PROSINEC 2014

Cena 3,- Kč

Číslo 12; ročník XIX.

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

Vánoční bohoslužby 2014
Štědrý den 24.12.
17:00 Kasejovice
- rozdávání Betlémského světla

Boží hod Vánoční 25.12.
8:00 Lnáře
9:30 Kasejovice
11:00 Kotouň

sv. Štěpána mučedníka 26.12.
8:00 Kocelovice
9:30 Kasejovice

sobota 27.12.
16:00 Kotouň

sv. Rodiny 28.12
8:00 Lnáře
9:30 Kasejovice
11:00 Budislavice
iž tradičně se na počátku adventu konalo v Kasejovicích Adventní odpoledne. Jako i v minulých letech si mohli návštěvníci vyzkoušet řadu netradičních výtvarných technik, jako např. pletení z papíru, drátkování, výrobu
šperků z Fima. Předvánoční nálada byla doladěna k dokonalosti podáváním výborného punče, koledami a dobrou pohodou, která na tomto sousedském odpoledni
panovala.

středa 31.12.
18:00 Kasejovice (kaple-fara)

1. ledna 2015
8:00 Lnáře
9:30 Kasejovice

Městský úřad
Kasejovice
přeje všem občanům
příjemné prožití
vánočních svátků
a do nového roku

2015
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

rvní adventní neděli 30.11.2014 se v Mladém Smolivci rozsvítily vánoční
stromky. Již po osmé uspořádal OÚ Mladý Smolivec slavnostní uvítání Vánoc. Před budovou OÚ se sešlo více než sto občanů. Po krátkém proslovu
paní starostky Evy Kubové vystoupily děti z MŠ ve Starém Smolivci pod vedením
paní ředitelky Svatavy Šlaisové a dechový orchestr Oty Hellera. Tradičně bylo připraveno občerstvení: svařáček a čaj, vánoční štola, grilovaná kuřátka a klobásky.
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 26.11. 2014
Rada města Kasejovice schvaluje:
 dodavatele zimní údržby místních
komunikací v Kladrubcích, Podhůří
a Přebudově – p. Jiřího Baloga a
pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o dílo
 poskytnutí finančních prostředků
z Programu podpory neziskových
organizací Komunitní škole Kasejovice ve výši 3.000 Kč a Sboru dobrovolných hasičů Chloumek ve výši
2.000 Kč na adventní akce. Dále
schvaluje finanční příspěvek 1.000
Kč Sboru dobrovolných hasičů
Chloumek a 1.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Kasejovic
na kulturní akce pro děti
 přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích paní
Heleně Sedláčkové
 ukončení smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 659/1 v k.ú.
Chloumek u Kasejovic s p. Jiřím
Slavíčkem na jeho žádost
 datum a místo schůze Zastupitelstva
města Kasejovice na 11.12.2014
v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu:
schválení rozpočtu na rok 2015,
rozpočtový výhled na období 2016
- 2018 a plán finančních kontrol
města na rok 2015
 nabídku p. Michala Jánského z
Přeštic na vánoční výzdobu města
Souhlasí:
 s návrhem rozpočtu města Kasejovice na rok 2015
 s rozpočtovým výhledem města Kasejovice na období 2016 - 2018
 s uložením volných finančních prostředků města Kasejovice na spořicím účtu Komerční banky, a.s.
 s vnitřním organizačním opatřením
k inventarizaci majetku města
k 31.12.2014 včetně návrhu složení
inventarizační komise
 s návrhem Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice na
složení inventarizačních komisí pro

inventarizaci majetku k 31.12.2014
 s návrhem smlouvy o dílo na instalaci termostatické regulace a hydraulického vyrovnání otopného systému objektu Mateřské školy Kasejovice uzavřené mezi mateřskou
školou a Ing. Jaroslavem Smolíkem
 se změnou platového výměru ředitelky Základní školy Kasejovice a
ředitelky Mateřské školy Kasejovice v souladu s nařízením vlády
 s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Kasejovice a Základní školu Kasejovice
 s vydáním stavebního povolení ke
zřízení vodního díla „Intenzifikace
ČOV Kasejovice, Újezd u Kasejovic“ pro KOVO Kasejovice, s.r.o.
Bere na vědomí:
 podpisové vzory zástupců města
oprávněných k jednání s bankami
 Výroční zprávu Základní školy Kasejovice za školní rok 2013/2014
 vyjádření Domova Petra Mačkov ke
spoluúčasti města na úhradu nákladů za poskytované sociální služby
Lence Fraitové
 vyjádření Ministerstva pro místní
rozvoj k žádosti města o zkrácení
vázací lhůty doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací (Kasejovice č.p. 184 a
Řesanice č.p. 11)
 dopis manželů Černých z Chloumku s požadavky na nápravu chybného zápisu v katastru nemovitostí
 cenový odhad historických předmětů uložených v Židovském muzeu
v Praze
Zřizuje:
 Komisi pro rozvoj obcí a jmenuje
členy: Karel Fiala – Řesanice, Jindřich Pohanka - Polánka, Milada
Myslivcová – Újezd u Kasejovic,
Jiří Slavíček – Chloumek, Jindřiška
Šmídová – Podhůří, Jakub Ostříž –
Kladrubce, Jiří Balog – Přebudov
Pověřuje:
 místostarostu města k jednání ve
věci pozemků města užívaných občany a organizacemi bez právního
důvodu k užívání

MUDr. Jaroslav Mackovič vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa zdravotní sestry na plný úvazek
pro ordinaci praktického lékaře v Kasejovicích.
Předpokládaný nástup 1.1.2015.
Informace na telefonu 724 348 103.
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Komunitní škola Kasejovice o.s.

srdečně zve na
novoroční pochod

" Pokoření kóty 628"
Sraz 1.1.2015 ve 13 hod
na kasejovickém náměstí,
dále pochod směrem
na Polánskou horu.
Zveme též nadšené turisty
ze všech okolních obcí,
aby se k nám přidali...
S sebou v případě sněhové
nadílky lyže, sáně, boby...
A v každém případě buřty!
Občerstvení na zahřátí
zajištěno!!!

Městský úřad Kasejovice oznamuje
občanům:
 Připravujeme setkání důchodců Kasejovic včetně spádových obcí na
4.2.2015 v sále restaurace Adamec.
 Město Kasejovice připravuje pro
občany jednolistový kalendář na rok
2015.
 Na městském úřadě a u paní Dany
Jakubčíkové v Drogerii Kasejovice
je nově k zakoupení publikace Mgr.
Vladimíra Červenky "Vybrané osobnosti z dějin Kasejovic" za cenu 30
Kč a kniha "Kasejovice (12642014)" za cenu 160 Kč.
 Ve sběrném dvoře v Kasejovicích je
nově umístěn kontejner na šatstvo
od Diakonie Broumov. Pro zajímavost - občanské sdružení Diakonie
Broumov, které sbírky šatstva provozuje, dokáže vysbírat ročně
7000 tun textilu. A 95 % jich umí
smysluplně využít. Při organizaci
sběru, svozu materiálu, jeho třídění
a zpracování dnes nachází uplatnění
na 150 lidí, kteří by jinak většinou
hledali práci jen stěží.
S touto organizací spolupracuje
město Kasejovice již řadu let. Zároveň bude pokračovat pravidelný sběr
šatstva v budově Agrochovu, na
kterém spolupracují ženy, dříve z
Českého červeného kříže, dnes z
Klubu kasejovických žen pod vedením paní Ježkové.
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tomto roce se vedení města Kasejovice podařilo získat dotaci
na opravu cisternové automobilové stříkačky Tatry 148 CAS 32 ve
výši 600 830 Kč z Plzeňského kraje.
Stejnou část poskytlo i město Kasejovice. Podle vyjádření PK je naše Tatra
148 v tomto regionu nezbytná pro její
velký obsah vody a jedinečnou pohyblivost v našem lesnatém okrsku. Naše
zákonem daná jednotka je tímto nadstandardně vybavená dvěma zásahovými vozy Tatrou 815 terno a již zmiňovanou Tatrou 148.
Další potřebné vybavení, které
se podařilo nakoupit z dotací PK je
trojmužný hliníkový žebřík, který pro
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naši potřebu plně dostačuje. Myslím, že
za letošní rok se podařilo získat maximum z dotací Plzeňského kraje a doufám, že i nadále se bude našemu Městskému úřadu i nám dařit úspěšně přihlašovat do dalších dotačních programů. Je ještě dost věcí, které potřebujeme a které bychom chtěli, ale věřím, že
časem se nám to za přispění našeho
Městského úřadu povede. Také vím, že
vše je o penězích a proto bych chtěl
poděkovat našemu městu, že nás podporuje. S přáním, ať naši techniku a
proškolenou jednotku co nejmíň potřebujete.
Velitel jednotky Peroutka Jaroslav
(Je lepší být připraven než zaskočen)

e státní svátek, 17. 11. 2014, jsme
se sešli na cyklostezce Starý Smolivec – Dožice u odpočívadla u
Anděla, abychom zasadili na nově vybudované meze ovocné stromy. Přestože bylo hodně chladno, sešlo se nás
hodně. Dorazilo něco kolem sedmdesáti
dobrovolníků a ve 13 hodin se začalo
sázet. Michal Arnošt nám názorně vysvětlil, jak nejlépe stromek vsadit. Karel
Nesveda ke stromkům dovezl kompost
a Tomáš Fenko s Vaškem Straků vodu.
Nejprve jsme u Anděla vsadili lípu a
pak jsme se vrhli na jabloně, třešně a
višně. Z jabloní jsme vysázeli 4 druhy
starých českých odrůd: Řechtáč soudkovitý, Gdaňský hranáč, Sudetská reneta,
Croncelské. Celkem jsme tak zasadili
34 ovocných stromků a jednu lípu. Každý si svůj vlastnoručně zasazený strom
podepsal na opěrný kůl, smolivečtí hasi-

či nám stromky zalili a pak, na závěr
akce, jsme se u pomníku Bitvy na Vraždě občerstvili. Každý si mohl opéct vuřta a zahřát se čajem. Stromky jsme vysázeli na obecní pozemky a zakoupili je
z finančního daru, který nám poskytla
firma RUMPOLD-P, s.r.o. Protože
chceme ve výsadbě pokračovat i
v příštích letech, požádali jsme o další
stromky z dotačního programu „Tisíc
stromků pro Plzeňský kraj“. Budeme-li
úspěšní, budeme sázet i příští rok…
Eva Kubová

CHLOUMEČTÍ OCHOTNÍCI
si Vás dovolují pozvat na adventní divadelní představení

ŽIVÝ BETLÉM
20.12. od 14.00 hod. Kasejovice u kostela
20.12. od 17.00 hod. Lnáře u sklenářství
28.12. od 16.00 hod. Újezd u Kasejovic náves
28.12. od 18.00 hod. Budislavice v kostele

První adventní neděli přivítali v Chloumku tradičně
společnou výrobou vánočních dekorací

Přijďte si s námi zpříjemnit předvánoční čas
a zazpívat si nejkrásnější koledy
(zvonečky a prskavky s sebou). Vstupné dobrovolné.
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ne 18. listopadu si manželé Sloupovi ze Starého Smolivce připomněli výročí - 55 let společného
života. Vitální manželé své výročí oslavili s nejbližšími, dcerou Ivanou a synem Jaroslavem. Přejeme manželům
pevné zdraví a radost z každého společně prožitého dne. Aby rodinná pohoda
vyplnila všechna příští léta jejich života
a aby všechny jejich společné dny byly
prosyceny láskou a pohodou.
Eva Kubová

ne 19. prosince 2014 oslaví zlatou
svatbu manželé Marie a Josef
Tesařovi z Újezdu u Kasejovic.
Přejeme jim hodně štěstí a hlavně zdraví
do dalších společných roků při poslechu
své oblíbené dechové hudby.
Průchovi a Hájkovi
z Újezdu u Chanovic

přicházejícím adventem se začínají rozsvěcet stromečky na našich návsích a náměstích. Jeden
takový vánoční stromek se rozsvítil
v sobotu 29. listopadu v 17 hodin i
v Hradišti na návsi u kapličky. Na oslavu začátku vánočního období nám zahrály a zazpívaly děti z lidového souboru Pšeničky, který při ZŠ Kasejovice
vede pan učitel Ondrušek z LŠU Nepomuk. Pro děti i dospělé bylo připraveno
také občerstvení – čaj a svařáček na
zahřátí v chladném podvečeru.
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USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 20.11. 2014
Zastupitelstvo obce volí:
 do funkce přísedícího Okresního
soudu PJ pana JUDr. Františka
Konváře
Určuje:
 zapisovatelem pro volební období
2014-2018 Marii Křížovou
Jmenuje:
 hodnotící komisi zakázky malého
rozsahu „Oprava hlavního vodovodního řadu Mladý Smolivec
v částech Mladý Smolivec a Budislavice“ ve složení Václav Hlinka,
František Konvář, Jan Spour
 inventarizační komisi ve složení Jan
Spour, Pavlína Hošková, Eva Kubová
Schvaluje:
 rozpočtové opatření č. 9/2014 a č.
10/2014
 zhotovitelem zakázky malého rozsahu „Oprava hlavního vodovodního řadu Mladý Smolivec v částech
Mladý Smolivec a Budislavice“
firmu František Žák, IČO 16839846
 uzavření smlouvy o dílo na zakázku
malého rozsahu „Oprava hlavního
vodovodního řadu Mladý Smolivec
v částech Mladý Smolivec a Budislavice“ s firmou František Žák,
IČO 16839846 na částku 409274
Kč bez DPH s termínem dokončení
do31. 5. 2015
 Pasport místních komunikací Obce
Mladý Smolivec zpracovaný panem
Marešem k říjnu 2014
 pronájem zdravotního střediska
v čp. 99 v Mladém Smolivci pro
praktického lékaře od 1. 1. 2015
panu MUDr. Jaroslavu Mackovičovi z Brodu nad Labem za cenu 500
Kč/měsíčně
 upřesnění podmínek pro výběrové
řízení na poskytovatele internetu
v obecních budovách
 zřízení tříčlenné stavební komise
 ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích členem stavební komise –
Petra Nového, Václava Hlinku a
Václava Krejčího
 plán inventur s provedením inventarizace od 24. 11. 2014 do 30. 1.
2015
 uzavření darovací smlouvy s firmou
RUMPOLD-P s.r.o., na akci
„Zasaď si svůj strom“ ve výši 7000
Kč
 vydání obecního kalendáře na rok
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2015
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 11/14 a 12/14
 žádost paní Přibáňové z Plzně na
odkup pozemku v k.ú. Budislavice
p.č. 616/17 s tím, že se záměr prodeje zveřejní a poté se bude rozhodovat o prodeji
 žádost pana Marka z Prahy na odkup pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 7 s tím, že se záměr prodeje
zveřejní a poté se bude rozhodovat
o prodeji
 žádost pana Pojera s tím, že zástupce firmy pana Pojera nám odborně
vytýčí místo uložení kanalizace na
obecním pozemku a poté bude vydán souhlas s umístěním kanalizace
na obecním pozemku
 vydání sdělení firmě ČEZ Distribuce, a.s., k plánované akci IE-12005682 o zařazení rekonstrukce VO
do rozpočtu obce, souhlas
s plánovanou akcí bude vydán na
základě projektové dokumentace
 žádost firmy KONET s.r.o. na
umístění zařízení na obecní budovy
s tím, že se záměr pronájmu zveřejní a poté se bude rozhodovat o pronájmu
 dopis starostky Města Kasejovice
na zařazení území Mladého Smolivce do spádového obvodu pečovatelské služby Města Kasejovice a
úhradu rozdílů nákladů rozvozu
obědů v roce 2015, s tím že Obec
Mladý Smolivec nechce být za
těchto podmínek zařazena do spádového obvodu pečovatelské služby
Města Kasejovice
 dopis paní Přibáňové s upozorněním na havarijní stav čp. 56
v Budislavicích a informaci o provedeném místním šetření
 žádost občanů z Dožic na změny
autobusových spojů a informaci o
možném řešení
 informaci o podané žádosti na výsadbu stromků do programu „Tisíc
stromků pro PK“ a dopis k čerpání
dotací na povodně
 připravený rozpočet na rok 2015
s tím, že bude návrh zveřejněn a
poté bude schvalován
 dopis paní Štajerové ohledně posouzení stavu lípy v Budislavicích u
pomníku a možná řešení
 dopis z Mikroregionu Nepomucko
ohledně proplacení dotace kolotoče
na dětská hřiště
Ukládá:
 finančnímu výboru přípravu požadavků VŘ na poskytovatele internetu v obecních budovách do dalšího
zasedání
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 5.11.2014
Zastupitelstvo obce Hradiště v ustavujícím zasedání:
 určuje ověřovateli zápisu paní
Danielu Benešovou a pana Josefa
Sudu
 schvaluje vypuštění bodu č. III
z navrženého programu ustavujícího zasedání
 schvaluje upravený program ustavujícího zasedání
 schvaluje zvolení jednoho místostarosty
 určuje v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva
neuvolněn
 schvaluje tajný způsob volby sta-
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rosty a místostarosty
 volí starostkou obce Mgr. Jaroslavu Ladmanovou
 volí místostarostou obce pana
Josefa Sudu
 zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
 volí předsedou finančního výboru
pana Pavla Nováka
 volí předsedou kontrolního výboru
pana Václava Krliše
 odkládá volbu členů kontrolního a
finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve
výborech na nejbližší zasedání
Bere na vědomí:
 ověření voleb do zastupitelstva
obce dle sdělení registračního úřadu o platnosti voleb
 slib nového zastupitelstva
 diskusní příspěvky

ne 15. listopadu se za účasti zástupců obce Slatina a Hradiště uskutečnilo
slavnostní usazení Patníku přátelství, který byl vytvořen bezděkovskými
občany a kamenosochařem na kamenické slavnosti
2. srpna ve Slatině. Za obec Slatina přijali pozvání starosta
Ing. Václav Vachuška s manželkou a místostarosta Václav
Ladman. Obec Hradiště zastupovala starostka Jaroslava
Ladmanová a místostarosta Josef Suda. Bezděkovští hasiči
se v hojném počtu sešli na určeném místě, aby vyhloubili a
poté vytvořili základy pro památný patník. Po usazení bylo
pořízeno společné foto všech zúčastněných. Na místě panovala velmi příjemná atmosféra, dokonce i počasí se vydařilo. Odpoledne bylo zakončeno přátelským posezením v
Bezděkově. Poděkování patří všem zúčastněným. A kde se
vlastně bezděkovský patník nachází? Stráží novou křižovatku silnic Bezděkov, Slatina, Chanovice.
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 24.11.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program zasedání
 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích měsíční odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle
předloženého návrhu.
V případě
souběhu odměn za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva
obce se odměna poskytne pouze za
výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna. Odměny budou vypláceny
od 24. 11. 2014.
 „Jednací řád Zastupitelstva obce
Hradiště“ dle předloženého návrhu.
 inventarizační komisi k zajištění
inventarizace pro rok 2014 dle předloženého návrhu
Neschvaluje:
 přihlášení Obce Hradiště do projektu
„Tisíc stromků pro Plzeňský kraj
2015“, Vyhlášený KÚPK, odborem
životního prostředí.
Volí:
 členy finančního a kontrolního výboru takto:
Finanční výbor: Václav Bouše, Jaroslav Ladman
Kontrolní výbor: Karel Čada, Daniela Benešová
Bere na vědomí:
 informaci o vlhkosti v budově OÚ č.
p. 62 v Hradišti
 informaci o opravě části obecní komunikace Hradiště – Lnáře
 informaci o nekonání setkání důchodců v roce 2014
 výzvu k podávání návrhů na sestavení rozpočtu na rok 2015
 žádost pí. Kovářové na zajištění
otopu do místní prodejny
v Bezděkově.
 informaci o finanční situaci nájemce
bytu č. 4 v Bezděkově.
Určuje:
 ověřovateli zápisu Janu Vařekovou a
Petra Brauna, zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.
Přijímá:
 rozpočtové opatření č.5/2014.
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e středu 12. listopadu zrealizovala Základní škola Kasejovice
druhou část letošního projektu
Kasejovice – Zwiesel 2014. Tentokrát
zavítali do kasejovické školy žáci šesté
třídy Mittelschule Zwiesel. Doprovod
jim dělal kromě jejich učitelů a stážistky ředitel školy Josef Wellisch. Pro
žáky ze Zwieselu byla připravena prohlídka školy a již tradičně keramická

dílna. Bavorští žáci si tak mohli za asistence kasejovických žáků a učitelů
vyrobit keramický výrobek v podobě
sluníčka. Po obědě ve školní jídelně se
čeští i bavorští žáci vypravili do nedaleké Blatné, kde si prohlédli zámecký
park a užili si krmení místních daňků.
Poté už na všechny čekalo rozloučení a
zpáteční cesta přes Kasejovice do
Zwieselu. Štěpánka Löffelmannová

pátek 7. 11. 2014 se konala
pro žáky 8. a 9. ročníku beseda
na téma kyberšikana. Během tří
vyučovacích hodin měli žáci možnost
se seznámit s obsahem tohoto negativního společenského jevu, se kterým se
generace jejich rodičů vůbec nepotýkala. Beseda byla přínosná především
tím, že si žáci uvědomili, že žádný uži-

vatel moderních komunikačních technologií není vůči kyberšikaně imunní.
Účastníci byli seznámeni mj. i s tím,
jakou konkrétní podobu mohou mít
tresty v případě spáchání trestných činů
v této oblasti. Dodejme snad jen to, že
v současné době jsou besedy na toto
téma na půdě české základní školy nutností.
Jaroslava Mlsová

ne 5. 11. 2014 se žáci 8. a 9.
ročníku ZŠ Kasejovice v doprovodu Mgr. Loffelmannové, Mgr.
Třískové a Phdr. Mlsové vydali do
Podbrdského muzea v Rožmitále pod
Třemšínem. Žáci se zúčastnili komentované prohlídky v muzeu, které je
otevřeno v této podobě teprve několik
let a mezi regionálními muzei patří
k nejlepším v celé České republice.
Děti byly seznámeny nejprve
s každoden-ním životem Podbrdska
zejména v 19. století, mohly obdivovat
činorodost nejslavnějšího rožmitálského učitele J. J. Ryby, prohlédly si vzác-

nou sbírku automobilových veteránů
Pragovek. Asi největší ohlas sklidilo
zkoušení oblečení, které napodobovalo
oděvy z 15. století. Snad i tyto šaty
žákům nevšední formou přiblížily snad
nejslavnější rožmitálskou rodačku,
Johanku z Rožmitálu, druhou manželku
českého krále Jiřího z Poděbrad. Pravděpodobně to nebyla z naší strany poslední návštěva tohoto muzea. Protože
jsme se dostavili mimo návštěvnickou
sezonu, byli jsme ochuzeni o interaktivní výstavu, která je instalována vždy
od května do října. Takže se na jaře
máme na co těšit!

Do zastupitelstva obce Oselce byli zvoleni:
Za stranu SNK Za obce 2 - Václav Houlík (124 hlasů), Pavel Kadič (109), Pavel
Pechr (103), Zdeněk Dovín (108)
Za stranu SNK Za rozvoj obcí 1 – Václav Panuška (107 hlasů), Miloslav Cikán
(101), Roman Koblasa (77)
Za stranu Rovnost – Petr Jára (113 hlasů), Blanka Lálová (91)
Zvolení zastupitelé děkují Všem voličům, kteří svými hlasy podpořili jejich kandidátky ve volbách do zastupitelstva obce a zároveň děkují za projevenou důvěru.
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Informace pro uživatele pečovatelské
služby
Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. V souladu s tímto předpisem
máme vypracovány také Standardy kvality sociálních služeb, což jsou
v podstatě jakási „pravidla“, podle kterých službu poskytujeme. Jsou
k nahlédnutí v kanceláří pečovatelské
služby v DPS Kasejovice. Součástí
těchto standardů je i oblast zabývající
se zvyšováním kvality poskytované
služby.
Protože nám záleží na tom, abychom Vám poskytovali kvalitní služby,
připravili jsme pro uživatele pečovatelské služby Dotazník s několika otázkami. Vyhodnocení dotazníků bude sloužit k tomu, abychom poskytované služby v rámci možností daných zákony a
naší provozní a personální kapacitou
upravili či změnili.
Dotazníky obdržíte během prosince
2014 při provádění úkonů pečovatelské
služby přímo od pečovatelky, které je
budete moci později odevzdat – vhodit
do společného sběrného boxu (krabice).
Dotazníky budou anonymní, prosíme
proto uživatele pečovatelské služby, aby
byli při vyplňování dotazníku upřímní a
odpovědi uváděli dle svých skutečných
přání a potřeb. Děkujeme.
Tým pracovníků pečovatelské služby

24.12. 2014 ve 21.00 hod.
Zpívání koled u „Kloubovky“
27.12. 2014 ve 20.00 hod. předsilvestrovská zábava v Obecním šenku
1.1. 2015 ve 13.00 hod. Novoroční pochod - sraz u Obecního šenku
3.1. 2015 ve 20.00 hod. Myslivecký bál
- Obecní šenk

ačátkem listopadu se uskutečnila
obcí Hradiště plánovaná rekonstrukce výpusti rybníka Sádlík v
Bezděkově. Staré poškozené betonové
potrubí pod hrází stavební firma vyměnila za nové. Toto potrubí bylo osazeno
novým betonovým požerákem. Poděkování patří všem, kteří se podíleli jak na
přípravě akce, tak i na samotné stavební
činnosti

Prosinec 2014

aké si každoročně nenecháte ujít
neopakovatelnou adventní atmosféru s vůní perníčků, svařeného
vína, rozzářenými prskavkami, koledami a radostí dětí z živé ovečky?
Pak jste srdečně zváni na Kasejovicko. Ochotnická skupina z Chloumku zde nastudovala divadelní představení Živý Betlém. S nápadem uspořádat toto představení přišel člen místní
hudební skupiny Minimax Radek Slavíček už v létě:
„Přestože různé akce v maskách
zde pořádáme poměrně často – od Tří
králů, přes Masopust, prvomájové oslavy v retro stylu až po Halloween a Mikuláše, s divadlem u nás nikdo zkušenosti neměl. Obešel jsem tedy kamarády (na role králů ty urostlejší) a protože
všem se tento nápad líbil, koncem srpna
jsme se sešli v sále hasičárny k první
zkoušce. Prozpěvování koled v parném
létě může vypadat jako dost výstřední
nápad, ale secvičení půlhodinového
představení, šití kostýmů a výroba de-
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korací nám skutečně trvala celý podzim. Zaplněná chloumecká náves při
sobotní podvečerní premiéře byla však
důkazem, že se nám podařilo naplnit
poslání tohoto biblického příběhu, kterým je připomenutí lidské pospolitosti a
vyjádření společné radosti z narození
Ježíška.“

Chloumecký Živý Betlém můžete ještě
shlédnout v sobotu 20. prosince 12. od
14 hodin v Kasejovicích na náměstí a
od 17 hodin ve Lnářích u sklenářství,
dále pak v neděli 28.12. od 16. hodin
v Újezdě u Kasejovic a od 18 hodin
v Budislavicích.
-jh-

Oblastní školení pro region Plzeň se
koná vždy v sobotní dopoledne od 8.30
hod. do 11.30 hod. ve velkém sále D
klubu, Zábělská ulice 54B v Plzni
Doubravce.
10. ledna 2015: Zdeněk Buzek
Historie pěstování jabloní a hrušní
- tradiční odrůdy jabloní
- tradiční odrůdy hrušní
- jejich uplatnění v dnešní době
31. ledna 2015: David Beneš
Zkušenosti z pěstování broskvoní a
meruněk u nás a v zahraničí
- sortiment meruněk
- sortiment broskvoní
- nemoci a ochrana těchto peckovin
7. února 2015: Ing. Pavel Voráček
Drobné ovoce na zahrádce a jeho význam
- podmínky pro pěstování
- štěpování rostlin v zimním období a
během roku
- řez a škůdci drobného ovoce
21. února 2015: Jaroslav Matejsek
Řez ořešáků podle nejnovějších poznatků
- vhodné období řezu
- ošetření ran po řezu
- vhodné podmínky pro pěstování
ořešáků
- doporučené odrůdy
- choroby ořešáků

Obchodník/obchodnice Kooperativy
Pro kasejovický region hledáme kolegu (kolegyni)
* s nadšením pro obchod
* s milým vystupováním
* se schopností samostatně si organizovat čas
* s minimálně středoškolským vzděláním
Očekáváme, že
* se budete zodpovědně věnovat svěřeným klientům a zároveň vyhle dávat nové
* budete k práci přistupovat se zápalem a přinesete nové nápady
* umíte dobře pracovat s počítačem - MS Word, Excel, Outlook
* máte čistý trestní rejstřík
Co Vám nabízíme
* zázemí "Pojišťovny roku 2008 - 2013"
* odpovídající mzdové ohodnocení
* nadstandardní zaměstnanecké výhody
* možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
* pozice vhodná i pro OZP
Kontakt:
Dana Kudrličková, vedoucí obchodní skupiny,
dkudrlickova@koop.cz, tel. 730 852 928
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Oselce

Kotouň

rvní písemné zprávy o Oselcích,
vsi, kde byli asi ve větším chováni osli, jsou poměrně pozdní.
Spadají až do poslední čtvrtiny 14. století a jsou spojeny se zdejším šlechtickým statkem, po němž se psal muž
s poněkud humorně znějícím jménem
Jezevec či Jezovec. Byl ve službách
oficiála pražského arcibiskupství Mikuláše Puchníka, jehož rod pocházel
z nedalekých Černic. Oficiál Puchník je
mimo jiné známý jako svědek umučení
svého kolegy generálního vikáře Johánka z Pomuka, pozdějšího světce Jana
Nepomuckého, v březnu roku 1393.
Poprvé je Jezovec z Oselec
(„Jezowczo de Osslecz“) připomínán
30. září 1388 v Praze, kde jako panoš a
služebník oficiála Puchníka dosvědčil u
arcibiskupského soudu dohodu mezi
farářem v Prusinech a plzeňským měšťanem Jindřichem, poručníkem sirotků
Pabiánkových. Uvedené datum je současně datem zatím nejstarší písemné
zmínky o Oselcích.
I v následujících letech potkáváme
Jezovce povětšinou jako svědka různých právních pořízení uskutečněných
vesměs před arcibiskupským oficialátem, a to až do roku 1397, kdy je sám
„Gyczawecz cliens de Osslecz“ původcem jednoho takového aktu. Dne 7.
května uvedeného roku vyznává, že
dluží sázavskému klášteru peníze
z odkazu Káče, vdovy po Únějovi
z Peruce. V citovaném dokumentu je
zajímavá informace, že Jezovec sídlil
tehdy v Újezdě pod Petřínem („residens in Vgiezd monte sub Petrino“),
který je dnes součástí pražského Smíchova. Tamtéž bydlel ještě roku 1406,
kdy vystupuje jako rukojmí Elišky
z Dubé při koupi vsi Dolánky od křížovníků. Je to logické, že pokud sloužil
oficiálům pražského arcibiskupství,
bydlel v Praze a na svůj statek do Oselec nejspíše jen zajížděl. V téže době
ovšem zastupoval u dvorského soudu
svého zdejšího souseda Dobrohosta
z Černic a jeho manželku Dorotu ve
věci odúmrti v Radomilicích u Vodňan.
Ve zhruba stejnou dobu jako Jezovec žil v Praze také Zdeněk z Oselec
(„Zdenco de Oslecz“), který koupil
roku 1394 od jistého Slávka jakousi
dílnu ve Štěpánské ulici na Novém
Městě pražském, ale hned následujícího
roku ji zase prodal. Příbuzenský vztah
mezi Zdeňkem a Jezovce nelze blíže
určit.

ako farní ves pronikla Kotouň
(zvaná ve starších dobách též
Chotouň nebo Kotúň; odvozeno
od osobního jména Chotun) do písemných pramenů o něco dříve než Oselce,
a to díky pečlivě vedené církevní evidenci. Kostel ve vsi „Chotun“ ležící
v bozeňském děkanátu v arcijáhenstvím
bechyňském je zapsán již k roku 1369
v registru pololetního desátku odváděného papeži z arcidiecéze pražské. Svatému otci, sídlícímu tehdy v Avignonu,
platila kotouňská fara 6 grošů, stejně
jako fara v blízkých Řesanicích nebo
v Újezdci u Bělčic. Patronát nad kostelem vykonávala místní šlechta, která se
po Kotouni psala, což znamená, že zde
měla své sídlo (tvrz). Poprvé se s jejími
příslušníky setkáváme roku 1378 při
dosazení nového faráře, kdy se dozvídáme, že se tak stalo na návrh Protivy
z Kasejovic jakožto poručníka Slávka
z Kotouně („Protywe, tutoris Slauonis
de Kotuna“), dalšího Slávka, Mikuláše
a Racka, taktéž panošů z Kotouně
(„Slawonis ibidem, Nicolai et Raczkonis clientum similiter de Kotuna“). Dá
se předpokládat, jak uvidíme později,
že šlo o příbuzné osoby, ačkoli jejich
vztah není přesně určen.
O dvacet let později, když je opět
obsazováno uprázdněné místo faráře
v Kotouni, děje se tak se souhlasem
slovutných Buška z Nové Vsi, jeho
syna Stanislava, Slavibora z Kotouně
a Hroznaty, rovněž z Kotouně („de
consensu famosorum Buskonis de
Nouavilla, Stanislai filii ipsius, Slawiborij de Cotun et Hroznathe ibidem“).
Roku 1411 jsou jako patroni kotouňského kostela jmenováni bratři Stanislav a Bohuslav a s nimi ještě Přibík

Pečeť Přibíka z Kotouně, purkrabího
na Strakonicích z roku 1431;
kresba M. Milec
z Kotouně. Příbuzenský poměr výše
uvedených vladyků s výjimkou Přibíka,
přibližuje další zápis z roku 1416, kde
se již dočteme, že Stanislav a Bohuslav
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(zde Bohuš) byli bratři, taktéž i Hroznata, zmiňovaný jinak jen roku 1398. Stanislav byl patronem kostela ještě následujícího roku 1417, kdy při něm zakládá kaplanství nadané 6 kopami grošů
ročního platu, polnostmi, rybníkem a
lesem. Tehdy je však označován přídomkem „z Otěšic“ (ves u Merklína na
Přešticku). Příslušníky tohoto rodu můžeme v pramenech vysledovat již kolem poloviny 14. století. Na počátku
15. století pak byli bratři Bohuslav
(Bohuš) a Václav patrony kostela
v Osvračíně u Domažlic. Pravděpodobně jejich potomci, kteří se odstěhovali
nejprve do Skočic a pak na Tachovsko,
se pod jménem „Bohuše
z Otěšic“ (německy „Bohusch von Ottoschütz“) dožilo 19. století. Naopak
náš Stanislav mohl být přímým předkem Jana Kotounského z Otěšic
(„Kotounsky von Utiessicz“), který byl
roku 1507 purkrabím hradu Špilberk
v Brně.
Za husitských válek sídlili na Kotouni bratři Přibík a Markvart, nejspíše
potomci Mikuláše nebo Racka zmiňovaných roku 1378. Víme o nich, že
zachovali věrnost katolické straně
a hned roku 1420 se připojili
k nepřátelům, aneb jak se tehdy říkalo
opovědníkům pražských kališníků.
V Kotouni měli katolického faráře,
kterého sem nejprve roku 1427 dosadil
Přibík a vdova Markéta (snad po Markvartovi), roku 1434 pak již Přibík sám.
Ten se mezitím stal purkrabím na Strakonicích (v této funkci zmiňován roku
1431), kde sloužil johanitům, což potvrzuje jeho trvající katolickou orientaci. Z roku 1431 se dochovala jeho pečeť, podle níž můžeme určit, jaký byl
jeho erb. Tvořil jej štít se znamením
stoupajícího půlměsíce a stejná figura
v klenotu nad přilbou.
Další generaci místních vladyků,
která pravděpodobně Kotouň stále ještě
vlastnila, představují bratři Mikuláš,
Markvart a Racek z Kotouně připomínaní společně roku 1446, kdy uzavřeli
dohodu s Jírou z Koupě o majetku Stanimíra z Nezdřeva, a napřímo již k roku
1437, kdy obdrželi ves Hlubyni (u
Březnice) po zemřelém Dobrohostovi a
Dorotě. K nim pak náležel ještě Jan
označovaný roku 1454 jako bratr Rackův, který se tehdy jeho jménem
(„Raczek de Chotimye su et Johannis,
fratris sui de ibidem“) ucházel u dvorského soudu o odúmrť po Janu Holkov(pokračování na str. 9)
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seběhnout po nebezpečně příkrých
schůdcích, s úsměvem projít sálem tam
a zpět, rychle se převléknout do dalšího
modelu - pozor na účes a rtěnku - a zas
rychle na plac! Pánové to v tomhle mají
o něco jednodušší... Trochu stresu si
však užili i kostymérky a další naprosto
nepostradatelní členové „divadelního“
souboru. Ale hodiny strávené na zkouškách (a byly to skutečně hodiny!) se
vyplatily. Vystoupení se povedlo. Dámy byly okouzlující, pánové elegantní,
nikdo nezakopl, nikdo nezapomněl
text... Obecenstvo ocenilo krásné modely i náš specifický humor a my jsme
zas o jedno vystoupení zkušenější...
Štěpánka Černá

světové retro divadlo OREL, jak
si říká naše skupina (nejen) kasejovických nadšenců a milovníků starých časů, vyrazilo koncem listopadu do Blovic. Na plese pořádaném
tamní základní uměleckou školou jsme
předvedli opět módní přehlídku ve stylu

30. let, která však byla prošpikována
mnoha vtipnými momenty, takže se
obecenstvo nejen poučilo, ale také pobavilo.
Role modelek byla tentokrát
poměrně náročná. S grácií prokličkovat
mezi kabely od aparatury, elegantně

covi na poplužním dvoře v Bezděkově.
Z uvedených bratří je nejdéle (ještě roku
1465) zmiňován Racek, který sloužil
různým katolickým pánům.
V následujících letech se v pramenech
několikrát hovoří o Kotúnském“ (1486,
1487), nevíme ovšem, o kterého příslušníka rodu jde. Mohl by jím být i Jan
Kotounský z Otěšic, pozdější purkrabí
na Špilberku. Každopádně nejpozději na
počátku 16. století dochází na Kotouni
ke změně vlastnických vztahů, neboť
jako nový pán je zde doložen Častolár
z Dlouhé Vsi, potomek větve svého
rodu, která získala kolem poloviny předešlého století Oselce.

I v Kasejovicích
zazáří
Betlémské světlo...

(dokončení v příštím čísle)
Vladimír Červenka

Město Kasejovice pořádá
cestopisnou diaprojekci
Vládi Hoška

24.12.2014
v kostele sv. Jakuba
bude rozdáváno betlémské
světlo v rámci vánoční
bohoslužby, která započne
v 17 hod.
Zájemci nechť si donesou svíčku
v lucerně, či v jiné nádobě, která
ochrání plamínek svíčky.

17. ledna 2015 v 18 hod.
v sále kulturně společenského
centra Kasejovice

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční
Objednávka na tel. čísle
723 38 77 48,
Lenka Kunešová

Fotografie, příběhy
a vyprávění ze Šumavy.
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Miloš Vácha
Josef Klozar
Josef Melč
Miloslava Fejtová
Milada Pavelcová
Jarmila Šišková
Miroslava Flachsová
Marie Dobiášová
Václav Zoubek
Marie Boušová
Jitka Houlíková
Zdeňka Hlušičková
Marie Urianková
Josef Veselý
Václav Šlehůbr
Jaryna Habadová
Jana Matzová
Růžena Zíková
Jiří Kovařík
Alois Zeman
Václav Kalbáč
Věra Kovaříková
Ludmila Suchá
Jaroslava Dardová
Karel Brejcha
Miloslava Boušová
Pavel Jára
Blažena Ocelíková
Jiří Šulc
Marie Tesařová
Vlasta Kněžínková
Marie Šimonová
Marie Chaloupková
Mikuláš Medvecký
Marie Šampalíková
Milena Růtová
Marie Nesvedová
Václava Fialová
Jiří Vávra
Josef Bouše
Alena Chaloupková
Jiří Hájek
Vladimír Nachtman

Oselce
Újezd
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Oselce
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Újezd
Starý Smolivec
Podhůří
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Kotouň
Životice
Bezděkov
Újezd
Kasejovice
Nezdřev
Nezdřev
Kasejovice
Řesanice
Chloumek
Starý Smolivec
Radošice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Řesanice
Budislavice

Matěj Kopáček, Kasejovice
Matyáš Bártík, Kasejovice

Karla Sedláčková, Kasejovice
František Hořejší, Kasejovice
Anastázie Kabátníková, Starý Smolivec
Jaroslav Honsa, Hradiště

Číslo 12; ročník XIX.

Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod., Út 12 - 16 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Joy Fieldingová: Neúplná mozaika
 Jo Nesbo: Švábi
 Vlastimil Vondruška: Dýka s hadem
 Steve Berry: Královský klam
 Táňa Vasilková Keleová: Rozbité štěstí
 Milada Cihlová: Mlýny a mlynáři na Lomnici
 Joan Sfar: Profesorova dcera
 Komixové zpracování knihy J.R.R. Tolkiena Hobit
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Obecní knihovna Kasejovice
zve děti 1. stupně na akci

ZLOČIN V KN IHOVN Ě
2.1.2015 9 - 17 hod.
Děti se zábavnou a napínavou formou seznámí
s vyšetřovacími technikami.
Program bude doplněn tématickými soutěžemi a kvízy.
Cena 60 Kč (oběd, svačiny, odměny do soutěží).
Na akci je nutné se předem přihlásit na tel. čísle
602 429 346 nebo osobně v Obecní knihovně.

Není to příliš dávno, kdy jsme se loučili v Nezdřevě v souvislosti s jeho přestěhováním do pečovatelského domu v
Kasejovicích. Nyní přišlo loučení mnohem smutnější.
Dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů a dlouhé roky
vedoucí činovník Sportovního klubu Nezdřev pan František
Trefný zemřel 3. prosince 2014 ve věku 58 let.
Nejen jeho nejbližší, ale všichni, kdo ho znali, pociťují
ztrátu. Zbývají jen vzpomínky..., ale všechna slova jsou
marná před nezvratnou skutečností, a tak tedy naposledy
sbohem, Františku.
(jč)
Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Jen kytičku květů a hořící svíčku
Ti na hrob můžeme dát,
chvilku postát a s bolestí v srdci
na Tebe vzpomínat.
Dne 9. prosince 2014 je tomu 10 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Miroslav Rohlíček z Oselec.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Prosinec 2014

ÁNOCE, VÁNOCE, PŘICHÁZEJÍ…..

Vánoční zvoneček tiše zvoní,
jedlička v pokoji lesem voní,
zdobíme stromeček pro všední
den, vítáme vánoce radostný sen…
Všichni se těšíme na Ježíška a žijeme
přípravami vánoc.
Krásné VÁNOCE, hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2015 Vám přejí
děti a zaměstnanci MŠ Kasejovice
Co jsme společně zažili cestováním
v čase?
DIVADLO KLAUN

Na návštěvu klauna Ferdinanda v naší
školce jsme se všichni těšili. Za jeho
kousky nemusíme do cirkusu, ale Ferdinand se svým vystoupením přijíždí již
druhým rokem k nám a vždycky nás
něčím novým překvapí. Se svou partnerkou předváděl žonglování s kuželkami, míčky a kroužky, jízdu na jednokolce, kouzlení za naší asistence a akrobacii s lasem. Nechybělo ani vystoupe-

šechen předvolební i povolební
ruch přikryly mohutné vrstvy
spadané listí a do vesnic se zase
vrátil klid.
Zvolili jsme si nové, omlazené
představenstvo, nového pana starostu a
dva místostarosty. Jednoho pro Oselce,
druhého pro Kotouň. Na Novou Ves už
třetí nezbyl.
Jsme malá vesnice s pár obyvateli, ale spoustou chalupářů. Poctivě
platíme daně i ostatní poplatky a tak
budeme s důvěrou čekat, kdo se bude
věnovat i Nové Vsi.
Nebudu jmenovitě vyzdvihovat
práci minulého představenstva, stačí se
kolem sebe rozhlédnout. Nová parádní
hospoda, novotou vonící zdravotní
středisko, hasičárna, hřiště, cesty a
chodníčky a mnoho jiného. To mluvím
o Oselcích a Kotouni.

Číslo 12; ročník XIX.
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ní malých pejsků - TŘI APOLLO Alfíka, Kory a jako překvapení vystoupení třetího, nejmladšího psího akrobata, který od nás sklidil velký potlesk.
Hodina utekla jako voda a bylo tu rozloučení společnou písničkou Máme rádi
zvířata. Budeme se těšit opět za rok na
nové akrobatické kousky. Ahójjj.
PODZIMNÍČEK

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň
spad…
Povídáme si o podzimu, o barevném
listí a proč přichází podzim. Nesmí
chybět ani výroba Podzimníčků společně s rodiči. Opět nás šikovné ruce maminek a dětí přesvědčily, že si umí společně hrát a tvořit. V dílničce vznikaly
krásné postavičky Podzimníčků, které
si pak nadšené děti nosily domů.
Děkujeme rodičům, že si s námi přišli
společně pohrát a tvořit.
BESEDA S MYSLIVCI
z MS Čihadlo Kasejovice

Podzim - příprava přírody a volně žijí-

Za tím vším je nesmírné úsilí
bývalého starosty, pana Miloslava Cikána. Pro nás v Nové Vsi doslova vydupal ze země a z "mocných tohoto
světa" čističku odpadních vod. Která
jiná vesnice našeho typu se jí může
pyšnit? Sice po jejím vybudování částečně utrpěly některé obecní cesty, ale
věřím, že na ně v novém volebním období také dojde.
Pan Miloslav Cikán věnoval
našim obcím dvanáct let obětavé práce.
Tak za nás, novoveské, Milouši, upřímně děkujeme. Přejeme Ti, aby se tvé
unavené srdce znovu uzdravilo. Přejeme Ti zasloužený klid a stálý životní
optimismus. Zanechal jsi po sobě čistý
stůl a proto jsi mohl se ctí a klidem
odevzdat klíče. Děkujeme!
A. Cibulková

cích zvířátek na zimu, kdo jiný o tom
ví nejvíc? Samozřejmě myslivci, naši
kamarádi Jirka Suda a Fanda Sedlák
ml., kteří nám o tom všem přišli vyprávět. Která zvířátka v zimě spí a o která
se musíme starat a jak, tak začalo naše
společné povídání. Procvičili jsme si
druhy lesních zvířátek, žijících u nás a
dozvěděli se zajímavé věci o každém
z nich, třeba proč má srnčátko na těle
bílé puntíky, jak se nazývá rodina divokého prasátka, jak se říká jelenovi a
proč. Myslivci si s sebou přinesli různé
myslivecké pomůcky, o kterých jsme si
povídali a mohli jsme si je prakticky
vyzkoušet a osahat. Za sběr žaludů pro
zvířátka na zimu byli vyhodnoceni
nejlepší sběrači školky. Nejvíce nasbíral Fanda Červený, který přinesl 150 kg
žaludů a byl za to odměněn knihou
Krakonošovy pohádky, ostatní děti dostaly za sběr sladkou odměnu. Besedu
provázely myslivecké písničky, které
jsme si společně zazpívali. Děkujeme
našim kamarádům za zajímavé a poučné vyprávění o přírodě a na další povídání se budeme těšit na jaře.
ADVENTNÍ TVOŘENÍČKO

Vánoce klepou na dveře a s nimi první
adventní neděle. Na sváteční dny se
těšíme a společně s rodiči si vyrábíme
výzdobu domů i do školky. V letošním
roce to byl vánoční kapřík z březových
proutků a věnec zdobený ořechovými
skořápkami. Naše šikovné ručičky vytvořily Lnářského a Blatenského kapříka, krásně vyparáděného vánočním
zdobením.Všichni jsme domů odcházeli
spokojeni a odnášeli si svůj vlastní výrobek, který nás bude těšit celé vánoce.
Ledvinová Ivana
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 Prodám kamna na piliny "Satan" a dva bubny. Cena 400
Kč, telefon 721 178 360.
 Prodám zahradní bazén „Swing“ Ø 3,5 metru s pískovou
filtrací, krycí plachtou a dalším příslušenstvím - levně!
Nový bazén byl zakoupen 5/2013. Tel. č. 721 485 261.
 Prodám kvalitní jablka, různé odrůdy. Tel. 778 268 407
(večer).

Salon Bellisimma přeje všem svým
klientům krásné pohodové Vánoce a
do nového roku hodně zdraví a úspěchů.
Salon Bellisimma nabízí předvánoční akci na prodlužování
řas. Cena za nové (řasy) 780 Kč. Dále - dárkové poukazy
na MASÁŽE, KOSMETIKU, PEDIKŮRU,
NEHTOVOU MODELÁŽ.
Více na tel. 723 322 207. Michaela Weise, Kasejovice 113

0. ročník Vánočního turnaje v

♠♣

Křížové sedmě

♥♦

28. prosince v restauraci U Adamců v Kasejovicích

OBEC NEZDŘEV

Turnajové zápisné: 300 Kč/tým

VÁS TÍMTO SRDEČNĚ ZVE
NA SLAVNOSTNÍ
OHŇOSTROJ
U PŘÍLEŽITOSTI UVÍTÁNÍ
NOVÉHO ROKU 2015

Zahájení v 10:00 hod.
Registrace dvojic a složení zápisného do 24.12.2014
v restauraci U Adamců
Turnaj je omezen na 20 dvojic.

ZAŽEHNUTÍ OHŇOSTROJE
BUDE PROVEDENO 1.1.2015
OD 19.00 NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI

Agrochov nabízí

brambory za 3 Kč.
Zájemci nechť se hlásí na ústředně Agrochovu.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

SVATEBNÍ OBŘADY NA ZÁMKU LNÁŘE
Pro r. 2015 jsou naplánovány tyto svatební termíny:
21.3; 25.4; 23.5; 6.6; 26.6; 27.6; 11.7; 1.8; (8.8. nebo 15.8.); 29.8; 12.9; 3.10.
Církevní svatební obřady v zámecké kapli sv. Josefa lze uskutečnit po dohodě.
Více informací získáte na: www.lnare.cz/zamek nebo tel: 603396457,
Správa Zámku Lnáře
Miroslav Uriánek
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