu, smířlivosti, obnovování sil
a nadějí. Klid však poněkud narušují přípravy slavnostních jídel a starosti
s obstaráváním dárků, když to někdo
nechal na poslední chvíli. Nové naděje
snad přináší skutečnost, že po zimním
slunovratu se začíná prodlužovat den.
Sváteční náladu prozařují světla svíček
na vánočním stromku a vůně purpury a
františků a všechno to sváteční dění
směruje naše duše do milosti.
Užijme si těch chvil, buďme vlídní i sami k sobě. Aspoň v tomto čase vánočním. Neboť, žel, brzy zase přijde spousta starostí a trablů všedních dní. Připomeňme si, co se nám letos povedlo, a
věřme, že podobným úsilím dosáhneme
úspěchu i příště. Nesmutněme příliš
z nezdarů, které nás potkaly, a doufejme
v poučení do budoucna, aby se už neopakovaly.
Často se setkávám se čtenáři Kasejovických novin, kteří mi říkají, že se
jim mé články líbí a jak se na ně těšívají. Takové ocenění novinářské práce
člověka potěší a zároveň trochu přivádí
do rozpaků. Dřívější práce v denících
mi takovou zpětnou vazbu až na pár dopisů neposkytovala. Proto nyní, když
píšu do tohoto měsíčníku, jsem za ty
kladné odezvy vděčný.
Všem čtenářům děkuji za jejich
přízeň a doufám, že mě inspirace neopustí. Přeji Vám sílu, zdraví a štěstí.
Jiří Čepelák

Kulturně společenské centrum
srdečně zve na

Vystoupí ženský pěvecký a chrámový
sbor Velkobor
pod vedením Radky Kočí.

Účastníci chloumecké drakiády.
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řešlo léto, svou vládu převza1
podzim a není daleká doba, kdy
rok 2012 bude u konce. Čas letí
jako sp1ašený,což si někdy ani neuvědomujeme.
Snad vás, vážení čtenáři nebudu
pří1iš nudit, když zavzpomínám, co se
proti minulosti v Kasejovicích změnilo
právě před sto lety, tedy v roce 1912 a
seznámím vás i s některými podrobnostmi, jak se nám dochovaly na stářím
zaž1out1ých stránkách Pamětní knihy.
První událostí, ke které tehdy doš1o,
bylo přeložení městského tržiště z
plochy náměstí do prostoru vedle dnešní Základní ško1y a to do míst dnešního
moderního sportovního areálu. Stalo se
tak už brzy na jaře.
Ce1ý stanovený prostor byl už předběžné ohraničen kamennými pilířky,
které byly mezi sebou vzájemně propojeny tenkými ko1ejničkami. Stejným
způsobem byly od sebe odděleny i jednotlivé sektory, určené pro různé druhy
prodávaných dobytčat - krávy měly vyhrazeny svůj sektor, stejně býci atd.
Uprostřed celého prostranství dalo
vedení obce postavit nevelký přízemní
domek, v němž se nacházela kancelář
pro místního zvěrolékaře, který zde po
dobu konání trhu vykonával službu a
vystavoval potvrzení o zdravotním stavu prodávaných dobytčat. Byly zde i
dva záchodky pro veřejnost.
Když byly na počátku 2. světové
války - přibližně roku 1940 - trhy na
dobytek Němci zakázány, byl onen domek využit jinak: v místnosti pro zvěrolékaře byly uskladňovány dobytčí kosti,
které museli místní řezníci odevzdávat prý se z nich pak vyrábělo koření do
polévek.
Ovšem pravidelné odvážení této su-
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roviny někdy uvízlo na mrtvém bodě,
což mělo za následek, že se v skladovací místnosti usídlily mouchy v celých
mračnech, množily se zde a z celého
domku se po okolí šířil mrtvolný zápach. Obyvatelé okolních domácností
vynašli pro toto stavení přiléhavý název
- "Plynová komora".
Poněvadž ani po roce 1945 nebyly
už dobytčí trhy obnoveny, tržiště ztratilo svůj původní význam, zmizely kamenné sloupky i kolejničky a také ona
"plynová komora" byla zbourána.
Časem zde našly příhodné dočasné
stanoviště i tzv. zábavní podniky s kolotoči, houpačkami a střelnicemi a také
asi dvakrát i jakýsi malý cirkus se svým
stanem.
V osmdesátých letech minulého století byla na bývalém tržišti postavena
nová tělocvična, zřízeno bylo jedno
hřiště na volejbal a druhé pro tenis a
tím byl dán počátek pro zrod celého
dnešního areálu. V jednu dobu zde hrávalo i letní kino - ale to už pamatujete..
Je samozřejmé, že rozhodnutí o přestěhování dosavadního tržiště z prostoru náměstí na nové (a vhodnější) místo,
nebylo náhodné. Zasloužilo se o to tehdejší místní zastupitelstvo v čele s bystrým a pracovitým purkmistrem, koželuhem Janem Hanzlíkem.
Všichni členové si byli vědomi toho, že Kasejovice mají už celých 34 let
statut města, takže vzhled náměstí a
hlavních ulic by měl podle toho také
tak vypadat. Proto také bezprostředně
po uvedení nového tržiště do provozu
došlo k úpravám náměstí a to vysázením mladých lipek po celém jeho obvodu a to již v dubnu. O něco málo později, ale také v roce 1912 bylo s výsadbou
pokračováno po obou stranách silnice
směrem od radnice z míst, kde se Jánské náměstí počalo rozšiřovat až ke
kapličce sv. Jana. Poslední lipka stávala
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až před okny domu čp. 40, kde bydlíval
řídící učitel Havlát (ta byla však poražena již pře půl stoletím). Původně bylo
roku 1912 v městě vysazeno kolem 45
lipek, počítáno podle starých fotografií
náměstí. Roku 1919 byly u kašny dosazeny další dvě a 7. března 1920 ještě
další čtyři - na počest 70. narozenin
prvního čsl. prezidenta T.G. Masaryka.
Vysazeným stromkům se na náměstí dařilo opravdu dobře - jak by také ne,
když půda, do níž byly vysazeny, byla
po dobu snad dvou set let přirozeným
způsobem prohnojována prodávaným
dobytkem. Lipky rostly tak bujně, že
bylo roku 1931 Městským zastupitelstvem usneseno jejich pravidelné stříhání dokulata. To se provádí dodnes a
kdyby tomu tak nebylo, nikdy by se nedočkaly stého výročí od svého vysazení
- byly by jako přerostlé a své okolí padajícími suchými větvemi ohrožující
dávno vykáceny.

Na letošní jubileum lip na náměstí nezapomněly děti z Klubu otevřených
dveří s paní učitelkou Mgr. Pavlou
Šimsovou a lípám nadělily k jejich narozeninám srdíčka s osobními vzkazy.
Více v lednových Kas. novinách.
Přesto k jistým ztrátám na jejich početním stavu došlo - jako první přišla
na řadu lipka vysazená před bývalým
hostincem "U Járů" už kolem roku
1930, překážela v příjezdu tehdy tam
umístěné benzínové pumpě před obchodem pana Holuba (čp.7). Brzy po 2.
světové válce zmizela lipka rostoucí
před okny sálu hostince "U Havelků" a
největší ztrátou bylo odstranění sedmi
lip na náměstí po pravé straně silnice k
Nepomuku na jaře roku 2004. Stalo se
tak podle úředního rozhodnutí při úpravě zatáčky před výjezdem z náměstí.
Také na Jánském náměstí došlo časem k úbytku lipek. Snad nadměrně stínily do oken některých domů...
-káf-
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ýznamné životní jubileum oslavil
9.11.2012 starosmolivecký rodák
František Kovařík. Stále vitální
František, dnes již bohužel vdovec, prožil celý život po boku své ženy ve
Starém Smolivci. Jejich svatbu z roku
1949 si vybavují mnozí pamětníci, tehdy si své ano řekly najednou čtyři páry
snoubenců. Až do roku 1964, kdy nastoupil do místního JZD, pracoval
v Lesním závodě Rožmitál, kde získal

ocenění Vzorný pracovník. V JZD Mladý Smolivec zastával nejprve funkci
skupináře a pak, až do důchodu, byl vedoucím střediska. Jeho životním koníčkem bylo a je včelařství. Aktivně pracoval v místním Sboru dobrovolných hasičů, kde také získal za svou práci ocenění. Místní si ho nejvíce spojují
s výstavbou smoliveckého vodovodu,
kterou měl na starost. Ve spořádaném
manželství vychoval dvě dcery a těší se
ze čtyř vnoučat a pěti pravnoučat.
K narozeninám mu přišla popřát starostka Mladého Smolivce Eva Kubová, zástupci obce a Sboru dobrovolných hasičů.
-ek-

Projekt Movember každý listopad nabádá
muže, aby si nechali narůst knír, a tím projevili svou podporu na boj s rakovinou prostaty. Akce má obecně za cíl zvýšit povědomí a získávání finančních prostředků k boji
s tímto závažným a častým onemocněním
v naší populaci.
Karcinom prostaty – slaví letos smutné
jubileum
Trocha statistiky na úvod. Rakovina prostaty je nejběžnější formou rakoviny v mužské
populaci, druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů a zároveň nejčastějším zhoubným urologickým nádorem
v České republice. V ČR je s touto chorobou diagnostikováno každoročně 5 000
mužů. Jaké jsou příznaky? Karcinom prostaty se v časných fázích většinou nijak neprojevuje, může tomu tak i být řadu let, v
tom spočívá hlavní záludnost této nemoci a
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iž tradiční lampiónový průvod
prošel Dožicemi v pátek
16.11.2012. Zájemci, hlavně děti
s rodiči, měli sraz v Souhradí, odkud
průvod vyšel s rozsvícenými papírovými lampióny přes celé Dožice. Večer
věnovaný dětem byl završen posezením
v dožické Hospůdce, kde na děti kromě
sladkostí a "mlsnůtek" čekala slavnostní
večeře. Jen málokterému dětskému
účastníkovi se po večeři chtělo odejít
domů, vždyť všude kolem bylo tolik kamarádů a kamarádek.
Dík rodičům a všem, kteří tuhle
akci pro děti připravili a zorganizovali.
-vb-
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neděli 2. 12. 2012 se rozzářily
stromečky v našich obcích - v
Mladém Smolivci, Starém Smolivci, Dožicích, Radošicích a Budislavicích. Již šestým rokem se scházíme u
stromečku v Mladém Smolivci, abychom slavnostně zahájili advent. Před
budovou obecního úřadu se vedle stromečku podávalo svařené víno a vánoční
štola. Děti z mateřské školy ve Starém
Smolivci svým vánočně naladěným vystoupením potěšily nejen své rodiče a
prarodiče, ale všechny přítomné občany.
Dámská skupina Přelet M. S. z Blovic
v duchu vánoční atmosféry pokračovala
a svou laskavou hudbou zpříjemnila
slavnostní podvečer. Přítomní se poté
přesunuli do hasičárny, kde bylo připraveno malé sousedské posezení. O něco
dobrého v podobě klobásek a párků se
postarali Markovi z místní hospůdky a
pan Kupka nám ugriloval kuřátka. První
adventní neděle byla u konce a my jsme
se rozešli do svých domovů.
Eva Kubová

Děti z mateřské školy Starý Smolivec zpestřily začátek adventu svými písněmi.
potřeba prevence. Teprve s růstem se objevují příznaky. K těm patří obtíže s močením
obdobné u zvětšené prostaty, později to mohou být i bolesti v kostech, častější zlomeniny, chudokrevnost, úbytek na váze a nechutenství.
Každý muž po 50. roce věku by měl
mít vyšetřenou prostatu přes konečník v
rámci pravidelné roční prohlídky. Doporučuje se také, aby u mužů ve věku 50 let a
starších bylo prováděno v rámci preventivních prohlídek i vyšetření PSA. Vyšetření je
možné provést i u nás v ambulanci po objednání na tel.čísle 382 772 264.
Desetileté přežití nemocných léčených pro
lokalizovaný karcinom prostaty radikální
prostatektomií je udáváno 75 - 93 %, a u pa-

cientů léčených zevní radioterapií pak 55 74 %. U pokročilých nálezů je prognóza
obecně horší a záleží na více faktorech.
Počáteční stav karcinomu prostaty je většinou jediným, který může být úspěšně úplně
vyléčen. Pokročilý karcinom prostaty lze samozřejmě také léčit, ovšem šance na úplné
vyléčení je však podstatně nižší, než u karcinomu v počátečním stavu. Čím dříve jej
začnete řešit, tím lepší prognóza je očekávána. Další informace naleznete i na našich internetových stránkách : http://
www.nemopisek.cz/ a dále v sekci Urologie. Nepodceňujte prosím toto vážné onemocnění!!!
Za Urologické oddělení nemocnice Písek
a.s.
MUDr. Jiří Ladman ml.
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letošním školním roce se kasejovická základní škola po roční odmlce znovu zapojila od projektu
Příběhy bezpráví, který od roku 2005
realizuje společnost Člověk v tísni
v rámci vzdělávacího programu Jeden
svět na školách. Hlavním posláním tohoto projektu je žákům druhého stupně
základních škol připomenout, že dějiny
20. století nekončí druhou světovou
válkou, ale že pro naši společnost je
neméně důležité, připomínat si události,
ke kterým v tehdejším Československu
došlo po roce 1945, respektive po roce
1948.
Tématem letošního ročníku Příběhů bezpráví byla „normalizace“, tedy
období, které v Československu nastalo
v roce 1968 po Pražském jaru. Pozvání
na besedu, která se v Základní škole
Kasejovice uskutečnila dne 7. listopadu
2012, přijal Jaroslav Cuhra z Plzně.
Společně s ním do školy zavítal místostarosta města Kasejovice Václav
Červený, jenž se do besedy na téma
normalizace aktivně zapojil a se žáky se

podělil o zážitky a zkušenosti, jež se
dotkly jeho života.
Vlastní besedě předcházelo
zhlédnutí filmu „Nikomu jsem neublížil“ z projekce společnosti Člověk
v tísni. Poté se slova ujal Jaroslav Cuhra, který žákům vyprávěl o situaci
v Československu 70. letech 20. století,
tedy o době, kterou sám zažil. Sami žáci o besedě napsali následující věty:
„Otec pana Cuhry byl jedním z nejdéle
vězněných politických vězňů
v totalitním Československu. Z toho
důvodu měla jeho rodina ve svém životě velká omezení, která spočívala například v tom, že si pan Cuhra nemohl
svobodně vybrat školu, na níž by chtěl
studovat. Na výběr měl pouze ze třech
škol a vysokou školu vystudoval až při

úterý 27. listopadu navštívili žáci 6. a 7. třídy Základní školy
Kasejovice Židovské muzeum
v Praze. Zde pro ně byl připraven zajímavý interaktivní program na téma
Tradice a zvyky židů. Po krátké úvodní
přednášce se žáci rozdělili do skupin,
ve kterých se pod vedením lektorky a
na základě předložených materiálů seznamovali s jednotlivými židovskými
zvyky a tradicemi. Získané zkušenosti
následně prezentovali svým spolužákům. Společně se tak dozvěděli, jaké
významné události doprovázejí členy
židovské komunity v průběhu života,
jaké svátky židé slaví a čím se liší od
tradice křesťanské, jak vypadá židovská
domácnost a další. Po skončení interak-

tivního programu byla pro žáky připravena prohlídka vybraných objektů pražského židovského města. Konkrétně se
jednalo o Staronovou synagogu, ve které se dodnes slouží bohoslužby, Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov. Pinkasova synagoga představuje
památník obětem holocaustu. Jména
80 000 českých a moravských Židů,
kteří se za druhé světové války stali
oběťmi nacismu, byla v letech 19921996 ručně napsána na stěny synagogy.
V horní části Pinkasovy synagogy si
mohli žáci prohlédnout expozici dětských kreseb z Terezína.
Starý židovský hřbitov dokládá početnost dřívější židovské komunity v Praze. Žáci se dozvěděli, že byl založen v polovině 15. století a svému
účelu sloužil až do roku 1787. Při prohlídce hřbitova byli žáci seznámeni
s tím, co všechno lze z židovského ná-
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zaměstnání. Podobně jako jeho otec zažil Jaroslav Cuhra pobyt ve vězení. Byl
jedním ze signatářů Charty 77 a měl
rovněž příležitost osobně se v té době
setkat s Václavem Havlem, pozdějším
prezidentem demokratického Československa.
Pan Cuhra napsal o svém otci
rovněž knihu nazvanou Svědomí paměti. Beseda se nám velice líbila, byla zajímavá a velmi poučná. Dobu, ve které
rodina pana Cuhry žila, bychom zažít
nechtěli. Tímto mu zároveň děkujeme
za čas, který s námi v rámci Příběhů
bezpráví strávil a přejeme mu hodně
štěstí a zdraví do dalších let.“
Zrealizovaná beseda spojená
s promítáním filmu Nikomu jsem neublížil, představovala zajímavé zpestření
hodin dějepisu, jejichž úkolem je žáky
informovat o historických událostech,
které se u nás odehrály v druhé polovině 20. století. Beseda na téma normalizace přispěla k tomu, že se žáci o této
době nemusejí dočítat pouze na stánkách učebnic dějepisu.
Štěpánka Löffelmannová – učitelka,
Pavla Martínková, Dagmar Turková a
Nikola Kebrlová – žákyně 9. třídy.

hrobku vyčíst, a byli upozorněni na náhrobky významných židovských osobností. K nim bezesporu patřil náboženský učenec a pedagog rabi Jehuda ben
Becalel, zvaný rabi Löw (†1609), kterého žáci většinou znají v souvislosti
s vyprávěním o umělé bytosti – golemovi, či renesanční učenec, historik,
matematik a astronom David Gans
(†1613).
Při procházce Prahou si žáci
prohlédli Václavské a Staroměstské náměstí, orloj na Staroměstské radnici,
Dům U Kamenného zvonu, Týnský
chrám, Celetnou ulici, Obecní dům,
Prašnou bránu a byli upozorněni na budovu Národního muzea. Exkurzi zrealizovala Základní škola Kasejovice
v rámci
udržitelnosti
projektu
„Poznáváme svůj kraj“, který ukončila
k 31. prosinci loňského roku.
Štěpánka Löffelmannová

Pro zájemce o historii našeho kraje je
na Městském úřadě
k prodeji kniha
Mgr. Vladimíra
Červenky Šlechtické
rody Blatenska 2.
Cena knihy je 50 Kč.

Prosinec 2012
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úterý 27. 11. 2012 se konal další,
v pořadí již pátý, seminář pořádaný v rámci projektu
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví. Tentokrát účastníci semináře mohli sdělit své připomínky, jak by bylo možné podle jejich
názoru zatraktivnit Kasejovicko pro
turisty – tématem byl totiž cestovní
ruch.
Představa cestovního ruchu jako
hlavního zdroje obživy na Kasejovicku
je představa nerealizovatelná, proto se
nabízí otázka: Má vůbec smysl cestovní ruch v této oblasti podporovat a má
náš region turistům co nabídnout? Odpověď na tyto otázky je jednoznačná –
ANO MÁ!
Jak zaznělo na semináři, výraznější
finanční přínos lze očekávat pouze od
turistiky pobytové. Přesto, i jen projíždějící turista se může zastavit v místní
restauraci a podpořit lokální ekonomiku útratou za oběd a odpolední kávu.
Pořádání akcí, jejichž cílem je přivést
do regionu, potažmo obce, lidi z širokého okolí, může být příjemným zpestřením i pro místní občany. A v neposlední řadě atraktivita a znalost prostředí vytváří lepší vztah k danému místu
zdejších obyvatel, což je při dnešním
trendu vylidňování venkova velmi důležité především u dětí a mládeže.

Kasejovicko jako turistický cíl se
vyznačuje velkým množství sakrálních
památek, ať už se jedná o kostely nebo
různé kaple a kapličky. Za povšimnutí
stojí stále populárnější židovské památky – synagoga, která dnes slouží jako
muzeum, a židovský hřbitov. Turisty
by též mohla přilákat krásná krajina
tohoto regionu.
Co naopak turista na Kasejovicku
v současné době nenajde je odpovídající počet stravovacích zařízení, sociální
zařízení a možnost přespání. A také
veřejnosti přístupné sakrální památky,
které jsou z obav před zloději a vandalismem pečlivě uzavírány, a tak se prohlédnout jejich interiéry podaří jen
hrstce šťastlivců.
Proto je nezbytné, aby Kasejovice a
okolní obce spolupracovaly jednak s
dalšími obcemi tohoto regionu a ve
spolupráci s nimi připravovaly naučné
stezky a tematické dny či jiné aktivity a
poskytovaly stravování a ubytování.
Ale také s církví, která by mohla za
určitých podmínek zpřístupnit sakrální
památky, a místními spolky, jež se často velkou měrou podílí na oživení společenského a kulturního života a tedy i
cestovního ruchu na venkově.

Firma MI-PAL nabízí

POZVÁNKA na seminář

Zahrada
* práce prováděné zahradním
traktůrkem * práce prováděné motorovou kosou * příprava záhonů, výsadba
květin a pletí * prořezávání stromů
a problémové kácení *
*stříhání živých plotů *

Úklidové práce
* úklid kancelářských prostor *
* mytí oken, čištění interiéru
automobilů * celkový úklid domácností (vysávání, mytí oken, úklid prachu), možnost žehlení prádla, úklid
sněhu a listí *

Tel. 607 707 580

Lenka Černá
(komunitní koordinátorka Kasejovice)

Nezbytné služby
V NAŠÍ OBCI
Seminář se koná ve středu 19. 12. 2012
od 17 hodin v budově Kulturně
společenského centra Kasejovice
Jaké služby jsou pro obyvatele Kasejovic a okolí nezbytné?
Jaké služby Vám v naší obci chybí?
Jaké služby jsou v ohrožení a možnost, jak ohrožené služby v naší
obci udržet – stomatolog, lékárna
Ing. Marie Čápová, starostka města
Přijďte a zapojte se do diskuze o tomto
problému!
Akce se koná v rámci projektu ESF OP LZZ č.
CZ.1.04/3.4.04/54.00223 „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na
prosazování rovných příležitostí žen a mužů“
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iž několik let je v nezdřevské
hospodě takřka pravidelným
předmětem debat letitá soukromá
jalovice jednoho pracovníka hradišťského družstva. O jejím hudebním nadání
jsem se zmínil v loňské zprávě o hasičském cvičení v Nezdřevě, kdy doprovázela svým typickým bučením státní
hymnu.
Debatéři se marně dohadují o
jejím věku – možná šest, možná sedm
let. Zcela bez pravděpodobných odpovědí zůstávají otázky, proč si ji majitel
tak dlouho drží. Jednoznačně však vyznívají úvahy o ekonomickém efektu
tohoto chovu – prý je jasné, že celkovým výsledkem bude prodělek.
Jalůvka je to velice vnímavá a
společenská. Kdykoli jde někdo kolem
jejího chlíva, zabučí na pozdrav, který
se rozléhá do poměrně značné vzdálenosti. Když zazní zvonek z kapličky,
vždy mu odpovídá. Sousedé dotyčného
chovatele jejími hlasitými projevy podle
názoru hospodských návštěvníků dost
trpí. Zejména ti víkendoví, kteří hledají
v Nezdřevě pohodu a klídek.
V rozpravách o osudu dobytčete
se úvahy hodně liší. Někdo říká, že maso z ní by se muselo vařit nejméně týden a nakonec by se nehodilo jinam než
do krmné směsi pro psy. Druzí říkají, že
už je předurčena pouze pro kafilerku, na
jejíž služby však údajně majitel nemá.
Reálně uvažující muzikant si prý již
před časem zamluvil její kůži na buben,
který by pak nikdo nebyl mocen protrhnout.
Vlastník tohoto zvířete, které
prakticky nikdo ze vsi neviděl, jen ho
každý slyší, je častokrát v hospodě terčem ironických poznámek a dotazů a je
obdivuhodné, že ho to stále nechává
v klidu. Sice již párkrát oznámil, že
kráva půjde, ale nakonec se mu jí vždy
snad zželelo a ona bučet nepřestává.
Ať již dopadne jakkoli, její zvířecí zvuky budou jednoho dne chybět a mnozí si
oddechnou. Ale v hospodě se jako téma
bude ještě dlouho vracet jalovice, kterou
nikdo neviděl, avšak všichni denně slýchali.
Jiří Čepelák
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85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
78 let
76 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let
65 let

60 let
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Miloš Vácha
Josef Klozar
Jiří Panuška
Josef Melč
Miloslava Fejtová
Milada Pavelcová
Jarmila Šišková
Miroslava Flachsová
Marie Dobiášová
Václav Zoubek
Marie Boušová
Marie Bláhová
Jitka Houlíková
Zdeňka Hlušičková
Marie Urianková
Josef Veselý
Jaryna Habadová
Jana Matzová
Augustin Červený
Vlasta Šulcová
Růžena Zíková
Jiří Kovařík
Alois Zeman
Václav Kalbáč
Ludmila Suchá
Věra Kovaříková
Miroslav Červený
Jaroslava Dlouhá
Eva Spourová
Václav Jícha
Jan Fiala
Miroslav Jiřinec

Oselce
Újezd
Újezd
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Kladrubce
Oselce
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Újezd
Podhůří
Starý Smolivec
Oselce
Starý Smolivec
Budislavice
Bezděkov
Kasejovice
Kladrubce

Sára Sýbková, Kasejovice
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Výpůjční doba: Po 8 - 13, 15.30 - 17 hod.,
Út 12 - 14.30 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Beatrice Small: Koruna osudu
 Simona Monyová: Sebemilenec
 Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a







zmizel
Vera Vogeler: (Ne)milostivé léto L.B.
Josef Urban: Habermannův mlýn
Jan Šmíd: Obrázky z Bretaně podruhé

Martina Drijverová: Ježíš a jeho příběh
La Fontaine: Bajky
Kočky

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Jaroslav Chára, Řesanice
Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 9.12. 2012 uplynuly již 3 roky,
kdy nás opustil
pan Bohuslav Kravařík.
Stále vzpomíná manželka Marie
a dcery Janička a Jiřinka s rodinami

ulturní komise OÚ Hradiště spolu z dětmi a jejich maminkami připravily v pátek 30.11. 2012 předvánoční
posezení s pásmem básniček a koled v místní klubovně.
Bylo zajištěno i malé pohoštění a dáreček pro každého vyrobený dětmi. K dobré pohodě přispěl poslech vánočních koled.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 13. prosince 2012 uplynulo
neuvěřitelných 10 let, kdy nás opustil
manžel, náš taťka, děda a praděda
pan Karel Kalista
Stále s láskou vzpomíná manželka, děti,
vnoučata a pravnoučata.
Vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Jen vzpomínka zůstává...
Dne 15. prosince 2012
uplynul 1 rok, kdy nás opustil
pan Josef Hrubeš
z Domu s pečovatelskou službou
Kasejovice.
Stále vzpomínají přátelé.

Děti z Hradišťska zajistily vánoční kulturní program.
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Zelená se louka, na té louce chvojka,
pásli ovce pastuškové,
jedli kaši z hrnka.

Měsíc prosinec je v naší školce ve znamení těšení a dárkování. Těšíme se na
Ježíška, ozdobený stromeček, koledy a
vánoční pohodu.
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důležitá, co dělat a jak se zachovat když
najdeme v přírodě poraněného živočicha. Jako překvapení si pro nás přivezl
sovu pálenou jménem Adélka, vůbec se
nás nebála a předvedla nám, jaký je
letec a na zavolání si přilétla pro svojí
odměnu. Na závěr jsme se všichni společně vyfotografovali.

Co nás čeká?
Povídání o rybách
Vánoční tvořeníčko s rodiči
Výroba dárečků pro babičky a dědečky z DPS a jejich návštěva
Vánoční besídka s nadělováním
Co se nám líbilo?
Beseda s panem K. Makoněm ze záchranné stanice živočichů Plzeň –
DESOP. Jeho zajímavé vyprávění nás
bavilo od začátku až do konce a poslouchali jsme s vykulenýma očima. Popisoval nám jeho putování v přírodou,
stopování různých zvířat a pozorování
ptáků. Měl pro nás připravené obrázky
s hádankou a také veselé písničky o
zvířátkách a ptácích,
které jsme si všichni
zazpívali a trochu i
naučili. Vyprávěl nám
také, jak je jeho práce
pro zvířecí pacienty

Co se povedlo?
Podzimní housenice
V naší školičce MŠ Kasejovice proběhla akce v rámci společného podzimního
tvoření. Rodiče s dětmi venku posbírali
náruč krásně zbarveného opadaného
listí, ze kterého se pod ručkama dětí a
za trpělivé pomoci jejich maminek začaly„líhnout“ housenice. Chlapci i děvčátka s vervou barvili, zdobili, parádili
hlavičky houseniček nebo navlékali
donesené pestrobarevné lístečky. Jeden
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po druhém přitom navzájem po sobě
pokukovali a hodnotili přednosti svých
vytvořených přírodních krasavců. Jen
díky nevyčerpatelné dětské fantazii se
brzy začaly scházet na stolech hned
celé „housenicové“ rodiny. A bylo se
na co koukat! Obdivovali jsme nejen
právě vzniklá krásná originální dílka,
ale i zaujetí a pracovní elán jejich malých autorů. Měli radost z toho, že se
jim to povedlo.
Těšíme se na příští společné tvořeníčko, tentokrát bude již v duchu vánočním.
Poděkování patří:
Členskému výboru ZKD Kasejovice za
poskytnutí sponzorského daru Mikulášská nadílka.
DĚKUJEME VÁM.
Krásné vánoce, sváteční pohodu
u rozzářeného stromečku a splnění
všech přání. V Novém roce hlavně
zdraví, přejí děti a zaměstnanci
MŠ Kasejovice.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ

neděli 2.12.2012 se konalo rozsvícení vánočního stromku u kapličky v Hradišti. Stromeček se
rozzářil v 17 hodin. V chladném podvečeru se podával tradiční svařáček pro
dospělé, děti nepohrdly dětskou verzí
svařáku. Všem přišel k chuti.

Na besedu do Mateřské školy ve Starém Smolivci přijel p. Makoň ze Záchranné
stanice živočichů v Plzni. Tentokrát dětem přivezl ukázat sovu Adélku.

Společným zpěvem koled přivítaly děti
před hradišťskou kapličkou adventní a
vánoční čas.
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ERVÍN NYIRY
Kasejovice 116 (v parku), tel. 602 975 204

PRODEJ PROPAN - BUTAN * Prodej krmných směsí
Prodám chalupu 2+1 ve Slivonicích, okres Klatovy.
K objektu patří zahrada, několik hospodářských budov, 2
garáže. Tel. 737 33 88 95.
Obec Hradiště pronajme byt 3+1 (75 m2) v Bezděkově.
Informace na tel. 724 378 138.
Koupím seno ke krmení. Volné i balíky. Tel.777 607 507,
email: medwedice69@gmail.com.
Prodám palivové dřevo 9 m3. Tel.603 393 517.
Pronajmu byt 2 + kk - nezařízený, plynové topení. Tel.
724 181 001.

Kulturně společenské centrum
Kasejovice Vás srdečně zve
na diaprojekci pana Kortuse

Nosnice klasik
Králík klasik bez kokc
Králík s kokc chovné
Kachny výkrm

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

300 Kč
250 Kč
262 Kč
312 Kč

Prodej psích granulí + pro kočky. Krmivo pro ptactvo, andulky, papoušky. Možno objednat po domluvě krmivo pro
koně, kuřata, prasata a skot.

Potraviny U Slezáků
nově v prodeji RYZÍ PIVO Z HOR
Holba 10 ° - cena 9 Kč
11 ° - cena 11 Kč
12 ° - cena 14 Kč
tmavé pivo - cena 11 Kč
Garantujeme stálé ceny:
Jitrnicový a jelitový prejt domácí - 100 gr - 7,90 Kč
Jihočeské máslo - 36,50 Kč
Tatranky - 5 Kč
Smetana Kunín ke šlehání - 19,50 Kč
Do nového roku přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

^
v pondělí 14. ledna od 18 hod.
v sále Kulturně společenského
centra

Interiér Design
Lenka Janovská
Interiérový design pro výjimečnost Vašeho bytu
- zabýváme se návrhy interiérů a jejich následnou realizací
- pomůžeme Vám s vytvořením Vašeho vysněného domova
- realizace vždy probíhá s ohledem na Váš rozpočet
- nezávazná prvotní konzultace zdarma
- nabízíme i samostatné služby
veškeré zednické práce
pokládka plovoucích podlah
obklady, dlažby
výmalba pokojů
sádrokartony
montáž nábytku
a další…

Kontakt:

+420 723 805 730
interierdesign@mypage.cz
www.interierdesign.mypage.cz
Hradiště 48, 335 44 Kasejovice
Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 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 15.11. 2013. Příjem příspěvků do KN č. 1/2013 do 31.12.2012.

