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

Kasejovicích na náměstí sehráli
20.12. chloumečtí ochotníci vánoční představení Ţivý betlém.
A to prosím se vším všudy - představe-

ní zahájil římský voják, který oznamoval novou vyhlášku římského císaře sčítání lidu, čímţ vyvstala poměrně
nepříjemná povinnost pro všechny Izra-

ne 3. 12. 2014 se konal první
ročník setkání seniorů z vesnic,
které spadají pod Obec Mladý
Smolivec.
Autobus vyjíţděl ve 14.30 h
z Mladého Smolivce, dále pokračoval
po trase do Starého Smolivce, Radošic
a následně do Doţic. Vše začínalo od
15.00 h v hostinci U Kříţů v Budislavicích.
A jaký program naše seniory
čekal? Vystoupení dětí z MŠ Starý
Smolivec, hudební soubor Pšeničky,
cimbálovka Milana Broučka, Divadlo
v podání ochotníků BUML-STAR.
Kaţdý z návštěvníků dostal občerstvení v podobě zákusků, chlebíčků,
chuťovek, kafíčka a pilo se vše, co teklo J. V 17.00 h se podávala večeře knedlo zelo vepřo. Všichni se olizovali
aţ za ušima.
A konečně to vypuklo, před 18.
hodinou jsem se dočkala toho, kvůli
čemu jsem na tuto akci dorazila. Ano!
Začínalo divadlo, hrála se pohádka
Lotrando a Zubejda.
Podium patřilo ochotníkům
z našich obcí, kteří se pojmenovali

BUML-STAR. Mohli jsme vidět Evu
Kubovou v podobě vypravěče, Jana
Spoura staršího i mladšího, Miroslava
Draţana, Zdenku Spourovou, Marušku
Kříţovou, Ivetu Petříkovou starší i
mladší, Květu Marešovou starší i mladší, Vlaďku Strejcovou a Svatavu Šlaisovou. Musím uznat, ţe jejich herecké
výkony stály za to a bylo se na co koukat. Všechno klapalo, neobjevily se ani
ţádné technické chyby. Troufám si říct,
ţe to bylo velmi příjemné zpestření
celého večera.
Po divadle následovalo občerstvení a k poslechu a k tanci hrála opět
cimbálovka Milana Broučka. Celý večer končil kolem 20. hodiny, opět byl
zajištěn odvoz v podobě autobusu.
Myslím, ţe patří poděkování
všem, kteří přišli s nápadem a vymysleli tento den. Těm, kteří se o naše občany starali a zákusky s večeří od nich
senioři dostali. Divadlo zahráli, přišli je
naladit, naše spoluobčany na chvíli
zabavit. Děkujeme celé obsluze
v hostinci, obci, zaměstnancům a paní
starostce a budeme doufat, ţe sejdeme
se zas po roce.
Veronika Straková

elce, kteří se bez pardonu museli vypravit do svého rodného města. Vydal se i
Josef s Marií...
Jak příběh pokračoval, jistě není
nutné zmiňovat. Představení nás provedlo časem od putování Josefa a Marie
přes narození Spasitele světa aţ do
chvíle, kdy se mu, vedeni hvězdou,
přišli poklonit tři mudrci z východu.
Zazněly koledy doprovázející děj, které
si v závěru zapěli nejen protagonisté,
ale téţ návštěvníci, jichţ bylo doslova
nepočítaně. Ochotníci rozhodně nepodcenili detaily, a tak pasáčci měli ovečku
i kozu, římský voják byl jak vystřiţený
z učebnice a kostýmy celkově byly
naprosto dokonalé...
Ochotníci z Chloumka nám připomněli ten pravý původ i smysl Vánoc. Díky za tento krásný záţitek v
krásném čase. Po představení si zájemci
mohli odnést domů plamínek betlémského světla, které k nám, přes hory,
přes doly, doputovalo aţ z dalekého
Betléma a spojuje tak všechny lidi, pro
které je podstatou Vánoc narození Jeţíše Krista.
Dana Matějovská

Leden 2015
Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 29.12. 2014
Rada města Kasejovice schvaluje:
ukončení smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 797/1 a 846/2 v
k.ú. Chloumek u Kasejovic s p. Jiřím Ţáčkem na jeho ţádost
přidělení městského bytu ve zdravotním středisku v Kasejovicích od
1.1.2015 praktickému lékaři MUDr.
Jaroslavu Mackovičovi
Souhlasí:
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
na úseku zápisu údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí s obcí Nezdřev
s předáním ţádosti o umoţnění
splátkového kalendáře na platbu
dluţné částky za uţívání městského
bytu správci bytového hospodářství
s doporučením úhrady do šesti měsíců
Bere na vědomí:
informaci o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na úseku projednávání
přestupků mezi obcí Nezdřev a
městem Nepomuk
informaci o průběhu jednání se starosty obcí Mladý Smolivec, Hradiště, Ţivotice, Oselce a Nezdřev ve
věci úhrady sluţeb poskytovaných
městem Kasejovice
ţádost manţelů Nyiriových o pokácení vzrostlých stromů v parku u
školy ohroţujících jejich dům
informaci o zhodnocení finančních
prostředků na účtech
informaci o probíhajícím jednání s
firmou EGF Energy, s.r.o. Sušice
ve věci uţívání pozemků v k.ú. Kasejovice
průběh jednání ve věci ţaloby ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Kasejovice ve věci určení vlastnického
práva k nemovitým věcem – pozemkům pod silnicí č. I/20
nabídku firmy Energy Consulting
Service, s.r.o. České Budějovice na
zpracování průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví města
Kasejovice
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Výše a způsob platby za svoz odpadu
na rok 2015 v Kasejovicích se řídí
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012
ze dne 14.12.2012, o místním poplatku
za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do konce února 2015
v hotovosti nebo převodem na účet
města Kasejovice. Výše poplatku zůstává beze změny, a to 420,- Kč za osobu, přihlášenou v obci k trvalému pobytu a 420,- Kč pro fyzickou osobu,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
Počet osob
s trvalým
bydlištěm
1 osoba
nebo chalupář
2 osoby
3 osoby
4 osoby a více

Poplatek

420,840,1.260,1.680,-

Známka

Celoroční
známka 1x za
14 dní u 1 - 2
osob nebo
chalupářů

5 jednorázových známek nebo 4 pytle

1.260,-

10 jednorázových známek nebo 8 pytlů
1celoroční známka (svoz 1x za 14 dní)
1 celoroční známka (svoz 1x za 14 dní)

1.260,-

Podle zájmu lze zakoupit další typ
známky (platí pouze pro Kasejovice):
2 100,- Kč - kombinovaná známka (42
svozů/rok) - 1x za 14 dní v létě, 1x
týdně v zimě
Informace pro platby převodem z účtu:
Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2014
Variabilní symbol: 15
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení
Specifický symbol:

Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad:
čp. 200 = 10200)
Řesanice 20 + číslo popisné
30 + číslo popisné
Újezd
Chloumek 40 + číslo popisné
4010 + číslo evidenční
50 + číslo popisné
Polánka
60 + číslo popisné
Podhůří
Kladrubce 70 + číslo popisné
7010 + číslo evidenční
Přebudov 80 + číslo popisné
8010 + číslo evidenční

Setkání důchodců pro Kasejovice a spádové obce
dne 11.2.2015 od 14 hod.v sále restaurace U Adamců v Kasejovicích.
Program:
Od 14.00 hodin - Vystoupení dětí z MŠ, žáků ZŠ a umělecké školy
Od 15.00 hodin - K tanci a poslechu hraje "Malá muzika Nauše Pepíka"
Od 16.30 hodin - večeře
Zajištěno občerstvení, zákusky, ochutnávka zabijačkových specialit.
Svoz z okolních obcí bude zajištěn.
MUDr. Jaroslav Mackovič, praktický lékař pro dospělé, Kasejovice 251
Tel. Kasejovice 371 595 155, Mladý Smolivec 371 585 235
nabízí: závodní lékařskou preventivní péči, péči o diabetiky II. typu (vyšetření GHB, INR
a dále CRP v ordinaci), vyšetření EKG a LASER terapii
Ordinační doba Kasejovice:

Poplatek za psa na rok 2015 činí
50 Kč za jednoho a za kaţdého
dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku
do 28.2. 2015.

k individuální rekreaci, byt nebo dům,
ve kterých není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu.
Známky na popelnici, případně
pytle na odpad, je moţné vyzvednout si
na Městském úřadě v Kasejovicích
v průběhu příslušného roku. Platnost
jednorázových i celoročních známek
z roku 2014 končí 31.1.2015. Svoz odpadu probíhá v Kasejovicích kaţdý
čtvrtek v topné sezóně a kaţdý lichý
čtvrtek mimo topnou sezónu. Ve spádových obcích je svoz zajištěn celoročně jednou za čtrnáct dní v liché čtvrtky.

Ordinační doba Mladý Smolivec:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
ÚT
ČT

7.00 – 13.00
7.00 – 12.00 16.00 – 18.00
7.00 – 13.00
10.00 – 12.30
7.00 – 10.00
12.30 – 15.30
7.00 – 9.30
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Dne 4.12.2014 přivítala paní starostka Marie Čápová celkem 11 nových občánků
narozených v uplynulém roce. Jmenovitě to jsou: Tereza Niklová, Martin Bajza,
Vratislav Tichý, Vladimír Tichý, Pavel Týc, Tereza Nyiriová, Matěj Kališ,
Gabriela Bláhová, Jiří Balog, Václav Balog a Lea Mašková.

Kasejovicích se opět konalo
Vánoční zpívání koled s Českým
rozhlasem. Jako kaţdoročně se
akce konala ve středu, tentokrát 17.12.
a nesla se ve znamení tradic - tradičně
zapěly vánoční písně děti z místní ZUŠ
a skupina Brumendo, tradičně se podávaly výborné klobásy a svařák zdarma,
a tradičně nás počasí nepříjemně překvapilo - tentokrát to byl poměrně vydatný déšť, který padal z nebe po celou
dobu akce a skončil aţ s odchodem
posledních návštěvníků. Tato jedna z
méně příjemných tradic se opakuje
kaţdý rok, buď prší, je silný vítr, anebo
aspoň sněhu po kolena... Ačkoliv pamětníci vzpomínají, ţe taky jednou
bylo pěkně :-).
Nicméně i přes tyto rozpustilé
klimatické kratochvíle byla tato předvánoční akce, alespoň z mého pohledu,
povedená. Sešlo se nás 235, coţ je
opravdu pěkné číslo, vzhledem k výše
zmiňovaným faktům. Hudební produkce souboru Pšeničky i kasejovického
Brumenda byla opravdu vydařená, a
byť bylo asi leckomu zvenčí poměrně
chladno, uvnitř zahřály krásné skladby.

Ostatně na zahřátí se podílel i výborný
svařák a čerstvě ugrilované klobásy.
Kdo zatouţil v předvánočním čase po
doušku medoviny, mohl si ji zakoupit v
jednom ze stánků, prodávala se téţ
cukrová vata a malované perníčky.
Očekávaným hřebem večera, ke kterému směřovalo všechno snaţení, bylo
společné zpívání koled s dalšími městy
Plzeňského kraje, které započalo krátce
po 18 hod., kdy z rozhlasu zazněly dvě
oblíbené koledy "Nesem Vám noviny"
a "Narodil se Kristus Pán".
Všem, kdo svou pomocí přispěli
ke zdaru akce, bych chtěla poděkovat:
za prvé děkuji všem malým pomocníkům, kteří velice svědomitě i přes nepřetrţitý déšť rozdávali pamětní listy.
Děkuji také panu Karlu Pavelcovi za
nazvučení, o které se stará kaţdým
rokem. Další poděkování patří souboru
Pšeničky pod vedením pana učitele
Ondruška a kasejovické skupině Brumendo. Dále místním hasičům, kteří s
pomocí svojí techniky nasvítili celé
náměstí. Poděkování patří téţ paní Barboře Emmert za zajištění výborného
občerstvení. Dana Matějovská
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okořit kótu 628 a zároveň ukončit týdenní maratón v konzumaci
dobrého jídla a pití se ve čtvrtek
1.1.2015 rozhodlo 110 účastníků novoročního pochodu. Od třinácté hodiny tak
zdolávali kopec Čihadlo nad obcí Polánka nadšenci ze všech světových
stran.
Ten, kdo dorazil aţ na vrchol
nejvyšší a zvěčnil své jméno v kronice
novoročních pochodů, obdrţel pamětní
list s pořadovým číslem účastníka a
obohatil se o informace z historie kopce. Za odměnu se pak kaţdý účastník
zahřál výborným punčem nebo voňavým čajem. Ti, kteří neměli ještě dost
novoročních oslav, sáhli po nabídce
pana Jindřicha Pohanky a ochutnali
například destilát Čihadlo vypálený
pouze pro tuto příleţitost nebo jiné tekuté ovoce. Kdyţ si všichni dostatečně
provětrali faldy, s chutí si ještě opekli
vuřty na doplnění energie a pohovořili
s přáteli a sousedy. Díky sněhové nadílce mohli pak všichni prvně zakončit
novoroční setkání sjezdem kopce na
čemkoliv.
Na závěr jedno velké poděkování
Sboru dobrovolných hasičů Polánka za
výbornou organizaci celé akce na kopci
samém, panu Josefu Faměrovi za prohrnutí přístupových cest a dovoz všech
propriet vlastním Zetor-ořem, panu
Jindřichu Pohankovi za voňavé destiláty, Petře Fialové za výţivný punč, Monice a Mileně Juráčkové za obsluhu a
všem účastníkům pochodu, ţe nám zůstávají věrní.
Marie Řehořová,
Komunitní škola Kasejovice

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční
Objednávka na tel. čísle
723 38 77 48,
Lenka Kunešová
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vydáno po předloţení PD akce,
firmě ENERGON Dobříš budou
sděleny podmínky Obce MS pro
rekonstrukci NN a zřízení VB a
zároveň sdělit firmě ČEZ Distribuce a.s.informaci o zařazení investice
rekonstrukce VO v Mladém Smolivci v roce 2016 do rozpočtu obce
vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve
výši 14.105.000,-- Kč
finanční příspěvek ve výši 2000 Kč
na 7. ročník turnaje v Člověče nezlob se
ţádost paní Fenkové na radiátor do
obecního bytu p. 27 v Mladém
Smolivci, radiátor bude přidán v
termínu dle domluvy s p. Fenkovou
zpracování kalendáře na rok 2015
panem Václavem Blovským
přijetí daru na sázení stromků od p.
Pištorové ve výši 7000 Kč – akce
„Zasaď si svůj strom“
odměnu pro zapisovatele p. Kříţovou z Budislavic ve výši 800 Kč/
měsíc

Zastupitelstvo obce schvaluje:
poskytovatelem internetu pro obecní budovy od roku 2015 firmu KONET s.r.o., IČO 28104447 za měsíční poplatek 200 Kč včetně DPH
pro všechny obecní budovy, nejprve bude dána firmě SporkNeT
s.r.o. výpověď a poté bude uzavřena nová smlouva
rozpočtové opatření č. 11/2014
výběr hostinského v Mladém Smolivci tak, ţe dne 5. 1. 2015 se od 17
hod v zasedací místnosti OÚ Mladý
Smolivec oba zájemci představí a
poté proběhne hlasování o nejlepším kandidátovi na post hostinského v Mladém Smolivci všemi přítomnými občany, vítězný kandidát
bude doporučen zastupitelstvu na
lednovém zasedání ke schválení
pronájem míst na umístění bezdrátové technologie na poskytování
internetu na objektech Vodárna
Doţice p.č. st. 113/1, Starý Smolivec 80, Radošice hasičská zbrojnice
na p.č. st. 96, vţdy o výměře 1 m 2
na kaţdém objektu za cenu 500 Kč/
rok/objekt firmě KONET s.r.o. IČO
28104447, nájemce si bude hradit
spotřebovanou elektrickou energii
vydání předběţného souhlasného
stanoviska k akci IE – 12-0005566
– rekonstrukce vzdušné sítě nízkého
napětí v Mladém Smolivci - náves
s tím, ţe konečné stanovisko bude

Bere na vědomí:
kontrolu usnesení 13/14
dvě ţádosti na pronájem hostince
v Mladém Smolivci
ţádost paní Skuhravé z Mladého
Smolivce o pronájem bytu v Radošicích čp. 10 s tím, ţe ţádost bude
evidována a bude o ní rozhodováno,
aţ bude na tento byt podána výpověď a bude znám termín uvolnění
bytu
informaci o průběţném hospodaření
v lese a v odpadovém hospodářství
za rok 2014

sobotu 27. 12. 2014 jsme se vydali na jiţ druhý ročník pochodu
z jedné obce do druhé. Trasa
byla stejná jako v loňském roce. Vyrazili jsme z Budislavic, kde se nás sešlo
23, pak jsme se posunuli do Mladého
Smolivce, kde jiţ po přepočítání nás
bylo 49 a pes, dále naše kroky vedly do
Starého Smolivce a na cyklostezce U
Anděla se uţ nás fotilo 62. Protoţe
nám šel někdo naproti a někdo napřed,
tak na odpočívadle Bitvy na Vraţdě,
kde jsme opékali vuřty a kde na nás
Honza Spour čekal s čajem a pro do-

spěláky i s rumem, nás bylo 75. Pak
jsme pokračovali dále po cyklostezce
do hostince U Simči v Doţicích a tam
jsme se občerstvili kávou a uţ nás čekala poslední občerstvovací zastávka
v Budislavicích. Tam jsme dostali polévku a uţ jsme čekali, aţ začne
„Člověče nezlob se“. I přestoţe někteří
si trasu pochodu poupravili a neabsolvovali s námi všechna stanoviště,
v Budislavicích nás skončilo 55
„pochoďáků“. Coţ je úspěch a určitě je
i úspěch, ţe účastníci byli spokojeni.
Eva Kubová
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začátku roku nového bývá zvykem ohlédnout se za rokem uplynulým - tím takzvaně "starým".
A při této příleţitosti jsem se ohlédl na
našich obecních internetových stránkách v rubrice "události v obci". Skromně si dovoluji Vám poradit: zkuste to
také! Asi budete překvapeni tím, kolik
těch nejrozmanitějších společenských a
kulturních událostí (jak se poněkud nečesky říká: "akcí"), za poslední roky u
nás proběhlo. A takřka všechny se dají
popsat tím, právě pro Vánoce tak typickým úslovím: SETKÁNÍ LIDÍ DOBRÉ
VŮLE.
A bez výjimky to platí i pro tradiční sousedské vánoční setkání v Budislavicích 28.prosince 2014, které doplnilo bohatý vánoční a novoroční program v obci. U staroţitného budislavického maličkého Betlémku zazpíval ţenský chrámový pěvecký sbor VELKOBOR z Velkého Boru a to jiţ u nás
poněkolikáté, a jako i před tím s velkým
úspěchem. A koled nebylo dosti... další
vzápětí zazněly spolu s vánočním evangelijním příběhem o narození Kristově
u velkého ţivého Betléma, to v přepěkném podání divadelních ochotníků z
blízkého Chloumku. Srdečně přejeme
chloumeckým: vydrţte! - moc rádi se s
vaším kumštem budeme setkávat i v
budoucnu!
Zdali bylo všem přítomným asi
150ti sousedům dobře, lépe vypoví připojené fotografie.
Zbývá upřímně poděkovat za
účinnou pomoc Obecnímu úřadu, panu
hostinskému L.K. a spol., a všem, kdoţ
pomohli setkání uskutečnit a samozřejmě všem účinkujícím. A samozřejmě
děkujeme i všem za účast (ţidle v kostele tak mohly být jiţ uhrazeny...). A
všem Vám přejeme, aby dobrá vůle mezi námi nás provázela celý nový
rok L.P. 2015 !
M.K.
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e středu 10. 12. 2014 jsme se
v zasedací místnosti OÚ
v Mladém Smolivci sešli s paní
Miladou Cihlovou, autorkou právě
vydané knihy Mlýny a mlynáři na
Lomnici.
Přestoţe se začátkem listopadu
v Předmíři konal křest knih a účast byla
opravdu veliká, i k nám na besedu přišla skupinka příznivců tohoto kniţního
ţánru. Paní Cihlová nás provedla svou
knihou a dokonce došlo i k předčítání.
Besedu doplnil p. Mgr. Vladimír Červenka svým velice zajímavým povídáním o mlýnech, mlynářích, mlynářském řemesle v našem kraji a to hluboko do minulosti. Knihy jsou jiţ rozprodány a i to svědčí o velice přínosné

literatuře, která zmapovala a zaznamenala naše území nejen pro nás, ale
hlavně pro naše potomky. Paní Cihlové
patří veliký dík. Věříme, ţe to nebyla
poslední kniha, kterou paní Cihlová
vydala.
Eva Kubová

úterý 30. 12. 2014 se uskutečnil
další pěší výšlap Budislavických
turistů, tentokráte do kostelů
našeho okolí. V plánu byla trasa Budislavice kostel sv. Jiljí, dále Doţice kostel sv. Michaela, Číţkov kostel sv.

Jana Křtitele a končili jsme v kapličce
sv. Anny v Radošicích. Kaţdým kostelem nás slovně i osobně provedli odborníci na slovo vzatí. V Budislavicích
to byl Martin Kulíšek, v Doţicích Mgr.
Vladimír Červenka, v Číţkově paní
Šmírová a v Radošicích paní Rottová.
Všichni nás svým povídáním velice
zaujali a dokonce v Číţkově jsme měli
moţnost podívat se i do zdejší fary.
Výšlapu se účastnilo průběţně
21 aţ 24 turistů. I přes nepřízeň počasí,
břečky na silnici a nepříjemného větru,
se výšlap zdařil a polévka v Budislavicích nás všechny rozehřála.
Eva Kubová

Číslo 1; ročník XX.
USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 16.12.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání
vyrovnaný rozpočet na rok 2015
v částce 3.900.000,- Kč
dodatky č. 64-68 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště
s firmou RUMPOLD Plzeň
realizaci opravy části obecní komunikace Hradiště-Lnáře v délce cca
70 m
Bere na vědomí:
informaci o vyúčtování nákladů na
vydávání Kasejovických novin
v roce 2014
zprávu o sběru odpadů v Obci Hradiště v roce 2014.
Přijímá:
rozpočtové opatření č.6/2014

akupujete dárky dva dny před
Vánocemi, nebo jejich pořízení
pečlivě plánujete a připravujete
dlouho dopředu? Je pravda, ţe v dnešní
době se dá i na poslední chvíli koupit
skoro všechno. Ale ne úplně všechno...
Jsou dárky, které se koupit nedají, nedají se ani zabalit do lesklého papíru a
opatřit jmenovkou, je to jen otázka okamţiku, kdy se nabízejí a pak jsou pryč.
Takovýmto dlouho připravovaným dárečkem byl koncert ţáků ZUŠ, kteří pro
své blízké nacvičili a přednesli skladby,
které pod vedením svých učitelů připravují a pilují právě pro tento jedinečný
předvánoční záţitek.
Zazněly vánoční písně, skladby
váţné hudby i lidové písničky. Prostě
všehochuť, která návštěvníky jednak
naladila na přicházející Vánoce, jednak
potěšila. Hojná účast návštěvníků svědčí o tom, ţe tento předvánoční dárek byl
netrpělivě očekáván a jako vţdy nadělil
velkou radost.
Dana Matějovská
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omalu se blíţí konec prvního
pololetí školního roku
2014/2015, do kterého Základní
škola Kasejovice vstoupila s více jak
180 ţáky. Do lavic první třídy usedlo
dvacet nových ţáčků, kteří se jiţ naučili počítat, rozpoznávat písmenka a číst
a psát první slova. Nakolik bylo toto
pololetí úspěšné, vědí nejlépe sami
ţáci, jejich rodiče a učitelé, kteří jim jiţ
zanedlouho rozdají pololetní vysvědčení.
V měsíci říjnu nabídla škola
ţákům tradičně rozmanitou škálu zájmových krouţků. Na prvním stupni se
konkrétně jedná o krouţek počítačový,
angličtiny, keramický, dramatický a
sportovní hry. Na druhém stupni se
ţáci měli moţnost přihlásit do krouţku
přírodovědného, keramického, atletického, florbalového, paličkování a latiny. Novinkou pro ţákyně prvního stupně je krouţek aerobiku realizovaný ve
spolupráci s Tělovýchovnou jednotou
Sokol Kasejovice. Podobně jako
v předchozích letech mohou ţáci navštěvovat pobočku Základní umělecké
školy Nepomuk, která jim nabízí hru na
rozmanité hudební nástroje a výuku
zpěvu a s kasejovickou základní školou
velice úzce spolupracuje při pořádání
kulturních akcí.
To, ţe ţáci kasejovické školy
nezískávají nové vědomosti a dovednosti pouze ve školních lavicích, svědčí
celá řada vzdělávacích, kulturních a
sportovních akcí, kterých se zúčastnili
ţáci obou stupňů. V podzimních měsících navštívili čtvrťáci a páťáci dopravní hřiště v Blovicích, ţáci druhé a třetí

třídy absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku v Horaţďovicích. Podařilo
se nám rovněţ úspěšně zrealizovat projekt „Kasejovice – Zwiesel 2014“ a
s ředitelem tamější Mittelschule se
do mluvit na d alší sp o lupráci.
V prosinci 2014 ukončila kasejovická
základní škola třetí rok pětileté udrţitelnosti projektu Poznáváme svůj kraj.
V rámci této udrţitelnosti projektu navštívili ţáci šesté a sedmé třídy interaktivní výukový program v plzeňském
Pivovarském muzeu a ţáci osmé a deváté třídy absolvovali prohlídku Podbrdského muzea v Roţmitále pod
Třemšínem. V prosinci zavítal do školy
Mikuláš s anděly a čerty. Tradiční vánoční výstava a vánoční koncert ţáků
připomněl široké veřejnosti čas blíţících se Vánoc a prázdnin.
V měsíci lednu čeká na ţáky
sedmé a osmé třídy tradiční lyţařský
kurz v Ţelezné Rudě na Šumavě a na
budoucí prvňáčky zápis do první třídy.
Doufám, ţe k zápisu přijdou předškoláci v hojném počtu, připravené úkoly
hravě splní a škole se pro nový školní
rok podaří zajistit početnou první třídu.
Závěrem mi dovolte, abych
ţákům, jejich rodičům, zaměstnancům
školy, zástupcům města Kasejovice,
místních organizací a spolků a všem
ostatním popřála úspěšný nový rok
2015. Přála bych si, abychom si vycházeli vzájemně vstříc a dokázali dobře
spolupracovat. Více informací o Základní škole Kasejovice najdete na
www.zskasejovice.cz.
Štěpánka Löffelmannová,
ředitelka ZŠ Kasejovice

éměř celý prosinec pracovali
všichni ţáci i učitelé na výrobcích pro tradiční prodejní Vánoční výstavu. Ta byla zahájena 12. 12.
v devět hodin ráno a trvala aţ do odpoledních hodin. Od rána se linuly školou
melodie koled. A všichni ţáci se
v průběhu vyučování šli podívat na své

výrobky, ale i ty, které dělali spoluţáci
z jiných tříd. Za kaţdou třídu z prvního
stupně byla připravena jedna nástěnka
s ukázkou jejich činnosti a tvorby.
Kaţdý, kdo přišel, si měl opravdu z
čeho vybírat.
Děkujeme všem ţákům a učitelům
za jejich čas věnovaný této výstavě.

Číslo 1; ročník XX.

uto a další koledy a vánoční básně děti zazpívaly a přednesly na
vánočních besídkách, které se
uskutečnily v obou odděleních školní
druţiny.
Připomněli jsme si starodávné
vánoční zvyky, vyzkoušeli si pouštění
ořechových lodiček a pozorovali, drţí-li
pohromadě. Z vyrobených svícnů jsme
sestavili Vánoční spirálu, kterou tvořily
ještě malé pařízky a větvičky chvojí. V
příšeří byla Vánoční spirála krásná a
působivá.
A to uţ se děti těšily na dárky,
které čekaly pod stromečkem. Holčičky
nejvíce potěšila nová kuchyňka a kluci
měli radost z Lega i z traktorů, které si
pak vyrovnali do policové skříňky věnované na začátku školního roku firmou
Peripolar (p. Miroslav Červený).
Za krásnou atmosféru a radost
dětí z dárků děkujeme firmám a osobám, které přispěli finančními částkami
na vybavení ŠD. Jsou to: P+V ELEKTRONIC spol.s.r.o., KLAUS Timber
a.s., KOVO Kasejovice MONT s.r.o. a
KOVO Kasejovice KLIMA s.r.o., Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., Gummitechnik s.r.o. (p. Miluše Skuhravá),
p.Václav BLOVSKÝ, PILA K&P s.r.o .
a p. Barbora EMMERT.
Všem jmenovaným i nejmenovaným děkujeme za přízeň.
Šárka Vocelková, vychovatelka ŠD
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d října 2014 zahájil činnost na
ZŠ Kasejovice atletický krouţek. Trénujeme vţdy v pondělí
od 14, 00 do 15, 00. Děti začaly
s tréninkem základních atletických
dovedností a doufají, ţe se na jaře tréninkové úsilí zúročí v podobě osobních
rekordů. Prozatím vyuţily moţnosti
zúčastnit se halových atletických závodů v Českých Budějovicích ( 15. listopadu a 29. listopadu 2014). Při prvních
závodech většina zúčastněných jela
sbírat zkušenosti, děti se často přesvědčily, ţe konkurovat závodníkům
z velkých oddílů bude velmi obtíţné.
Při druhých závodech uţ si téměř
všichni zúčastnění vylepšili svá osobní
maxima, a dokonce si někteří přivezli
medaile: Francesco Impagliatelli byl
třetí v běhu na 300 m, Lia Vilhelmová
byla třetí v běhu na 60 m a Adam Fous
dokonce zvítězil ve všech bězích, ve

a základní škole
se 5. 12. nadělovalo.
Do všech tříd přišla
vzácná
návštěva
v podobě sv. Mikuláše, čertů a andělů.
V kaţdé třídě nejprve
pohrozili čerti nezbedným ţákům. Teprve pak nastala moţnost, aby mohli všichni, včetně paní
učitelek, odříkat nějakou tu básničku,
nebo zazpívat písničku a za to všichni
dostali svou nadílku.
Ve všech třídách, kromě 1. třídy, se o
tuto událost zaslouţila devátá třída, která šla navštívit i místní mateřskou školu.
V první třídě splnili svou povinnost
jejich patroni, tzn. ţáci z 8. třídy.
Všechny děti na prvním stupni si
tento den náleţitě uţily, slíbily, ţe se
polepší a byly rády, kdyţ tato vzácná
návštěva odešla do dalších tříd, aniţ by
někoho z nich čerti odnesli.
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kterých startoval, v běhu na 50 m, na
60 m i v běhu na 300 m. Je důleţité, ţe
všem dětem se na závodech líbilo a
mají chuť do dalšího měření sil.
Těsně před vánočními svátky se
v tělocvičně SOŠ Blatná konal 23. ročník Vánoční laťky, halové soutěţe ve
skoku vysokém. Ze ZŠ Kasejovice se
zúčastnilo celkem 9 ţáků, většina si
vylepšila své osobní maximum. Dařilo
se zejména chlapcům, Vlastimil Křišta
a Jan Chodora skočili shodně 136 cm,
Francesco Impagliatelli vybojoval 3.
místo výkonem 146 cm a na 2. místo
dosáhl Petr Nezbeda uţ velmi slušným
výkonem 152 cm.
Doufáme, ţe i v roce 2015 nám
bude společné sportování přinášet celou řadu pěkných proţitků.
Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice,
vedoucí atletického krouţku

ne 28.12.2014 se v restauraci U
Adamců, konal 0. ročník karetní
hry dvojic v kříţové sedmě.
Turnaje se zúčastnilo 11 dvojic, převáţně z Kasejovic, avšak měli jsme tu
i dvě dvojice z Blatné a jednu Příbramsko-Březnickou dvojici. A také
mezi nás karbaníky zavítala jedna
slečna a to Jana Suchanová. Ta se
společně se svým přítelem Jiřím Bergmanem umístila na 10. místě. Turnaj
opanovala dvojice Zelenka Jan, Mašek Jan st., která ve finálovém souboji
porazila Kasejovicko-Blatenskou dvojici Vodička Lukáš, Kortus Jan.
POŘADÍ:
1. Zelenka Jan, Mašek Jan st.
2. Vodička Lukáš, Kortus Jan (Blatná)
3. Navrátil Josef, Vonášek Pavel (Blatná)
4. Drnek Václav, Jakubčík Tomáš
5. Chára Martin, Jakubčík Václav
6. Jindřich Müller, Dan Broţ (oba Blatná)
7. Šampalík Ondřej, Kuryluk Jaroslav st.
8. Weiss Ondřej, Weiss Martin
9. Mášek Jan ml., Kuryluk Tomáš
10. Jiří Bergman, Suchanová Jana
(Mirovice)
11. Chýla Martin, Remiš Jan (Příbram,
Březnice)

V dalším ročníku turnaje doufáme, ţe
se zde všichni znovu sejdeme v jiţ
vyšším počtu dvojic. Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům AGRO Blatná a.s., KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ Tomáš
Kuryluk a STROM Praha a.s. za darované ceny. S přáním šťastného nového
roku pořadatelé turnaje
Václav Jakubčík a Martin Chára
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lavání není jen zdravotně výchovný činitel, ale doslova ţivotní nutnost. Plavecká výuka přispívá ke sníţení počtu dětí s plaveckou
negramotností, čímţ sniţuje procento
ročně utonulých dětí. Pohyb ve vodě má
vliv nejen na naši pohybovou a kosterní
soustavu, ale i naše vlastnosti - vytrvalost, sílu, otuţilost, soutěţivost a cílevědomost.
Ţáci druhého a třetího ročníku se
proto zúčastnili výuky plavání v bazénu
v Horaţďovicích. Soukromá Plavecká
škola Horaţďovice, která výuku plavání
zajišťuje, je součástí Asociace Plaveckých škol ČR. V průběhu deseti dvouhodinových lekcí děti pod vedením kvalifikovaných cvičitelů zdokonalují techniku plavání. U neplavců nebo bojácných dětí cvičitelé formou her odstraňují prvotní strach z vody a učí tyto děti
zvládat vodní prostředí. Během výuky
probíhá samozřejmě taktéţ poučení o
bezpečnosti – zvládání rizikových situací vodního prostředí jako jsou skoky do
neznámé vody, nepřeceňování svých sil
a moţností.
Odměnou za zlepšení, snahu a
vytrvalost v průběhu výcviku děti získávají v poslední lekci plavání Mokré
vysvědčení.

řednášky Virtuální Univerzity
třetího věku jsou určeny nejen
seniorům, ale všem, kteří mají
zájem o vzdělávání se.
Během 6 přednášek budou představeny
nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichţ realizace si můţeme
prohlédnout v Čechách - Carlo Lurago,
Jean Baptist Mathey, Jan Blaţej - Santinih a Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer.
Zahájení kurzů 4.2.2015 ve 14 hod. v
sále Kulturně společenského centra Kasejovice.
Cena semestru 300 Kč.
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Nová Ves
Lokalit tohoto názvu, který označuje prostě nově zaloţené sídliště, eviduje Antonín Profous ve svých
„Místních jménech“ celkem 74, dalších
14 je blíţe specifikováno přívlastkem
nebo určením polohy ve vztahu
k jinému blízkému sídlu. Jen na území
historického Prácheňska, kam náleţela i
naše Nová Ves, je 8 sídlišť téhoţ jména. V takovém případě můţe být rozlišení toho, kterého z nich se jaká písemná zpráva týká tvrdým oříškem. U naší
Nové vsi tomu ovšem tak není, jelikoţ
vztah dané písemné zmínky k ní je určen dalšími místními souvislostmi. Dne
2. prosince 1378 totiţ kněz Severin
z Neprochov, farář v Řesanicích, písemně vyznal, ţe prodal svůj pozemek
v Holkovicích Svatkovi z Holkovic.
Svědky aktu byli Přibík z Nové Vsi
(„Przibico de Noua uilla“) a Bušek
z Holkovic. Protoţe Holkovice i Řesanice se nachází v blízkosti naší Nové
Vsi, není důvod pochybovat, ţe v tomto
případě jde skutečně o ni. A nepochybují o tom ani sami Novoveští, kteří
nechali u příleţitosti 625. výročí od
první písemné zmínky umístit v roce
2003 na návsi sochu s fiktivní podobou
Přibíka co by nejstaršího známého majitele Nové Vsi.
Plzeňský historik Petr Roţmberský správně poukazuje na to, ţe naší
Nové Vsi se nejspíše netýká záznam
v berním rejstříku Plzeňského kraje
z roku 1379. Figuruje v něm sice jako
její majitel také Přibík, ale zde půjde
jen o shodu jmen, protoţe Nová Ves u
Oselec neleţela v Plzeňském, nýbrţ
v Prácheňském kraji. V uváděném případě by se mohlo jednat spíše o Novou
Ves u Dobřan. Zajímavější jsou ovšem
další majitelé. Z roku 1398 pochází
zpráva, ţe panoš Stanislav z Nové Vsi,

Pečeť Volfarta z Černic
z roku 1412; kresba M. Milec
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odjinud z Otěšic, syn Baška z Nové Vsi
(„Stanislaum clientem de Nouauilla
alias de Otyessicz, filium Baskonis,
armigeri de Nouauilla“), si uloţil
u zderazského probošta peníze, které si
vypůjčil Jakub z Kasejovic. Nemůţeme
sice říci, jaký vztah byl mezi Buškem
(Baškem), jeho synem Stanislavem a
Přibíkem zmiňovaným roku 1378, víme
ale, ţe Bušek a Stanislav byli roku 1398
patrony v Kotouni, a ţe Stanislavovými
bratry a tudíţ Buškovými syny byli i
Hroznata, Bohuslav (Bohuš) a moţná i
Slavibor z Kotouně (viz výše). Mimo to
alternativní přídomek „z Otěšic“ uţívaný Stanislavem i v dalších letech zase
ukazuje na společný původ s dalšími
nositeli téhoţ predikátu, třeba s bratry
Bohuslavem (Bohušem) a Václavem na
Osvračíně. Na spřízněnost uvedených
osob poukazuje rovněţ často se objevující jméno Bohuslav či Bohuš, jehoţ
variantami je i Bušek a Slávek (ten ale
můţe v našem případě znamenat i Slavibora). Příbuzenský vztah mezi šlechtickými rody lze určit také pomocí společného erbu. Tím byly u vladyků
z Otěšic dvourohé vidle, jak je vidíme
na pečeti Půty z Otěšic (1446), kde je
nad nimi uprostřed štítu ještě kulička.
Stejné znamení se později opakovalo i
v klenotu nad přilbou. Naproti tomu
Přibík z Kotouně má, jak jiţ víme, ve
svém erbu půlměsíc. Stejné erbovní
znamení nacházíme na pečetích rodu
píšícího se po Černicích mezi Oselci a
Defurovými Laţany. Zde sídlili na počátku 15. století sourozenci Dobrohost
a Volfart, v roce 1412 purkrabí hradu
Bor na Tachovsku. Jejich bratrem pak
byl ještě nám jiţ známý oficiál praţského arcibiskupa Mikuláš Puchník
z Černic († 1402), jemuţ slouţil Jezovec z Oselec. Všichni tři bratři prodali
roku 1401 plat v Černicích kanovníkům

Pečeť Půty z Otěšic z roku 1446;
kresba M. Milec
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kostela sv. Jiří. Dochovaná listina nese
pečeti všech tří – na kaţdé je zobrazen
štít se znamením půlměsíce. Z roku
1412 pak známe další otisk pečetě Volfartovy, na níţ je půlměsíc doprovázen
ještě kuličkou uprostřed štítu, podobně
jako vidle ve znaku vladyků z Otěšic.
Nabízí se tedy domněnka, ţe jejich erb
je vlastně jen modifikací figury půlměsíce, která měla odlišit příslušníky různých rodových větví. Vezmeme-li navíc v úvahu také ostatní výše popisované skutečnosti, není nepravděpodobné,
ţe vladykové z Otěšic, Nové Vsi, Kotouně, Černic a moţná i Oselec (zde
však nemáme spolehlivější doklady)
jsou potomky jednoho společného předka.
Životice
První písemnou zmínku o Ţivoticích obsahuje nejstarší kasejovická
městská kniha z let 1417–1562. Je zde
zapsán právní akt, který se stal na květnou neděli roku 1425. Tehdy Vacek ze
Ţivotic („z Ssywoticz“) vyznal před
konšely městečka Kasejovic, rychtářem
Milotou a purkrabím zdejší tvrze Čejchanem z Heroltic, ţe usedlost, na níţ v
Ţivoticích hospodařil, postoupil své
vrchnosti, paní Anně z Frymburka.
Vladimír Červenka
Srovnávací tabulka nejstarších písemných
zmínek o obcích na Kasejovicku
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pátek 12.12. jsme posílali Jeţíškovi přáníčka s balónkem a
ve středu 17. 12. jsme jiţ ve
školce ve Starém Smolivci dárky od
Jeţíška rozbalovali a odpoledne jsme
měli vánoční jarmark a besídku pro
rodiče.
Na jarmarku se prodávaly vánoční svícny a různé vánoční dekorace,
andělíčci, zvonky, paličkované ozdoby
a také tradiční perníčky a vánoční cukroví. Do jarmarku přispěly svými výrobky tyto maminky: p. Arnoštová, p.
Bártová, p. Pojerová, p. Hronová, p.

etos jiţ posedmé vyletěly v pátek
12.12.2014 přesně v 15:15 hod. z
celé země balónky s dětskými
přáníčky k Jeţíškovi.
Naše školka se tak připojila k dalším
téměř 420 organizacím v celém Česku,
z Plzeňského kraje nás však bylo pouhých 17. I přesto se dobrá věc podařila!!! České nebe zaplavilo celkem 103
738 balónků s přáníčky a společně jsme
tedy překonali rekord z roku 2008. Ze
zahrady naší školky jsme společně vypustili 118 balónků.
Myslím si, ţe to byl nezapomenutelný záţitek nejen pro děti, ale i pro
nás dospěláky, kdyţ fialové balónky
stoupaly proti azurově modrému nebi a
zamířily si to ke Třemšínu.
Děkujeme všem zúčastněným.
Teď uţ jen ta přání splnit !!!!!
Svatava Šlaisová
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Jiřincová, p. Vávrová, p. Fořtová, p.
Kovaříková, p. Šmídová, p. Ďurčová,
p. M. Krejčová, p. Nezbedová, p. Nguyenová, p. Rejentíková, p. H. Šustrová.
Z vybraných peněz, celkem jsme vybrali 2 940,- Kč, budeme opět sponzorovat vakoveverku v plzeňské ZOO a také
si z nich zaplatíme dopravu do divadla.
U rozsvíceného vánočního stromku děti
zahrály vánoční příběh o narození Jeţíška, také zpívaly koledy, známé vánoční písničky, zahrály na flétnu a
přednášely básničky. Potom děti předaly vlastnoručně vyzdobené kalendáře a
přáníčka svým rodičům.
Pan místostarosta J. Spour přinesl dětem dárky, které nechal Jeţíšek na
obecním úřadě. Chlapci se radovali
z nářadí a děvčata z nádobí a různých
potřeb do kuchyňky. Domů si děti odnášely plyšáky a knihu, která nemá
chybět pod ţádným vánočním stromečkem.
Sváteční odpoledne bylo zakon-

čeno voňavým pohoštěním, které připravily děti společně s p. učitelkami,
některé maminky také přinesly ochutnat
svoje cukroví.
Všichni jsme měli radost z toho,
ţe byl o besídku ze strany rodičů tak
velký zájem a ţe jsme mohli společně
strávit příjemné odpoledne.
Sponzory letošních Vánoc v naší
MŠ byli: SDH Mladý Smolivec, SDH
Starý Smolivec, SDH Radošice, SDH
Budislavice, SDH Doţice, Mysl. sdruţení Mladý Smolivec, Agrochov Kasejovice –Smolivec a.s., Strom Lnáře,
Klaus Timber Kladrubce, p. Spour Budislavice, p. Konvář Doţice, p. Ţák
Mladý Smolivec, p. Kříţová Budislavice - ještě jednou děkujeme.
Děkuji rodičům, dětem, zaměstnancům i všem příznivcům mateřské
školy a přeji hodně zdraví, štěstí a radosti po celý příští rok!

oţické maminky si, jako kaţdý
rok, pro děti připravily čertovské překvapení. Tentokrát šlo o
plnění úkolů u kostlivce, vřískotu a
čerta. I kdyţ to z fotografií není patrné, v místnosti byla téměř úplná tma.
Děti musely prokázat velkou dávku
odvahy, aby sami touto zkouškou prošly. Nechybělo dětské šampaňské a
sladkosti.
Václav Blovský

ne 15.12. proběhlo v Oseleckém
šenku setkání důchodců obcí
Oselce, Kotouň, Nová Ves. Účast
62 důchodců, hudba Jiří Ocelík.
Dne 24.12.2014 od 21 hod. zpívání koled u Kloubovky v Kotouni za účasti 71
osob.
Po tradičním Novoročním přípitku před OÚ v Oselcích se druhého dne
1.1.2015 od 13 hod. vydalo 81 účastníků (věk 2 roky - 80 let) na Novoroční
pochod, trasa Oselce - Kloubovka - Kotouň - Oselce.
V Kotouni čekalo účastníky malé
občerstvení - zajistil SDH Kotouň. Po
příchodu účastníků do cíle v Oseleckém
šenku pak teplá polévka - výroba SDH
Oselce.
Poděkování patří sponzorovi celé
akce Masokombinátu Písek.

etos si děti v MŠ opět uţily
čerta, anděla a hlavně Mikuláše.
Trošku strachu určitě vyváţila
štědrá nadílka, která se dostala na kaţdého kluka i holčičku.

S. Šlaisová, ředitelka MŠ
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odobně jako před rokem byl i
loňský prosinec v Nezdřevě bohatý na nejrůznější události. Připomeňme si je hezky po řadě.
Mikulášskou nadílku za příslušné dávky dětských slz vystřídaných
radostí z dárků obstarala pětice čertů,
anděl a Mikuláš. Pod jednou čertovskou
maskou se skrýval nově Petr Chlanda
mladší. Poprvé se v přestrojení za anděla objevila Eliška Červená, jejíţ vzezření komentovala paní Marta Hladíková
slovy: "Ten anděl je jako ţivý."
Následující pondělí 8. prosince
se takřka celý Nezdřev (s výjimkou
bytovkářů a dětí) rozloučil v blatenském krematoriu s Františkem Trefným. Smuteční síň zaplnili i bývalí kolegové z kasejovického Kova, kde
František pracoval přes 40 let, a také
spousta jeho přátel z okolních obcí.
Poslední čest mu vzdala čestná stráţ
nezdřevských dobrovolných hasičů.
Ti se potom v sobotu 13. prosince sešli na své výroční valné hromadě,
kde zvolili staronové vedení své organizace. Do zajímavé diskuse přispěl šéf
okrsku SDH František Mašek. Nepokrytě kritizoval nejrůznější novoty nařizované "shora", které práci dobrovolníků komplikují. Doporučil nenechat se
otrávit a pokračovat v zásluţné a nenahraditelné činnosti místních hasičů. S
jeho kritikou i radou souhlasila řada
dalších debatérů.
V pátek 19. prosince měli na

sále nezdřevského hostince dodělnou
pracovníci horaţďovického Atria a v
lokále se tradičně loučili se starým
rokem "pahorkáři". Těm i dalším hostům připravil doslova velké divadlo
chalupář Jan Marvánek při konzumaci
předloţených jitrnic. Jak se s nimi laskal, jak zavíral oči, kdyţ je vkládal do
úst, kterak spokojeně pomlaskával a
vymetl talíř, to byl pro přítomné diváky
záţitek, na nějţ dlouho nezapomenou.
Před Vánoci 22. prosince roznesli zastupitelé obce dárky Nezdřevským, kteří jiţ dovršili sedmdesátku paní Marii Červené, manţelům Brabcovým, Krlišovým, Uriánkovým a panu
Josefu Jiřincovi. Zároveň vinšovali paní
Marii Uriánkové k jejím osmdesátinám.
Vánoce bez turnaje ve stolním
tenise si nezdřevští sportovci ani nedovedou představit. Toho posledního se
na první svátek vánoční zúčastnilo 18
hráčů místních i z řady blízkých obcí,
včetně Markéty Dinkové-Prevuţňákové
z Kotouně a Kateřiny Ostříţové z
Kladrubec. Jen ostýchavost zabránila
Kláře Kovářové z Bezděkova, aby k
turnaji také nastoupila. Její dovednost
poznali někteří borci, s nimiţ si zahrála
uţ po skončení soutěţe a slíbila, ţe se
bude příště snaţit, aby do pingpongového klání nastoupila. Minulé vítězství
v turnaji obhájil Boďa Fejtl z Blatné,
kdyţ ve finále zdolal svého mladšího
bratra Josefa, v souboji o třetí místo
porazil domácí Jan Trefný řesanického

sobotu 6. prosince se opět sešly
děti se svými dospělými doprovody ve vánoční dílně. Místnost
byla provoněna vůní perníčků, kterých
bylo napečeno opravdu hodně. Za přinesené perníčky patří všem pekařkám
veliké poděkování. Všichni se hned
usadili a dali se do zdobení. Šlo jim to
od ruky a nazdobené perníkové postavičky a všelijaké tvary na stolech přibývaly. Samozřejmě se i ochutnávalo.
Pak přišlo na řadu stavění sněhuláků. Venku ţádný sníh nebyl a ani

ho nebylo třeba. Za chvíli bylo na stolech sněhuláků i bez sněhu celá řada.
Asi nejvíce práce dala dětem vlněná
čepice s bambulí, na kterých se děti
barevně vyřádily. K čepicím sladily i
šály a uţ stačilo jen dodělat oči, nos a
samozřejmě knoflíky. Vedle sněhuláčků si děti přilepily skleněné svícínky,
aby sněhuláci zazářili. Podle své fantazie si celý výtvor děti dozdobily.
Všem děkuji za pomoc a za příjemně proţité odpoledne.
Olga Šulcová

Dotace pro JPO III. a V. Obce Mladý Smolivec v letech 2007 - 2014
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Turnaj ve stolním tenise patří k nezdřevským Vánocům, foto Viktor Jandera

Tomáše Kopřivu.
Sotva stolní tenisté obnovili své
síly, patřil v sobotu 27. prosince sál
nezdřevského hostince místnímu mysliveckému sdruţení a jejich plesu. Příjemnou atmosféru večera i noci (vţdyť
poslední hosté odcházeli aţ po páté
hodině ranní) dotvářela hudební skupina Experiment.
Předposlední den roku se na
veřejném zasedání sešlo zastupitelstvo
obce a mimo jiné schválilo rozpočet na
rok 2015. Na rozdíl od mnoha jiných
měst a obcí (včetně Prahy) tak bude
Nezdřev hospodařit nikoli v rámci rozpočtového provizoria, ale v normálním
reţimu.
Ke starému roku tak trochu patří
i vítání roku nového. Uţ několik let
rozzáří 1. ledna večer nezdřevské nebe
ohňostroj. Ten letošní byl tak vydařený,
ţe dílu firmy Ohňostroje Palacký Blovice okolo 130 diváků s chutí zatleskalo.
Jiří Čepelák
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93 let
90 let
88 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
76 let
74 let
73 let
72 let
71 let

70 let
65 let

60 let
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Anna Šimůnková
Jiřina Chlandová
Milada Kratochvílová
Zdeněk Šipatka
Marie Ladmanová
Jiřina Šimáňová
Jarmila Voříšková
Růţena Matoušková
Marie Augustinová
Boţena Chárová
Václav Drnek
Václav Fruhauf
Marie Hulačová
Miloslava Sloupová
Marie Braunová
Jiří Turek
Marie Boušová
Bohuslava Tůmová
Marie Koubková
Josef Viktora
Stanislav Ráţ
Karel Suchý
František Suda
Marie Boušová
Josef Krejčí
Zdeňka Jedličková
Milada Sudová
Helena Baťková
Jaroslav Matějka
Václav Vrba
Josef Vágner
Josef Hulač
Marie Járová
Boţena Rašková
František Polák
Václav Bárta
Zdeněk Jiránek
Jiří Bláha
Josef Kreta
Josef Prát
Vladimír Panuška
Václav Čejka
Jarmila Puţejová
Jaroslava Víchová

Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Kladrubce
Kotouň
Ţivotice
Kasejovice
Starý Smolivec
Zahorčičky
Řesanice
Újezd
Mladý Smolivec
Kasejovice
Starý Smolivec
Bezděkov
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kotouň
Kasejovice
Kladrubce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Újezd
Kasejovice
Oselce
Nová Ves
Oselce
Kasejovice
Radošice
Kotouň
Nezdřev
Kasejovice
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Chloumek
Mladý Smolivec
Starý Smolivec

Petr Merhout, Kasejovice
Nela Hřídelová, Doţice

Anna Šůsová, Kasejovice
Ftantišek Trefný, Kasejovice
Marie Archmannová, Chloumek
Hana Tatarová, Starý Smolivec

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 André Pascual: Skladatel bouří
 Jo Nesbø: Levhart
 Jan Bauer: Zachraňte krále
 Vlastimil Vondruška: Román o růţi
 Marie Körnerová: Stanice odloţených lásek
 Oldřiška Ciprová: Únos urozené panny
 Leo Kessler: Jatka u Salerna
 Historie a kulturní dědictví Nepomucka
 Nick Arnold: Nechvalně proslulé experimenty
 První pohádky
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

hostinci U Kříţů se konal jiţ 7. ročník společenské hry
Člověče, nezlob se.
Pořadatelé z místního SDH připravili pro návštěvníky
hrací stoly po celém sále, dokonce i na pódiu. Letošní rekordní účast - 56 zaregistrovaných zájemců mluví zcela jasně o
oblibě této společenské hry. Věková hranice nebyla nijak
omezena a tak se v příjemném nekuřáckém prostředí nezřídka
utkávali ti nejmladší se soupeři o několik generací staršími.
Taktika hráčů v jednotlivých kolech se velice různila. Od vyloţeně "bitevních" s chutí vyřadit co nejvíce soupeřových kuţelek, po taktiku "co nejrychleji do domečku". Jak to na sportovních akcích bývá dobrým zvykem, hrálo se fér a těch pár
slziček po nezdaru rychle oschlo.
Po přepočítání výsledků došlo na "rozstřel" mezi druhým a třetím místem. Body ani počet umístění nedokázaly
rozhodnout a tak přišla na řadu hra s pouze 1 kuţelkou u kaţdého hráče.
Hlavní organizátoři - p. Spour J. a p. Kovářík J. připravili věcné výhry pro celé startovní pole a vyhlašování těch
nejlepších bylo doprovázeno potleskem všech přítomných.
Pořadí do 10 místa:
1. Houdek Petr - Mladý Smolivec
2. Kovařík Jiří st. - Doţice
3. Slavíčková Aneta - Starý Smolivec
4. Růt Stanislav - Mladý Smolivec
5. Lexová Štěpánka - Budislavice
6. Pravda Jakub - Mladý Smolivec
7. Karlík Roman - Starý Smolivec
8. Fenková Alena ml. - Mladý Smolivec
9. Kubová Veronika - Mladý Smolivec
10. Červená Marie - Kasejovice
Pořadatelé děkují sponzorům:
Leifheit s. r. o. Blatná
Obec Mladý Smolivec
SDH Budislavice
Hostinec U Kříţů
Wrigley´s
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ňůra dní je rok celičký, SVÁTKY se třpytí jak perličky...
Sváteční dny utekly jako voda a
máme tu nový rok a s ním těšení na
nové hračky a záţitky s kamarády ve
školce.
VZPOMÍNÁNÍ NA VÁNOČNÍ ČAS
VE ŠKOLCE

ČERTOVSKÁ CHÁSKA
S MIKULÁŠEM A ANDĚLEM
Bum, bum, ratata, čerti čmáraj na
vrata… a další básničky provázely čertovskou nadílku u nás ve školce. Všichni hříšníci, kteří byli napsaní na čertovské pekelné listině, museli slíbit, ţe uţ
zlobit nebudou, budou po sobě uklízet a
uţ vůbec nebudou říkat sprostá slova.
Moţná proto nás čerti do pekla neodnesli a abychom si to pamatovali, dostali jsme od čertíků uhlí. Svatý Mikuláš s andílky pak rozdával balíčky
s andělskou nadílkou, na kterou jsme se
těšili. Úplně jsme se přestali bát a nakonec jsme se s nimi i vyfotili.

pondělí 24. 11. 2014 odjela skupina truhlářů ze Střední školy
Oselce pod vedením učitele
Václava Jakubčíka na výměnný pobyt
do spřátelené školy v Niţné. Po jedenáctihodinové cestě vlakem jsme dorazili do cílové stanice. Krátce před cílovou stanicí přistoupil náš hostitel a zástupce ředitele v jedné osobě pan Bc.
Eugen Habovštiak, který nás doprovodil do Spojené školy. Po vřelém přijetí
a večeři jsme se ubytovali a krátce seznámili s programem, kde a jak budeme
trávit týdenní pobyt.
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA je podobného zaměření
jako ta naše, a tak hned následující den
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VÁNOČNÍ BESÍDKA

Aby rodiče viděli, jaké jsme šikovné děti, připravili jsme si pro ně vánoční zpívání a rýmování. Nechyběla ani
pohádka a tancování. Naše šikovné
ručičky vyrobily jako dáreček na sváteční stůl svícínek.
U rozsvíceného stromečku jsme si
pak všichni poseděli a ochutnávali vánoční cukroví, které upekly šikovné
ruce našich maminek. Těšíme se na
Jeţíška, copak nám asi nadělí…

Číslo 1; ročník XX.
Copak asi dostanem od Jeţíška,
copak nám asi nadělí? Na Jeţíška a
dárečky doma si budeme muset ještě
chvilku počkat, ale ve školce uţ Jeţíšek
naděloval.
Pod rozsvíceným stromečkem jsme
objevili krásné dárečky, za které jsme
Jeţíškovi zazpívali vánoční koledy.
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.
Ledvinová Ivana

U ZAJÍČKŮ A VODNÍČKŮ

PODĚKOVÁNÍ
Váţení a milí sponzoři a rodiče,
děkujeme Vám za Vaši přízeň a sponzorské dary ve všech formách.
Děti a učitelky MŠ Kasejovice

nás čekala práce v dílně. Řezbářský
mistr předvedl výrobu plastiky, přidělil
našim ţákům materiál, nářadí a šestihodinový časový interval, ve kterém měli
předvést svoje dovednosti. Někteří naši
ţáci stihli v této době ještě opatřit svůj
výrobek připraveným základním nátěrem.
Ve středu nás čekalo poznávání
místního regionu. První zastávkou byla
v obci Kriva firma na výrobu sýrů. Při
ochutnávce mléčných výrobků nás pan
ředitel místního podniku seznámil
s výrobou a vysvětlil nám přednosti a
odlišnosti od podobných produktů. Ještě před odchodem jsme krátce nahlédli
přes okno do výroby, zakoupili vybrané
sýry a přesunuli se na další plánovanou
prohlídku. V obci Zuberec – Brestova
je pravděpodobně největší muzeum ve

střední Evropě „Oravskej dědiny“.
Skanzen se skládá z několika částí:
„Dolnooravský rínok, Hornooravská
ulica, Goralské lazy, Kostol a Mlynisko“, kaţdá část soustřeďuje charakteristické stavby lidové architektury
v regionu. Po prohlídce jsme poobědvali ve stylové restauraci „Koliba Jusu“,
kde jsme se všichni nasytili místními
specialitami. Po obědě jsme navštívili
v Tvrdošíně dřevěný gotický kostel, ve
kterém se nachází bohatě vyřezávaný
barokní oltář.
Ve čtvrtek nás čekala návštěva
místní hrnčířské dílny, kde si kaţdý účastník vyrobil suvenýr dle vlastního návrhu. Při večeři kaţdý člen výpravy obdrţel balíček na páteční cestování
vlakem zpět do Oselec.
Václav Jakubčík
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Prodám nebo pronajmu byt 2+1 v Kasejovicích. cena dohodou. Bliţší
informace na č. 603 375 850.
Prodám kvalitní jablka, různé odrůdy. Tel. 778 268 407 (večer).
Obec Hradiště nabízí k pronájmu byt I. kategorie 2+1 o výměře 65,90 m2
v Hradišti v bývalé škole. Bliţší informace na tel. 371595129.

Město Kasejovice pořádá cestopisnou diaprojekci
Vládi Hoška

23. února 2015 v 18 hod.
v sále kulturně
společenského centra
Kasejovice
Obec Nezdřev pořádá tradiční

který se koná v sobotu 24.1.2015
v Nezdřevě od 13.30 hod.
K tanci a poslechu hrají
manželé Váchovi.
Bohatá tombola, kaţdý lístek vyhrává.
Vstupné: dospělí 50 Kč,
děti v maskách zdarma.

Vás tímto srdečně zve na tradiční
hasičský ples, který se koná
v sobotu 31. ledna 2015
od 20.00 na sále
v Nezdřevské hospodě.
K tanci a poslechu
hraje hudební skupina
KAREL
Na této straně KN byl v minulém čísle
inzerát paní Michaely Weise - Salónu
Belissima. Redakční chybou bylo namísto
gramaticky správně napsaného slova
„PEDIKÚRU“ přepsáno naprosto
nesprávné „PEDIKŮRU“.
Tímto se paní Weise omlouvám.
Dana Matějovská
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