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

foto -lfsKasejovický kostel skrývá ve svém
interiéru varhany, které na náklad vrchnosti a patrona kostela hraběte Františka Karla Rudolfa Sweerts-Sporcka
postavil roku 1756 Vojtěch Schreyer
z Kuksu. Během své existence prošel
tento královský nástroj několika opravami. Na generální rekonstrukci si musely kasejovické varhany počkat aţ do
roku 2009. Na jejich opravě, která probíhala v letech 2009-2013, se podíleli:
varhanář Rudolf Valenta ze Zbraslavi,
restaurátor Josef Hulač z Kasejovic
s dcerou Marií, Vít Kadeřábek z firmy
Organa s.r.o. v Kutné Hoře a Daniel
Ebel z Prahy.
Komplexní rekonstrukce kasejovických varhan si vyţádala celkové
finanční náklady ve výši 2 645 815,Kč. Do této sumy přispělo částkou 149
tisíc korun Ministerstvo kultury ČR.
Z dotačních titulů Plzeňského kraje se
podařilo získat 1 486 000,- Kč. Město
Kasejovice spolufinancovalo opravu
kasejovických varhan částkou

759 000,- Kč a částku 189 384 korun se
podařilo získat ze sbírek mezi farníky a
občany, z příspěvků soukromých osob
a z benefičních akcí.
Po několikaleté odmlce se
v neděli 20. října v kasejovickém kostele rozezněly píšťaly tohoto vznešeného nástroje. Bylo tomu tak u příleţitosti
jejich slavnostního vysvěcení, které
během mše svaté vykonal generální
vikář Českobudějovické diecéze Mons.
Adolf Pintíř. Společně s ním slouţil
mši svatou kasejovický farář Robert
Paruszewski. Slavnostního aktu se kromě osob duchovních a farníků zúčastnili rovněţ ti, kteří se na generální rekonstrukci varhan podíleli. Součástí
této duchovní a společenské akce byl
odpolední koncert duchovní hudby
v podání Markéty a Ladislava Šmejkalových. Poděkování patří všem, kdo se
o organizaci a finanční zabezpečení
této náročné akce zaslouţili.
Štěpánka Löffelmannová

Město Kasejovice srdečně zve na

Vystoupí Markéta a Ladislav Šmejkalovi
a Michal Foršt - varhany, housle, tenor

Dne 30. listopadu ve 13 hod. bude slavnostně otevřena nově zbudovaná naučná
stezka "Putování za kasejovickým zlatem". Jak jiţ z názvu vyplývá, jde zde o
zlato, a to nejen o blýskavý kov, který
zde byl těţen, ale téţ o poklady minulosti, které historie našeho města skýtá.
Stezka na patnácti informačních tabulích seznámí domácí i turisty, kaţdého,
kdo chce nakouknout za oponu času,
s historií našeho města. Koncepčně
vychází naučná stezka z výstavy Kasejovice za časů císařpána a tatíčka Masaryka, jde však hlouběji do minulosti a
seznamuje s celou známou historií vybraných objektů.
První zastavení je u budovy ţelezniční stanice a dává nahlédnout do
zákulisí stavby lokální dráhy v roce
1899. Poté sleduje i vratké krůčky počátků místní vlakové dopravy. V těch
dalších nás seznámí s jiţ neexistující
budovou Havelkovny, kterou ještě pár
pamětníků pamatuje coby rozpadající se
budovu. Ale my nahlédneme ještě dál,
do doby, kdy byla Havelkovna vyhlášeným zájezdním hostincem, formané zde
přepřahali a občerstvovali se při svých
dlouhých cestách. Na dalších zastaveních se seznámíme s historií vzniku a
počátku c.k. pošty, dozvíme se něco z
dějin kasejovických škol, budeme svědky vzestupu místního obchodníka a posléze majitele cihelny Jana Kratochvíla.
V zastaveních naučné stezky samozřejmě nemůţe chybět kostel, fara, radnice,
památný akát, kaplička v Boučku, ţidovský hřbitov atd. Posledním zastavením, které nás vyčkává v lese "Na
Kladrubině", je informační panel s připomínkou těţby zlata v dole Sv. Jakub,
která zde probíhala s mnoha přestávkami jiţ od 18. století.
Dana Matějovská

Město Kasejovice
zve širokou veřejnost na
slavnostní otevření naučné stezky
a procházku po všech
jejích zastaveních
30. listopadu ve 13 hod.
u železniční stanice Kasejovice

Listopad 2013

str. 2

Město Kasejovice a Obce Hradiště, Mladý Smolivec,
Nezdřev, Oselce a Životice Vás srdečně zvou

Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 30.10. 2013
Rada města Kasejovice mimo jiné
projednala a schválila:
plán inventur města Kasejovice na
rok 2013
vyhlášení záměru prodeje části pozemku č. 103/1 (PK) v k.ú. Řesanice
prodlouţení nájemních smluv na byty v domě čp. 11 v Řesanicích pouze
těm nájemcům, kteří řádně platí nájemné
řád veřejného pohřebiště s platností
od 1.1.2014
Organizační směrnici č. 14 – Všeobecné zásady pro poskytování
ochranných pracovních pomůcek,
mycích a čisticích prostředků
dva zástupce města Kasejovice do
Školské rady Základní školy Kasejovice: MVDr. Václava Červeného a
Marii Řehořovou
ţádost hokejbalového klubu HBC
Kasejovice o finanční příspěvek
z Programu neziskových organizací
ve výši 12.000 Kč
Jmenuje:
sloţení inventarizační komise
k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků města
Kasejovice k 31.12.2013
Souhlasí:
se zpracováním odborného projektu
na úpravu parků a zelených ploch
veřejného prostranství
v Kasejovicích a jeho podáním do
Operačního programu ţivotního prostředí za účelem získání dotace
s výsledkem výběrového řízení na
nákup čistící komunální techniky
v rámci projektu „Sníţení prašnosti
ve městě Kasejovice“ (Radek Ortcikr, Rakovník, cena 2.649.000 Kč
bez DPH), souhlasí s návrhem
smlouvy na dodávku stroje a pověřuje starostku k uzavření smlouvy
s dodavatelem
s přijetím daru ve výši 3.000 Kč od
Blatenské strojírny Blatná, s.r.o.
pro Základní školu Kasejovice
Pověřuje:
místostarostu k jednání s odbornou
firmou ve věci zpracování projektu
na úpravu parků a zelených ploch v
Kasejovicích
Bere na vědomí
jednání ve věci pronájmu pozemků
parc. č. 245/8 a 281 v k.ú. Podhůří
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na tradiční předvánoční

od 14.00 hodin na sále akciové společnosti AGROCHOV Kasejovice-Smolivec
ODJEZDY AUTOBUSŮ:
Oselce 12.30 h, Kotouň 12.35 h, Podhůří 12.40 h, Kladrubce 12.45 h
Budislavice 13.05 h, Dožice 13.10 h, Radošice 13.15 h, Starý Smolivec 13.20 h, Mladý Smolivec 13.25 h, Chloumek 13.30 h,
Osobní auto: Újezd u Kasejovic 13.30 h
1. linka:
2. linka:

Linka ČSAD: Hradiště 13.50 h, Zahorčičky 13.55 h, Bezděkov 13.58 h,
Nezdřev 14.00 h, Řesanice 14.03 h, Polánka 14.09 h.

Město Kasejovice zve všechny občany na

Jedná se již o IX. ročník a těšit se můžete
na bohatý kulturní program. Vyvrcholením celé akce bude
tradičně v 18.00 hod. zpívání českých koled „Narodil se
Kristus Pán“ a „Nesem vám noviny“ společně s městy
Plzeňského kraje a rozsvícení vánočního stromečku na náměstí.
Každý účastník obdrží pamětní list.

Doprovodné akce: prodej vánoční dekorace a pochutin

Občerstvení zajištěno! Pro zahřátí svařák a čaj zdarma!

Na pozvání SDH Újezd se v sobotu
19.10.2013 ve 14 hodin sešli v hospodě
v Újezdě místní i přespolní, aby poměřili své dovednosti ve výrobě a zdobení
placek (hnětynek).
V kategorii „děti“ se soutěţe o nejhezčí placku zúčastnilo 22 bojovníků,
v kategorii „dospělí“ se o vítězství snaţilo 18 soutěţících. Hospoda praskala
ve švech a všichni přítomní měli moţnost hlasovat a rozhodnout tak o vítězi.
V kategorii dětí vyhrál Jirka Hájek. Stříbro a bronz zůstaly doma, 2. místo obsadila Lucka Myslivcová a 3. místo patřilo
Elišce Šůchové. V kategorii dospělých
si zlato odnesl Láďa Suda. Stříbrnou
medaili si do Řesanic odvezla Hanka

Červená a bronz získal Pepa Kalbáč.
Po vyhlášení výsledků se podávala káva a ţádná placka nezůstala celá.
Při kávě došlo také na vzájemnou výměnu receptů a zkušeností s pečením i zdobením placek. Protoţe zkušeností bylo
mnoho, sedělo se ještě ve večerních a
nočních hodinách, a to nejen u kávy.
Zvláštní poděkování patří Milušce
Myslivcové, Martě Hrubé a Lence Sudové, které neváhaly odskočit si
k plotně a vrátit se zpět do hospody
s večeří pro všechny přítomné. Podávala
se česnečka a topinky s míchanými
vajíčky nebo pomazánkou.
Za SDH Újezd Markéta Koubková
Foto: Hanka Červená

Všechny soutěţní placky.

Listopad 2013

str. 3

Číslo 11; ročník XVIII.

USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 17.10. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
uzavření smlouvy o spolupráci
s firmou Seznam.cz a.s.
prodej pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 946/7 díl a dle GP1716/2012 o výměře 5 m2 panu Luboši
Bůţkovi z Plzně
Bere na vědomí:
ţádost pana Bůţka ohledně odkoupení pozemku před domem čp. 20
v Mladém Smolivci s tím, ţe pan
Bůţek musí ţádost doplnit o parcelní číslo pozemku, o který má zájem,
neboť má oploceny před domem pozemky dva
zamítavou odpověď Města Kasejovice ohledně odprodeje hasičské
Avie a kropící lišty
dopis zaslaný panu Šollemu
z Kasejovic, ohledně neoprávněně
uloţené vodovodní přípojky do veřejné kanalizace v 90. letech a povinnosti odklizení panelů z obecního
pozemku v obci Budislavice
oznámení firmy ČEZ a.s. o záměru
rekonstrukce nízkého napětí v obci
Doţice ulice k transformátoru s tím,
ţe zastupitelstvo neudělí souhlas
s provedením zemních prací
v asfaltovém povrchu komunikace
zastupitelstvo obce bere na vědomí
zjištění zájmu občanů z katastrů obce Mladého Smolivce na provedení
komplexní pozemkové úpravy s tím,
ţe kaţdý majitel zemědělských pozemků v katastru obce můţe svůj
názor sdělit do 31. 12. 2013 prostřednictvím dotazníku, který je
k dispozici na OÚ, v jednotlivých
prodejnách a na webu obce
usnesení Krajského soudu v Plzni,
kterým byl zamítnut návrh Ing. Karla Šišky na zrušení opatření obecné
povahy vydané MěÚ Nepomuk č. j.
DOP/602/2013-Čas ze dne 29. 5. 13
a č.j. DOP/894/2013-Čas ze dne 30.
9. 2013 (dopravní značení na cyklostezce)
Ukládá:
zastupitelům obce připravit investiční návrhy pro rozpočet na rok 2014

Poděkování
Děkuji všem, kteří se účastnili posledního rozloučení s mým manţelem
Antonínem Vobeckým dne 7.10.2013
ve smuteční síni v Blatné.
Marie Vobecká

Vzhledem k tomu, ţe se blíţí konec
sjednaného nájmu hrobových míst na
veřejném pohřebišti (k 31.12.2013),
ţádáme nájemce hrobových míst o
aktualizaci údajů a informací, které se
vztahují k pronájmu hrobových míst
na veřejném pohřebišti v Kotouni.
Na základě těchto údajů bude nájemcům hrobových míst během měsíce
prosince 2013 zaslána nová nájemní
smlouva spolu s údaji o úhradě nájmu
na období od 1.1.2014 do 31.12.2023.
Pro tento účel vydal Obecní úřad
Oselce formulář, který si mohou jednotliví nájemci hrobových míst vyzvednout na OÚ Oselce, nebo stáhnout na webových stránkách obce
(www.oselce.cz) a odevzdat na OÚ
Oselce nejpozději do 30.11.2013.
Děkujeme za spolupráci
Pruţincová Eva - účetní obce
OÚ Oselce, Oselce 2, 335 46 Oselce,
tel: 371 595 254, 724 162 521

Obecní úřad Lnáře na základě zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění
pozdějších předpisů, vyzývá nájemce
hrobových míst na hřbitově ve Lnářích
k uzavření nových nájemních smluv na
dalších 10 let.
Smlouvu můţete přijít uzavřít v
pondělí : 7,30 - 10,30 a 12,00 - 16,30
úterý :
7,30 - 10,30 a 12,00 - 15,00
středa : 7,30 - 10,30 a 12,00 - 16,30
čtvrtek : 7,30 - 10,30 a 12,00 - 15,00
pátek :
7,30 - 10,30
Součástí uzavření smlouvy je úhrada
platby za nájemné z hrobového místa a
za sluţby s tím spojené a sdělení údajů
o zemřelých - datum a místo narození a
úmrtí, rodné číslo, datum a způsob uloţení. Pokud nebude smlouva uzavřena,
bude nájem hrobového místa povaţován
za ukončený. Sebou vezměte platný občanský průkaz.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můţete kontaktovat na tel.: 383 495 126 nebo e-mail: obec.lnare@sporknet.cz

Uctít památku našeho manţela, otce a dědy pana Augustina Červeného v pátek
18. října vás přišlo do obřadní síně blatenského krematoria velice mnoho. Spolu
s námi jste tak vzdali dík vzácnému člověku a pomohli nám vyrovnat se s jeho
ztrátou. Stejně upřímně jako jste přišli, tak stejně upřímně vám za vaši účast děkujeme.
Pozůstalá rodina Červených z Nezdřeva

Obec Mladý Smolivec pořádá
v neděli dne 1. prosince 2013 od 16.30 hod
před budovou obecního úřadu v Mladém Smolivci

„Rozsvícení vánočního stromečku a začátek adventu“
Vánoční koledy nám zazpívají naše nejmenší děti
z Mateřské školy ve Starém Smolivci a plzeňský MLS.
Občerstvení v podobě svařáčku a vánoční štoly zajištěno.
Samozřejmě nebudou chybět klobásky a grilovaná kuřata.

Srdečně všechny zveme.

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR 2013 - volební účast
Voliči v Vydané
seznamu obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Obvod
623
Mladý Smolivec

344

55,2

344

342

99,42

Mladý Smolivec 194
Starý Smolivec 177
Budislavice
52
97
Radošice
103
Dožice

80
105
43
40
76

41,24
59,32
82,69
41,24
73,79

80
105
43
40
76

80
103
43
40
76

100,00
98,10
100,00
100,00
100,00
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Po krásných letních prázdninách, dlouhé době slunce a odpočinku jsme 2. září
nastoupili do dalšího školního roku
2013/2014. Zopakovali jsme si, co
všechno uţ umíme z předchozích ročníků, přivítali jsme mezi námi nejmladší
kamarády prvňáčky a nastala nám
„tvrdá“ práce v podobě učení, úkolů a
povinností. Neţ jsme se nadáli, byl tu
říjen a s ním i spousta akcí, které nám
školní výuku pěkně zpestřily.
V úterý 8. října se ţáci 3. a 4.
třídy vypravili do Horaţďovic na exkurzi. Obě dvě třídy se postupně zúčastnily
výukového
programu
v Přírodovědné stanici DDM. Třeťáci si
povídali o tom, jak to chodí v lese, jak
má správný les vypadat, kdo v něm ţije
a k čemu nám je vlastně les dobrý.
Čtvrťáci si pak povídali o koloběhu
vody, k čemu nám voda slouţí a kdo
všechno v ní má svůj příbytek. Druhým
cílem naší výpravy bylo horaţďovické
muzeum, kde nás čekala interaktivní
dílna Návrat k tradicím. Přenesli jsme
se o několik desetiletí do minulosti a
mohli jsme si vyzkoušet, jak se česala a
spřádala vlna, jak se tkalo na tkalcov-

Pozorujeme, jak se spřádá vlna

V pátek 18. října navštívilo kasejovickou základní školu Divadlo VeTři, které měli ţáci moţnost poznat jiţ
v uplynulém školním roce. Toto divadlo nabízí školám preventivní programy
určené ţákům jak prvního tak druhého
stupně. V rámci těchto programů divadlo velmi úzce spolupracuje nejen se
školními preventisty, ale také
s preventisty Policie České republiky.
Tentokrát přijeli herci Divadla
VeTři Michaela Marková a Vlasta Vébr
do Kasejovic s preventivními pořady na
téma chování k pedagogům, kouření a
alkoholismus. Prostředí první scénky
bylo ţákům důvěrně známé, neboť se
odehrávala v prostorách školní třídy.
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ském stavu, jak se vyráběly dřevěné
lţíce. Děti si zasoutěţily o nejpovedenější dřevěnou hoblinku a vítězové si
odnesli krásnou odměnu - opravdovou
ručně dělanou dřevěnou lţičku. Všichni
jsme odjíţděli domů spokojení a plní
nových záţitků a zkušeností.
V pátek 11. října se prvňáčci a
druháci vypravili do divadla Alfa Plzeň
na představení Otesánek. Malí diváci
shlédli krásné představení plné legrace,
ale také poučení. Pro všechny to byl
velmi pěkný kulturní záţitek.
V pondělí 14. října vyjeli čtvrťáci a páťáci vyzkoušet své cyklistické
dovednosti na dopravní hřiště do Blovic. Procvičili si teoreticky i prakticky,
jak se mají správně chovat chodci i
cyklisté. Na hřišti bylo sice některým
chladno, ale stejně tak s chladnou hlavou děti správně řešily dopravní situace, které je na hřišti zastihly. Pro páťáky to byla především příprava na jarní
návštěvu dopravního hřiště, při které se
budou snaţit získat svůj vlastní cyklistický řidičský průkaz.
V zajetí internetu, facebooku,
vandalismu a různých nebezpečí, která

na nás kaţdý den číhají, jsme se ocitli
v pátek 18. října, kdy jsme všichni z 1.
stupně navštívili v naší tělocvičně Divadlo VeTři. Díky vtipným, ale zároveň
velmi názorným a poučným scénkám
jsme si uvědomili, jak je nebezpečné se
přátelit s neznámými lidmi po internetu,
proč bychom neměli nikomu posílat své
fotografie a jak bychom měli správně
trávit svůj volný čas bez toho, abychom
porušovali zákony. Všem se nám divadlo moc líbilo a odnášeli jsme si spoustu důleţitých informací.
Říjnové akce završila drakiáda,
kterou uspořádali patroni z 8. třídy pro
své svěřence z 1.třídy. Ve středu
23. října se všichni společně s p. učitelkami Zoubkovou a Löffelmannovou
vypravili na louku za Kasejovice, kde
pouštěli draky, soutěţili a uţívali si
společné chvíle. Pro patrony byla drakiáda jistě náročným atletickým výkonem, kdyţ pomáhali všem drakům
k tomu, aby pěkně létali. Všichni si
společné dopoledne uţili, prvňáčci si
odnášeli pamětní listy a sladké odměny
a určitě se uţ teď všichni těší na další
společnou akci. Mgr. Jana Minaříková

Třeťáci na exkurzi

Mnozí diváci se našli v ţákyni Kropáčkové, které v jejím věku přišla škola
naprosto zbytečná. Její učitel se ji snaţil do ţivota vybavit alespoň těmi nejzákladnějšími znalostmi, ale marně. Na
své opovrhování školou doplatila nezbedná ţákyně aţ po několika letech,
kdy se jiţ jako mladá dáma náhodně
setkala se svým učitelem ve vědomostní soutěţi, v níţ absolutně propadla.
Teprve tehdy si uvědomila, jak důleţitou roli hraje škola v ţivotě člověka.
Ani téma druhé scénky – kouření
a alkoholismus, nebylo ţákům neznámé. Přesto nebylo zbytečné ţákům připomenout, v čem tkví hlavní nebezpečí
těchto návykových látek a proč je mo-

hou v jejich věku natolik ohrozit. Obě
vystoupení byla pojatá tak, aby ţáky
nejen pobavila, ale především poučila a
upozornila na důleţitost a problematiku
předváděného tématu.
Štěpánka Löffelmannová

foto -lfs-
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Na podzim letošního roku zrealizovala
Základní škola Kasejovice v rámci
programu Plzeňského kraje „Podpora
mezinárodní spolupráce v oblasti mládeţe a spolufinancování mezinárodních
studijních programů v roce 2013“ projekt „Kasejovice – Zwiesel 2013“. Podobně jako v předchozích letech se
projekt skládal ze dvou částí. První část
projektu se uskutečnila v bavorském
Zwieselu, kam se ve dnech 8. – 10.
října vydali ţáci 8. a 9. ročníku společně se svými učiteli. V těchto dnech
měli jedinečnou příleţitost poznávat
přírodní, historické a umělecké památky Bavorska a seznámit se
s fungováním Hauptschule ve Zwieselu, která je partnerskou školou školy
v Kasejovicích.
Druhá část projektu se realizovala v Kasejovicích, kam 22. října přijeli ţáci z bavorského Zwieselu. Ze
strany kasejovické základní školy pro

ně byl připraven bohatý program. Nejprve se bavorští ţáci věnovali výrobě
keramického sluníčka. Poté se
v tělocvičně odehrál přátelský turnaj ve
fotbalu. Po obědě ve školní jídelně se
čeští a bavorští ţáci rozjeli do nedaleké
Blatné, kde si prohlédli zámecký park
s pasoucími se daňky. Následovalo
rozloučení a odjezd bavorských kamarádů do Zwieselu.
Cílem tohoto projektu, který
Základní škola Kasejovice úspěšně
realizuje jiţ několikátým rokem, je
zdokonalování se ţáků v jazykové oblasti, vzájemné poznávání kulturních,
přírodních a historických památek a
uvědomit si podobnost kultur na obou
stranách česko-bavorské hranice. Jak
projekt v Bavorsku probíhal, popsali
ţákyně 9. třídy v následujícím článku.

V úterý 8. října jsme my, dvacet vybraných ţáků z 8. a 9. třídy, opět vyrazili
na návštěvu naší partnerské školy
v německém Zwieselu. Cesta nám
rychle uběhla a okolo poledne jsme se
jiţ ubytovávali v bungalovech, poté co
jsme všechny naše tašky vytáhli do
obrovského kopce.
Po odpočinku jsme vyrazili
prozkoumat okolí jezera pod Velkým
Javorem, dokud nám sluníčko a počasí
přálo, coţ jsme vyuţili k focení. Po
návratu na ubytování nás čekala večeře
a poté osobní volno.
Druhý den jsme vstávali brzy,
protoţe jsme vyráţeli na celodenní
výlet do města Regensburg (Řezna).
Všechny důleţité historické památky a
jejich historii nám přiblíţila paní průvodkyně, která naštěstí mluvila česky,
protoţe z Čech pochází. Stejně jako

památky nás potěšily i nákupy
v obchodním centru. Výlet byl tedy
velmi vydařený a my se vrátili celí
unavení.
Ve čtvrtek uţ nás čekalo balení, úklid bungalovů a potom návštěva
místní školy. Zde jsme byli rozděleni
po skupinkách do různých tříd a zúčastnili se dvou hodin výuky, například
anglického jazyka nebo výtvarné výchovy. Po nezbytných závěrečných
nákupech jsme v odpoledních hodinách
vyrazili na cestu zpět do Kasejovic.
Zde uţ na nás netrpělivě čekali naši
rodiče, aby si nás po třech dnech konečně odvezli domů. Třídenní pobyt
v Německu se všem moc líbil a zejména ţáci 9. třídy si na něj odnesou příjemné vzpomínky.

foto -lfs-

foto -lfs-

Klub přátel ţaludského esa (KPŢE)
Budislavice a Český svaz mariáše pořádal IX. tunaj III. ročníku ligy pivovaru
Rohozec v licitovaném míchaném mariáši, který se konal v sobotu 5. 10. 2013
v Budislavicích v Hostinci U Kříţů.
Turnaje se zúčastnilo 68 hráčů včetně
dvou ţen z celých Čech. Vítězem turnaje se stal pan Vojtěch Antonín z Mladé
Boleslavi, 2. místo obsadil Davídek
Josef z Prahy a 3. místo Slabý Aleš z
Horního Jelení, 4. místo Hanzlík Václav
z Tchořovic a 5. místo Mašek Robert ze
Sokolova.

Štěpánka Löffelmannová

Tereza Rousová a Michaela Juráčková,
ţákyně 9. třídy

Městský úřad Kasejovice
děkuje členkám Českého červeného kříţe za pořádání charitativních
sbírek i za pomoc při organizaci kulturních akcí.

V druţstvech zvítězili 1. Sokolovské strojírny, 2. Falešní sobi "B"
Praha, 3. Vajgar Jindřichův Hradec.
Ţeny se umístily takto: 26. Strobachová
Ingrid Kladno a 35. Kříţová Marie Budislavice. Druţstvo KPŢE Budislavice
se umístilo na 7. místě ze 14 zúčastněných druţstev. V jednotlivcích se nám
jako vţdy na domácí půdě moc nedařilo
- 18. Bouše Miroslav, 31. Šampalík
Václav, 35. Kříţová Marie, 47. Šiška
Libor, 63. Kříţ Lubomír.
Díky sponzorům se mariášový
turnaj všem zúčastněným velice líbil a
byl hodnocen jako jeden z nejlepších z
celoroční soutěţe ligy licitovaného mariáše. Touto cestou bychom chtěli poděkovat: hlavnímu sponzorovi - pivovaru
Rohozec a ostatním, jimiţ jsou: Agrochov Kasejovice - Smolivec a. s., Myslivecké sdruţení Stráţ Mladý Smolivec,
Myslivecké sdruţení Smrčina Ţivotice,
Rabbit Trhový Štěpánov, Agrospol
Chocenice, Maso Brejcha Blovice, Jatky Horaţďovice, Mlýn a kroupárna
Mrskoš s. r. o. Horaţďovice, Zemědělství Předmíř, Hostinec U Kříţů, pan
Ocelka z Polánky a pan Krátký z
Mladého Smolivce.
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Komunitní škola Kasejovice
srdečně zve na

8. prosince 2013 14 -17 hod.
do Kulturně společenského
centra Kasejovice
Na co se můžete těšit
a co se můžete přiučit:
výroba a prodej adventních věnců
pletení z papíru, drátkování
zdobení vánočních perníčků
výroba vánočních ozdob a další...
... a na posilněnou a pro dobrou
náladu svařené víno ...
ZO ČSCH Kasejovice pořádá

Program:
PÁTEK: v 15 hod. CHOVATELSKÉ POSEZENÍ - hraje Jiří Ocelík
SOBOTA: TRH HOLUBŮ, v 9 hod. hraje Blatenská čtyřka, v 19 hod. BRUMENDO
NEDĚLE: v 11 hod. hraje ZVOTOČANKA

Zumba není jen taneční fitness
program, je to terapie a ţivotní styl, který
přináší radost, pohodu a nová přátelství.
Přijďte si zatancovat - Merengue, Salsa,
Cha cha, Samba, Reggaeton, Calypso,
Cumbia, Flamenco, Quebradita...

Pravidelné lekce zumby se konají
každé pondělí od 18:00 hod
v místní tělocvičně.
Vstupné 80,- Kč,
studenti a děti 40,-Kč,
permanentka na 10 lekcí 700,- Kč.

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
– aerobní trénink, posilování
a protahování pro radost
a hezký vzhled

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ !!!

Vážení čtenáři.
Jelikož se nám blíží doba dlouhých a chmurných večerů,
připravujeme pro vás vědomostní soutěž Kasejovický milionář, která by měla proběhnout v Kulturně společenském
centru Kasejovice v zimních měsících. Název sám napovídá
o co a zároveň i o čem naše soutěž bude.

Své znalosti budou soutěžící prověřovat v těchto kategoriích:





Kasejovice a okolí - historie
Kasejovice a okolí - současnost
Kultura 20.století
Obecné znalosti

Správnou odpověď budou soutěžící volit ze tří možných variant. V případě pochybností budou moci využít nápovědu: 50:50, PŘÍTEL NA TELEFONU a POMOC
PUBLIKA. Otázky budou honorované a každé družstvo si odnese obnos, který vyhraje. Do soutěže se mohou hlásit jak jednotlivci, tak tříčlenná družstva. Přihlášky a informace na tel. čísle 602 429 346.
Zároveň Vám budu vděčná za tipy na soutěžní otázky v daných kategoriích.
Dana Matějovská

Jste zvány každé úterý
od 17, 30 do 19 hod.
do tělocvičny ZŠ Kasejovice
Pohodlné oblečení, sportovní obuv,
pití a karimatku s sebou
Těší se na Vás Lenka a Kájina
Přijďte si s námi zacvičit

AEROBIC PRO VŠECHNY
jednoduché sestavy, posilování na
velkém míči a cvičení s měkkým
míčem zvládnou všichni

- každou středu od 18 hod.
v tělocvičně v Kasejovicích
S sebou: cvičební obuv, oblečení, pití,
malý míč a karimatku
Těšíme se na Vás
TJ Sokol Kasejovice
Ivana Ledvinová
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V letošním roce obohatila soutěţ Vesnice roku nová disciplína a to „Video“.
Obce se mohli prezentovat v krátkém
dvouminutovém shotu, který měl dokumentovat obecní aktivity, zajímavé projekty - prostě představit soutěţní obec.
Do dvou minut se ovšem toto vše vtěsnat nedá. A tak se sešlo velké mnoţství
soutěţních klipů, které většinou popisovaly jednu konkrétní událost.
I Kasejovice se hlásily do soutěţe se třemi filmy. Prvním byl sestřih
z módní přehlídky, která se zde konala
v květnu letošního roku a byla velice
pěkná. Druhý byl spíš váţný a představoval výstavu Dvě tváře války z května
minulého roku. Třetí klip byl jakýsi
scifi výlet do minulosti Kasejovic,
v němţ vystupovala fingovaná postava
obecního vědce, který vynalezl stroj
času, takţe jsme mohli ukázat Kasejovice nejen současné, ale také historické.
Tento nezvyklý námět patrně zaujal
hodnotitelskou komisi, neboť náš film
vyhrál v Plzeňském kraji a v celorepublikovém měřítku se umístil na
třetím místě.
Kdo by chtěl absolvovat tento
kratičký výlet časem, nechť si na stránkách města v sekci Video najde film
„Kasejovice očima vědce“ a vydá se
tam, kam se dosud nikdo nevydal.
Dana Matějovská
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Oprava hasičské klubovny
v Oselcích
Venkovní dveře i okna v hasičské klubovně jiţ netěsnila a nešla dobře otvírat. Proto Sbor dobrovolných hasičů v
Oselcích ţádal o jejich výměnu. Díky
finanční dotaci Plzeňského kraje mohla
být klubovna opatřena novými okny i
dveřmi, která vyměnila firma DYNAL,
s.r.o.
Další problém byl s podlahou v
kuchyňce, která se propadla. Nicméně i
tato závada byla odstraněna. Pracovníci
obce propadlou podlahu vybourali a
místní zedník poloţil dlaţbu. Nakonec
přišlo na řadu vymalování a úklid
klubovny, který zajistily ţeny z SDH
Oselce. Výbor hasičů děkuje všem,
kteří přiloţili ruku k dílu.

Na podzim tohoto roku provedlo město
Kasejovice opravu místní hasičské
zbrojnice. Při opravě byla vyměněna
stará dřevěná dvojdílná okna za nová
plastová, zároveň s tím byly nově zatepleny okenní špalety. Dále byla zateplena vrata do garáţe a opraveny
hlavy komínových těles včetně související střešní krytiny a klempířského
lemování. Na základě výběrového řízení provedla práce firma Stafis – KT,
s.r.o., Pačejov. Celkové náklady stavební akce dosáhly částky 263.212 Kč.
Městu Kasejovice se na opravu podaři-

Číslo 11; ročník XVIII.

Výměna části oken na zdravotním
středisku Oselce
Okna ve zdravotním středisku téţ netěsnila a byl poškozen nátěr. Během
dvou dnů jsme vše vybílili a uklidili.
Provoz lékařky nebyl omezen.
Podzimní úklid
Pracovníci obce ve všech obcích posekali a uklidili veřejná prostranství a byl
téţ dokončen úklid listí. Velký úklid
zahrnoval také umytí všech kontejnerů,
které jsou teď jako nové.
Za bývalým kinem, kde je umístěna
technika, jsme nechali zhotovit a zabudovat nová vrata, Téţ jsme zajistili
posypový materiál na zimu a chystáme
se na přípravu techniky na údrţbu komunikací.

foto -dmlo získat finanční podporu z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč.
Marie Čápová, starostka

Oznámení Městského úřadu Kasejovice
Městský úřad Kasejovice připravuje pro své občany týdenní kalendář na rok
2014 s fotografiemi Kasejovic a příslušejících obcí. O přesném termínu
zhotovení budeme informovat v prosincových novinách.
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Boţena Štěpánková
František Kovařík
Josef Hulač
Jarmila Šímová
Růţena Šampalíková
Růţena Krejnická
Boţena Vokáčová
Vlasta Sloupová
Milada Korejčková
Marie Staňková
Václav Kraček
Václav Fiřt
Anna Sedláková
Marie Kořánová
Cecílie Topinková
František Bláha
Růţena Kubíková
Anna Šipatková
Marie Vodičková
Josef Rezek
František Veselý
Marie Muţíková
Marie Krejčová
Anna Bečvářová
Boţena Bambasová
Alena Pruchová
Zdeňka Kaiserová
Jiřina Stupková
Vlasta Kališová
Jiří Marek
Karel Hrubeš
Josef Vokáč
Helena Štěpánková
Václav Šiška
Karel Červený
Boţena Škyrtová
Jitka Týcová
Vlasta Hefertová
Marie Kecová
Pavel Lavička

Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Ţivotice
Řesanice
Starý Smolivec
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Starý Smolivec
Řesanice
Kasejovice
Polánka
Nová Ves
Hradiště
Kladrubce
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Chloumek
Doţice
Kasejovice
Zahorčičky
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Oselce
Oselce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Hradiště
Doţice
Řesanice
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Doţice
Kasejovice
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Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod.,
Út 12 - 16 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Barbara Cartland: Hon na manţela
 Vlasta Javořická: Dvě Andulky
 Agatha Christie: Nemesis
 Nora Robertsová: Pohanský kámen
 Táňa Vasilková - Keleová: Já a on
 Veronica Stalwood: Smrt zahradnice
 Karel Kabátník: Starý Smolivec
 Sue Towsendová: Tajný deník Adriana Molea
 Závodníci v super rychlých strojích
K zapůjčení je téţ DVD z retro módní přehlídky v Kasejovicích 5.5.2013.
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Na lesní zákoutí se proměnila klubovna kulturně společenského centra v neděli 13. října. Na ploše cca 10 m2 bylo koncentrováno vše krásné z podzimního lesa - houby, houby a
zase houby, jedlé i nejedlé, hnědé i divoce barevné, mech,
kapradí, vřes... k dokonalé iluzi pohádkového lesa uţ chyběla
jen pařezová chaloupka či taťka Šmoula.
Jako i minulý rok, výstava přilákala místní i přespolní,
kteří se nejen přišli podívat, ale často i poptat, coţe jim to
vlastně na zahradě roste. A svou návštěvou nás poctil i pan
poslanec Jiří Pospíšil.
Skladba hub byla oproti loňskému roku odlišná,
nicméně i přes nepřízeň počasí se sešlo zhruba 100 druhů zde
rostoucích hub. Houbařským znalcem nám byl opět pan Libor
Hejl z nezvěstického mykologického klubu.
Velké poděkování patří všem, kteří se vypravili do lesa
a přispěli svou houbou ke zdaru celé výstavy.
Dana Matějovská

Dne 11.11.2013 tomu bylo 20 let,
co tragicky zahynul ve věku 30 let
pan František Čoudek z Oselec.
Stále vzpomínají rodiče, manţelka,
synové Marek a Petr, sestry Alena
a Jana s rodinami a ostatní příbuzní.

Květa Sudová, Újezd u Kasejovic
Antonín Vobecký, Řesanice

foto -dm-
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si hrdě vyzdobili školku.
Druhý den ráno přivítaly děti rozsvícená a světlem oţivlá dýňová strašidýlka,
která nás budou doprovázet celým deštivým podzimem.

PODZIM v naší školce...

Listopad - nevlídný, uplakaný a
pošmourně smutný čas, časté mlhy halí
po ránu pole a lesy. Pro myslivce probíhá období velkých starostí a péče o
obyvatele přírody.
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Beseda ZVÍŘÁTKA NA PODZIM

Školní vzdělávací program naší mateřinky je zaměřen na poznávání přírody,
spolupracujeme proto s Mysliveckým
sdruţením Čihadlo Kasejovice.
S našimi kamarády myslivci se setkáváme několikrát do roka a všichni se těšíme, co zajímavého nám budou o přírodě vyprávět. O tom, jak se připravují
zvířátka na zimu si s námi přišel povídat pan myslivec Jiří Suda. Vyprávěl
nám, s jakými druhy zvěře se u nás
můţeme setkat, čím se ţiví, která
v zimě spí a proč. Pro nás to nebylo jen
pasivní poslouchání, ale mohli jsme si

na přinesené myslivecké trofeje a různé
potřeby sáhnout a vyzkoušet si je. Dozvěděli jsme se o různých zajímavostech z myslivecké činnosti a seznámil
nás se specifickou mysliveckou
mluvou.
Závěrem jsme se společně vyfotili.
Všichni jsme si besedu náleţitě uţívali
a shodli se na tom, ţe je náš kamarád
pan Suda myslivec, jak má být.
Beseda přinesla dětem spoustu nových
informací, ale podpořila vytváření kladného vztahu k přírodě. Děkujeme panu
Sudovi a těšíme se na další společné
setkání.
TRADIČNÍ DÝŇOVÁNÍ

Jako kaţdý rok, tak i letos jsme se
v hojném počtu sešli na společném vytváření dýňáčků a strašidýlek z dýní.
V šikovných rukou rodičů a dětiček
společně vznikaly různé kouzelné hla
vičky panáčků dýňáčků, kterými jsme s

NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ

Pobyt v solné jeskyni 3x po sobě, tentokrát v Příbrami, nám přinesl spoustu
kouzelných záţitků. Hrát si s krystalky
soli, hledat solnou vílu, stavět cestičky
a hrady, klouzat se a poslouchat relaxační hudbu a při tom se léčit. Pobyt
v solné jeskyni nám pomáhá léčit dýchací cesty, různé alergie a příznivě
působí na imunitu. Bylo to prima a moc
se nám tam líbilo.
Učíme se, říkáme...

,, Hůůů !,, se temnou nocí nese,
kdo to tady houká v lese?
Uţ sem letí jako duch,
tiše opisuje kruh.
Za chvíli si poblíţ sedne.
Sova! Vidí jako ve dne.
Milé děti je to tak, ta má
tuze dobrý zrak.
/ Rok mladého myslivce/
Ivana Ledvinová

PODZIM JE TU, DRACI LETÍ,
LOUKA BYLA PLNÁ DĚTÍ...

Modrá obloha, vítr foukal ze všech sil a
sluníčko se na nás smálo – prostě ideální podzimní den pro pouštění draků. A
tak se letošní DRAKIÁDY zúčastnilo
mnoho dětí,rodičů a draků. Vysoko
v oblacích létaly ryby,broučci,netopýři a
spousta dalších třepotavých draků a
dráčků. Někteří dračí nezbedové nechtěli létat a tak děti trpělivě létaly s nimi
přes celou louku sem a tam. Jejich snaha byla oceněna sladkou odměnou, kterou pro všechny děti připravily paní
učitelky. Hezké podzimní odpoledne
bude jistě hezkou vzpomínkou pro
všechny, kteří přišli.
A za rok opět nashledanou!
A.B.

foto -il-

foto -il-

foto -il-

foto -il-

Město Kasejovice vás srdečně zve na

do sálu Kulturně
společenského centra
Kasejovice
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Číslo 11; ročník XVII.
Firma KOVO
KASEJOVICE MONT s.r.o.

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic
(naproti parku). Dům je přízemní 4+1, celý podsklepený.
Je napojen na plyn a městský vodovod. Obytná plocha je
112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. Velká garáţ,
dílna, sklepy, kolna. Zahrada 223 m2. V případě zájmu
volejte na tel. 603 418 514.

hledá vhodné kandidáty na pozici svářeče.

Obec Hradiště nabízí k pronájmu byt I. kategorie 2+1 o
výměře 65,90 m2 v Hradišti v bývalé škole. Bliţší informace na tel. 371 595 129.

Nabízíme: Odpovídající finanční ohodnocení

Požadujeme: praxe v oboru
znalost technické dokumentace
aktivní přístup k práci
samostatnost, flexibilita

Kontakt: Petr Slavíček
tel.: 723 337 095
e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz

Prodáme rodinný dům v Kasejovicích 3+1, malá zahrádka, nová střecha, stodola. Tel. 605 491 936 nebo
732 244 971 (po 15 hod.). Cena 900 000 Kč, při rychlém
jednání sleva.
Obec Oselce pronajímá nebo prodává byt 2+1 v přízemí
v Kotouni. Celkový výměr 70 m2, cena 3 367,- Kč.

3D projekty zahrad a parků - realizace, zemní
a stavební práce, bytové doplňky na míru:
žaluzie, shrnovací dveře, vrata, rolety,
vestavěné skříně, plastová okna.
Telefon: 603 309 702
WWW.ferdinand.wbs.cz

Kapr výběr (nad 2,5 kg) - 60 Kč/kg
Při odběru 5 a více kusů - 55 Kč/kg
Prodej denně 8.00 – 18.00
Šampalíkovi – Polánka 17
tel. 728 714 103
Ryby jsou z rybníka, do kterého neústí žádná kanalizace
a nejsou cítit bahnem, jsou sádkované.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích zve na výstavu

Historické cukrárny
11.11.2013 - 3.1.2014
úterý - pátek 9 - 15 hod.
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