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Cena 3,- Kč

Číslo 12; ročník XX.

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

Zaměstnanci
městského úřadu
Kasejovice
a zastupitelé obcí
přejí všem občanům
příjemné prožití
vánočních svátků
a do nového roku 2016
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

sobotu 28. listopadu 2015 se
konala v Kasejovicích již tradiční předvánoční akce s názvem
Adventní odpoledne.
Návštěvníkům nabízela mnohé
rukodělné radovánky spojené s vánočním časem, např. výrobu adventních
věnců pod vedením zkušené paní Beranové, též velice oblíbené pletení z papíru, které návštěvníkům předváděly i s
tvorbou prakticky pomáhaly paní Kunešová a paní Kopřivová. Další stálicí
bylo tzv. drátkování pod vedením Mileny Juráčkové, kde si děvčátka vyráběla překrásné zvonečky z drátků. Novinkou letošního tvoření bylo tzv.
plstění, které si našlo mezi místními
řadu příznivců. Nabízena byla též výro-

ba mýdla litím roztavené mýdlové
hmoty do formiček, a tak řada návštěvníků využila této možnosti a vlastnoručně si vyrobila krásné mýdlo.
Vánoční atmosféru doplnila
výstava betlémů a též ukázka řezbářských prací, které předvedli pan Jiří
Suda a Tomáš Jakubčík. A aby bylo
opravdu na výběr, vyráběli se též andílci z kolíčku na prádlo, děti si vykrajovaly, pekly a jedly pod vedením Pavly
Šolové vánoční perníčky, podával se
vynikající punč a domácí koláčky.
A tak bylo předvánoční tvoření
krásným a příjemným společným časem začínajícího adventu.
Dana Matějovská

Vánoční bohoslužba
pro děti
24. prosince v 16 hod.
v kostele sv. Jakuba

Půlnoční mše svatá
24. prosince ve 24 hod.
v kostele sv. Jakuba
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Informace městského úřadu

Komunitní škola Kasejovice o.s.
a SDH Polánka

Od 18.12. 2015 bude na městské úřadě
připraven k vyzvednutí pro každého
občana s trvalým bydlištěm v Kasejovicích a spádových obcích nástěnný
měsíční kalendář velikosti A3.
Kalendáře budou též k zakoupení
na městském úřadě a u p. Jakubčíkové
v Drogerii.

prvním čtvrtletí letošního roku
kromě výroční schůze SDH a
masopustního průvodu proběhla
rekonstrukce kulturního zařízení.
V rámci rekonstrukce, která se uskutečnila po 28 letech od výstavby byla
provedena výměna dlažby v kuchyňce,

srdečně zvou na
novoroční pochod

" Pokoření kóty 628"
Sraz 1.1.2016 ve 13 hod
na kasejovickém náměstí.

sezeních spojených s opékáním buřtů,
proběhla tradiční dovolená tatínků
s dětmi – nazývaná „Apalucha“ a poprvé stanování maminek se svými ratolestmi.
Společenským životem v obci
jsme částečně přispěli k tomu, že město Kasejovice v letošním roce obdrželo
Modrou stuhu oceňující společenský
život v obci.
Na konec prázdnin se uskutečnil
druhý ročník pochodu „Pěšky do Putimi“. Na cca 50 km trasu se vydalo 9
účastníků. S menšími zdravotními obtížemi a velkou únavou došli všichni až
do cíle, kde sklidili obdiv zbývajících

elektroinstalace, vymalování a zakoupení nové kuchyňské linky včetně lednice.
Na začátku června uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů Újezd Dětský den pro děti. I přes opravdu velké
horko odcházely večer děti domů hodně spokojené. Někteří hraví rodiče

absolvovali také všechny disciplíny
s maximálním nasazením.
V průběhu prázdnin jsme se
pravidelně scházeli na přátelských po-
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částečně motorizovaných účastníků.
Podzim je u nás ve vsi na kulturní akce pestrý. V září jsme uspořádali rybářské závody na místním rybníčku. V říjnu nás čekala pouťová zábava, posvícenské posezení a motokrosová projížďka.
V listopadu lampiónový průvod a adventní tvořivá dílna, při které si děti
vyrobily ozdoby a společně jsme stromeček na návsi rozsvítili.
Konec roku patří tradičně Mikulášské
nadílce a společnému přivítání nového
roku.
Za tak velké množství kulturních a společenských akcí můžeme
poděkovat zúčastněným obyvatelům
obce i přespolním příznivcům. Všichni
mají v této uspěchané a náročné době
chuť se sejít, popovídat a hlavně přiložit ruku k dílu. Za zmínku jistě stojí
velice dobrá spolupráce se Sborem
dobrovolných hasičů a Městským úřadem v Kasejovicích, zvláště jejich
finanční podpora ve výši cca 150 000
Kč.
M. Myslivcová

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!!!

iž po sedmé se vydal na svatého
Martina ulicemi Kasejovic lampionový průvod.
Tato tradice si získala mezi místními
velkou oblibu. Tentokrát byl malinko
pozměněn scénář, úplný začátek proběhl v kostele sv. Jakuba, který se rozsvítil
množstvím malých světýlek. Pan farář
Robert Paruszewski seznámil přítomné
s životem sv. Martina, tradicí svatomartinských průvodů i staročeskými zvyklostmi spjatými se svátkem sv. Martina.
Pak již účastníci s lampiony vykročili na cestu městečkem, prošli horní
částí Kasejovic a na náměstí k velké
radosti dětí potkali sv. Martina, který jel
právě kolem na svém bílém koni. Zde
byl také průvod zakončen tradičně ohňostrojem, koláčky, čajíkem a pro dospělé něčím ostřejším. Děti si pohladily
koníka, zazněl zvuk petard a nebe nad
náměstím se rozzářilo.
Velké poděkování patří všem,
kteří se zapojili organizačně do této
pěkné předvánoční akce - Klubu kasejovických žen a paní Braunové.
Dana Matějovská
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íky dotaci Evropské unie a rozpočtu
obce došlo v letošním roce ke kompletní rekonstrukci zdravotního
střediska v Mladém Smolivci. Dotaci jsme
získali z Programu rozvoje venkova ČR
prostř edni ct ví m M AS s v. J ana
z Nepomuku. Zdravotní středisko byla budova, která dříve sloužila třem lékařům.
Dnes u nás slouží pouze praktický lékař a
polovina budovy byla nevyužita. Rozhodli
jsme se proto nevyužité prostory zrekonstruovat a najít jim využití. V budově bude
ordinace praktického lékaře a místo pro
sociální služby. Umístíme sem knihovnu,
jsou zde prostory pro veřejný internet, místnost pro setkávání občanů a možnost i pro
drobné sociální služby, jako by mohla být
např. pedikúra nebo masáže. Rozpočet na
kompletní rekonstrukci byl 2,6 mil Kč a
schválená dotace představovala pouhých
361 tis. Kč. I přes takto malou dotaci jsme
se rozhodli rekonstrukci zahájit. Na základě
výběrového řízení jsme vybrali firmu STAVEL PŘÍBRAM s.r.o. a od září 2014 jsme
začali bourat. Protože jsme se obávali velké
zimy, rychle jsme začali střechou. Pak ná-

sledovala výměna oken. Rekonstrukce
představovala i vnitřní a vnější omítky,
zateplení, nové odpady a rozvody vody,
nové elektrické topení, nové podlahy, obklady a dlažby, výměnu dveří a světel. Protože se rekonstruovala budova celá, museli
jsme na dva měsíce (leden a únor) přerušit
ordinaci praktického lékaře. V tomto období se nám i osoba praktického lékaře změnila. Paní doktorku Černochovou vystřídal
pan doktor Mackovič. Od března 2015 jsme
uvedli do provozu první část rekonstruované budovy – ordinaci. Ordinaci jsme vybavili i částečně novým nábytkem. 30. 4.
2015 byla rekonstrukce centra sociálních
služeb dokončena celá. Do 30. 6. 2015 jsme
měli povinnost vyúčtovat stavbu pro účely
dotace. Během léta jsme rekonstruované
prostory větrali a teď již od října postupně
zařizujeme druhou část pro knihovnu a
postupně stěhujeme knihy. Předpokládáme,
že během prosince již novou knihovnu
otevřeme. Celkové náklady na rekonstrukci
nakonec byly 2 805 050 Kč a dotace představovala celých 361 015 Kč.
Eva Kubová

tejně jako vloni, 17. listopadu,
jsme i letos osázeli některé nově
vzniklé meze u cyklostezky Starý
Smolivec – Dožice.
Tentokráte jsme sázeli v části od
kapličky sv. Anny směrem k Dožicům.
Vysázelo se třicet jabloní a jednalo se o
staré odrůdy: Zvonkové, Ontario, Matčino,
Croncelské, Farměna zlatá a Průsvitné.
Stromky, kůly, ochranu proti okusu a provázky jsme obdrželi darem od Plzeňského
kraje v rámci projektu Tisíc stromků pro
Plzeňský kraj.
Na nás už bylo jen dodat vodu na
zalití a dobrovolníky, kteří stromy zasadí.
Zajistit vodu nebyl problém, protože smolivečtí hasiči se k úkolu postavili jako
obvykle velice zodpovědně a Tomáš Fenko s Vojtou Voříšků přijeli s naší stařičkou
CASkou plnou vody. Horší už to bylo
s dobrovolníky. Na akci dorazilo pouhých
čtyřiadvacet nadšenců a to dva hasiči,
patnáct dospěláků, pět dětí a dva zastupitelé. Velký podíl na malé účasti určitě mělo
počasí a potom fakt, že svátek byl v úterý

a spousta firem ho vyměnila za pondělí a
lidičky museli do práce. No a určitě se na
malé účasti podepsal odpor některých
občanů a zemědělců k výsadbě mezí
v našem území. Loňské jabloně, třešně a
višně, které jsme zasázeli v části cyklostezky od Anděla ke Stráži, jsou vystaveny
neustálým stížnostem, které jsou bohužel
už vystřídány i fyzickým ničením. Stromky nám totiž odpůrci výsadby ničí tím, že
je prostě zlomí, odírají je traktory a obhazují kameny. Přesto všechno se nám ve
dvaadvaceti lidech podařilo jabloně vysázet za necelé tři hodinky. Aby byly jabloně
správně zasazeny, odborně na to dohlížel
Michal Arnošt. Po výsadbě jsme rozdělali
oheň a odměnili jsme se vuřtem či klobáskou. Protože byla celkem zima a téměř
celou dobu pršelo, přišel vhod teplý čaj a
svařák.
Stromky jsou v zemi a my budeme
věřit, že se jim podaří přežít, začnou nám
rodit a budou sloužit našemu území.
Všem, kteří přišli, moc děkuji.
Eva Kubová
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radiční rozsvícení vánočních stromečků na Smolivecku se konalo 29. 11.
2015 již po deváté. Letošní ročník byl
malinko odlišný. Stromečky jsme rozsvítili
již ve čtvrtek, abychom nepoutali více pozornosti, než-li je nutné. Začátek se nám
malinko posunul, protože nás zlobila technika a silný vítr nám také dělal paseku. Vánoční stánek jsme asi třikrát dávali dohromady.
Přesto vše jsme u tradičního svařáku, vánoční štoly a vánočky, za doprovodu dětí z MŠ
ve Starém Smolivci pod vedením Svatavy
Šlaisové a poté hudební skupiny Pšeničky
pod vedením manželů Ondruškových, nasávali adventní atmosféru. Přes nepříznivé
počasí se nás sešlo něco kolem stovky a
vydrželi jsme někteří až do 21 hodiny v naší
vyhřáté hasičárně, kde nám točili smolivečtí
hasiči.
Eva Kubová

iž několik let jsme věděli o havarijním stavu požární nádrže v Mladém
Smolivci. Severní stěna požární nádrže byla značně podemletá a začala se propadat i okolní komunikace. Tento stav jsme
museli řešit, a proto jsme požádali o dotaci
na rekonstrukci požární nádrže do programu
Plzeňského kraje PSOV 2014. Dotaci jsme
obdrželi ve výši 220 tis. Kč a mohli jsme
začít. Ve výběrovém řízení jsme přes zimu
vybrali firmu pana Radka Šimsy, která nabídla rekonstruovat nádrž za 919 tis. Kč. Na
jaře 2015 jsme nejprve museli provést výlov,
pak jsme nádrž vypustili. No a dále následovala betonová výztuha stěn nádrže a úprava
dna. Finální úpravy nádrže spočívaly
v obezdění nádrže kamenem, rekonstrukci
zábradlí, úpravě komunikace a zelené plochy okolo nádrže. Celé léto jsme se potýkali
s velkým suchem a chybějící voda v nádrži
by byl v momentě nějakého požáru velký
problém. Na štěstí se nic nestalo a rekonstruovaná nádrž byla dne 7. 8. 2015 nově napuštěna Smoliveckým potokem a začala opět
sloužit svému účelu.
Eva Kubová
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e čtvrtek 26. listopadu se v sále
kasejovického
společenskokulturního centra uskutečnilo
finále pěvecké soutěže Solasido, kterého se v roli malých zpěváků zúčastnili
žáci obou stupňů školy. Vlastnímu finále předcházel konkurz, ve kterém
z více jak 70 žáků jich uspělo 33. Generální zkoušku pěvecké soutěže mohli
zhlédnout kasejovičtí žáci již ve čtvrtek
dopoledne.

Slavnostního večerního vystoupení se zúčastnili jak jednotliví mladí
zpěváci a zpěvačky, tak jejich rodiče,
sourozenci a další příznivci. Sálem

letošním roce jsme si připomněli
85.výročí založení včelařského
spolku pro Kotouň a okolí, který
byl ustanoven 12. ledna 1930. K tomuto
výročí provedla 28. října základní organizace Českého svazu včelařů Kotouň
výsadbu švestek podél cest na návsi.
Tímto počinem jsme chtěli přispět ke
zlepšení života v obci a zároveň vyjádřit
poděkování obci Oselce za podporu
našeho spolku poskytnutím finančního
příspěvku na léčení včelstev proti
varroáze.
Za výbor ZO ČSV Kotouň
J. Failová – pokladník

Kasejovice očekávají vánoce
s novou vánoční výzdobou, kterou
financovala firma
Interiery Schodiště.
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kasejovického společensko-kulturního
centra tak po celý večer zněly jak písně
lidové, tak populární. Zpěváci soutěžili
ve třech kategoriích. Čtyři nejlepší zpěváci z každé kategorie získali víkendový pobyt u vodní přehrady Orlík.
V první kategorii (1. – 2. třída) zvítězil
s pohádkovou písní Statistika nuda je
Jan Jára, v druhé kategorii si první místo vyzpívala Michaela Novotná
s lidovou písní Marjánko a ve třetí kategorii stanula na stupni vítězů Kateřina Řehořová s muzikálovou písní Mít
rád bližního svého. Poslední listopadový čtvrtek se tak mohli všichni návštěvníci kulturního centra přesvědčit o
tom, že zpívání rozmanitých písní děti
stále baví. Poděkování patří všem, kdo
se na přípravě a organizaci celé pěvecké soutěže podíleli a postarali se o rozzáření jednoho podzimního večera pěveckými hvězdami.
Štěpánka Löffelmannová

obota 5. prosince byla pro děti
výjimečným a zážitky naplněným dnem. Brzy po obědě se
již tradičně sešly děti ve vánoční dílně
a s příchodem večera se doma setkaly
s Mikulášem a jeho doprovodem. Svatému Mikuláši se mohly pochlubit
krásnými betlémy, které si v dílně
vyrobily a třeba mu dát ochutnat nazdobený perníček.
Zdobení medových perníčků
do vánoční dílny neodmyslitelně patří
a děti každým rokem své výtvory zdokonalují. Ty méně povedené perníčky
raději hned sní.
Betlém z malých figurek dal
dětem a jejich pomocníkům trošičku
více zabrat. Všichni si dali záležet,
aby byly postavičky Ježíška, Panny
Marie, Josefa a andělíčka dokonalé.
Pak už zbývalo jen přilepit na podstavec a dozdobit dle fantazie. Můžete
posoudit sami, jak se dílo zdařilo.
Všem děkuji za pomoc a za
příjemně prožité odpoledne.
Olga Šulcová
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ejprve se základním způsobem
upravila a hlavně zpevnila polní
cesta z Nezdřeva směrem na Novou Ves. To bylo v květnu. Zhruba ve
stejné době přišla v rámci akce Tisíc
stromků pro Plzeňský kraj nabídka daru
ovocných stromků starých českých odrůd. Nezdřev velkorysou nabídku přijal a
projevil zájem o 30 stromků. Pak došla
výzva z Přeštic: 5. listopadu si přijeďte
pro stromky, dostanete i podpůrné kůly,
vázací materiál a ochranu proti okusu
zvěří. Tak tedy jsme ve čtvrtek slíbené
jabloně, hrušně a třešně přivezli a na
sobotu byla svolána výsadbová brigáda.
Dostavilo se nás 15 a práce
odsýpala nečekaně rychle. Sraz brigádníků byl v osm hodin, na místo akce jsme
dorazili o půl hodiny později. A bylo 11
hodin, když se sklízelo nářadí a nastal
přesun do hospody na zasloužené občerstvení. Výsadba byla skutečně rychlá i
přes dva drobné zádrhele. Nejprve pomýlený sadař chtěl pod kořeny stromků
dávat nepříliš vyzrálý hnůj. Rázně mu
v tom zabránil brigádník, který byl
v Přešticích poučen, jaké má výsadba
zásady.
Možná proto, že při uvazování stromků jsme s dodanými provázky
moc plýtvali, chvíli před dosazením bylo
zřejmé, že bude nutné sehnat náhradní. A
to se povedlo, aniž by se rytmus práce
zastavil.
Vzhledem k letošnímu suchému počasí, jež trvalo i v začátku listopadu, bylo nutné vysazené stromky po
pár dnech znovu zalít. Pak už přece jen
trochu sprchlo, pak dokonce i víc, a tak
doufáme, že příští rok se stromky (každý
v hodnotě cca 400 Kč) zazelenají a
v dalších letech i zaplodí. A krajinu
v nezdřevském katastru zkrášlí alej
ovocných stromů.
(jč)

A poslední stromek už je také v zemi
foto Viktor Jandera
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Obecní úřad Hradiště
ěkdejší řidič autobusu na místních linkách, dlouholetý občan
Nezdřeva, pan Josef Uriánek
zemřel doma v pondělí 23. listopadu
večer, po delších zdravotních problémech, v úctyhodných 82 letech.
Včelař, holubář a vůbec všestranný chovatel byl nepostradatelným činovníkem kasejovické organizace Českého svazu chovatelů. Zároveň byl
aktivním členem zdejšího mysliveckého sdružení, třebaže se říkalo, že jeho
muška není nejpřesnější. Zejména však
byl milujícím tátou, dědou a pradědou,
pyšným na své potomky, a věrným
manželem.
Než neúnavného pracanta postihly zdravotní potíže, býval účastní-

kem sousedských posezení
v nezdřevském hostinci, kde se rád
pouštíval do vášnivých debat.
Jako uznání jeho lidských kvalit
je třeba vnímat skutečnost, že byl řadu
let nejen přísedícím okresního soudu
v Plzni, ale i místostarostou v Nezdřevě
a členem obecního zastupitelstva. Pan
Josef Uriánek se v roce 1990 svým
rozhodným postojem a přirozenou autoritou významně zasloužil o opětovné
osamostatnění Nezdřeva, a proto
k němu navždycky patří.
Trvalý klid mu popřálo množství lidí při rozloučení v pátek 27. listopadu v bezděkovském kostele sv. Ondřeje, kam se ani všichni příchozí nevešli.
(jč)

ak tenhle mladý muž by se primáři Vladimíru Kozovi jako
dárce určitě líbil - je mladý (27
let), zdravý, urostlý, navíc prosím
hasič! Tedy přesně takový, které zakladatel Českého národního registru dárců
dřeně hledal. Josef Dlouhý v únoru
tohoto roku opravdu věnoval své životadárné buňky pacientovi se zhoubným
onemocněním krvetvorby.
To bylo tak: V Kasejovicích na
jižním Plzeňsku žije mladá žena, která
bojovala s leukémií. Když se Kasejovičtí dozvěděli, že zachránit jí může
pouze transplantace kostní dřeně, řada
přátel a známých přijela na Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň
nechat si vyšetřit vzorek krve, zda by
nebyly právě jejich tkáňové buňky
(HLA) znaky shodné s jejími. "Jezdilo
tam určitě hodně lidí, protože když
jsem tam přijel se sestrou, hned nám
řekli - Vy jdete za Ivankou Rezkovou,
tak to půjdete tudy a tudy," směje se
Josef Dlouhý. Kostní dřeň nikoho z
nich pro Ivanku vhodná nebyla, ale
ČNRDD našel vhodného dárce a podstoupila transplantaci.
V registru už Josef zůstal, co
kdyby mohl v budoucnu někomu pomoci? A bylo to hodně dobře, že se tak
rozhodl, protože letos v únoru daroval
své periferní krvetvorné buňky. "Známí
se mi divili, že jsem do toho šel, když
je to pro někoho cizího a že to bolí. No,
už jsem zažil větší bolest... Dozvěděl
jsem se, že mé buňky transplantovali
stejně staré slečně. Vidíte, mám někde
spřízněnou duši," směje se. Vzápětí
zvážní: "Kdybych to měl udělat znovu,

ani trochu bych se nerozmýšlel".
Představte si, jaké osud dokáže vykouzlit situace - když byl Josef napojený na separátor, přišla ho pozdravit
Ivanka Rezková, která byla ten samý
den na kontrole. (Dopadla výborně.)
"Znám ji od malička, je moc hodná a
jsem rád, že se jí daří dobře."
Josef Dlouhý má vůbec pro
strach uděláno. Od osmi let jezdil na
terénních motorkách a teď má čtyřkolku. Od deseti let je "u hasičů". Zážitků
má spoustu, protože se na zásazích
kasejovické výjezdové jednotky dobrovolných hasičů účastní od 15, 16 let (to
nikomu neříkejte, oficiálně se to smí až
s plnoletostí). Zasahoval u dopravních
nehod, u požárů domů, kde se prodíral
plameny v dýchacích přístrojích.
A jak jinak žije Josef, nesoucí
křestní jméno po tátovi i po dědovi?
Dělá zámečnické práce, ale klíče si
nepředstavujte. Jsou to jeřábové dráhy,
konstrukce, vrata, kovová zábradlí.
Není divu, že má dobrou fyzičku. Ještě
vloni boxoval. Navíc jezdí do Plzně a
do Blatné do fitness center. Často také
ve fitku "trénuje" svou přítelkyni. S
dědou myslivcem chodí do lesa... a tam
přece nesmí nikdo, kdo se bojí!
Tento článek byl se svolením vydavatele převzat z časopisu Naděje.

přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2016 hodně
zdraví, štěstí, osobních
a pracovních úspěchů.
USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 27.10.2015
Schvaluje:
 program zasedání
 rozpočtový výhled obce Hradiště na
roky 2015-2017
 inventarizační komisi k zajištění
inventarizace pro rok 2015 dle předloženého návrhu
 dotaci ve výši 52.000,-Kč „Sdružení
obcí na povodí Hradišťského potoka“ na spolufinancování projektu
„Společná péče mikroregionu o
vzhled a funkčnost veřejných ploch
a místních komunikací“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace se „Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka
 seznam parcelních čísel vybraných
úseků komunikací, které budou předány na OÚ se žádostí o zařazení do
kategorie místních komunikací
 doplnění dopravního značení na
úsecích komunikací ve správě Obce
Hradiště
 úhradu víceprací při opravě veřejných prostranství v částce 90.450,73
Kč
 základní prostor prezentace
v publikaci o správních obvodech,
kterou připravuje vydavatelství
PROXIMA Bohemia s.r.o.
 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace HradištěLnáře
 odprodej částí obecních pozemků
v k. ú. Hradiště u Kasejovic dle geometrického plánu č. 149-29/2015
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení ze zasedání č.
4/2015
 zprávu finančního výboru ze dne
2.9.2015
 sdělení manželů Holubových o odmítnutí finančního příspěvku od
obce Hradiště
Přijímá:
 rozpočtová opatření č.6/2015 a č.
7/2015
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87 let
86 let

85 let
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81 let
79 let
77 let
75 let
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74 let
73 let
72 let

71 let
70 let
60 let
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Josef Klozar
Josef Melč
Miloslava Fejtová
Milada Pavelcová
Ladislav Vávra
Jarmila Šišková
Miroslava Flachsová
Marie Dobiášová
Václav Zoubek
Marie Boušová
Jitka Houlíková
Zdeňka Hlušičková
Marie Urianková
Josef Veselý
Václav Šlehůbr
Jaryna Habadová
Jana Matzová
Štefan Djubašák
Jiří Kovařík
Václav Kalbáč
Věra Kovaříková
Ludmila Suchá
Jaroslava Dardová
Karel Brejcha
Miloslava Boušová
Pavel Jára
Blažena Ocelíková
Jiří Šulc
Marie Tesařová
Vlasta Kněžínková
Ladislav Gottfried
Jaroslava Tesařová
Otakar Honzík
Blažena Kubová
František Illa
Marie Krejčová
Karel Rojík
Irena Majorová
Alena Sedláková
Vladimír Šírek

Újezd
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Oselce
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Starý Smolivec
Újezd
Starý Smolivec
Podhůří
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Kotouň
Životice
Bezděkov
Újezd
Kasejovice
Radošice
Polánka
Kasejovice
Mladý Smolivec
Dožice
Hradiště
Podhůří
Kasejovice
Polánka
Řesanice

Josef Hulač, Kasejovice
Jaroslav Květoň, Kasejovice
Václav Čada, Kotouň

Eliška Fenková, Radošice
Renata Bartošová, Kasejovice
Ema Boušová, Polánka

Číslo 12; ročník XX.

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 John Sandford: Temný měsíc
 Ken Follet: Pilíře země
 Philippa Jones: Tudorovci
 Harry Sidebottom: Římský válečník
 Ken Bruen: Kněz
 Bořek Stavitel
 Vánoční kniha
 Velké okamžiky dějin
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Setkání důchodců
Dne 30.11.2015 od 14 hod. proběhlo v Oseleckém šenku setkání důchodců obcí Oselce, Kotouň, Nová
Ves. Účast 64 důchodců, hudba Jiří
Ocelík.
Vánoční zpívání koled
Dne 24.12.2015 od 21 hod. jsou
zváni všichni na tradiční zpívání
koled u Kloubovky v Kotouni.
Novoroční pochod
Po tradičním půlnočním Novoročním přípitku před OÚ v
Oselcích jsou druhého dne 1.1.2016 od 13 hod. všichni zváni
na Novoroční pochod.
Pozvánky k tanci
Dne 9.1.2016 ve 20 hod. Myslivecký bál - Obecní šenk
Dne 30.1.2016 ve 20 hod. Bál SDH Oselce - Obecní šenk

becní knihovna se v roce 2016 opět zapojí do akce
Tříkrálová sbírka. Dne 2.1.2016 budou kasejovické
domy obcházet Tři králové, kteří budou koledovat pro
potřebné.
Dana Matějovská
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Zima je, zima je, každý se raduje. I my
ve školce se těšíme a připravujeme na
zimu a vánoce.
ZAVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku,
kam schováš ? Pod peřinu z jehličí, tam
zlý vítr nefičí. Zvířátka a rostliny se
připravují na zimu. Na zimu se musí
připravit i naše školní zahrada se svými
stromy, hračkami a pískovišti. Aby se
všem dobře spalo, musíme zahradu pěkně učesat, shrabat listí, uspat uspávankou a ještě zamknout stříbrným klíčem
na deset západů. Tak pěkně spi…
PODZIMNÍČEK
Tradiční výroba panáčka Podzimníčka
v naší školce. Šikovné ruce rodičů a dětí
vytvářely z přírodnin pohádkové postavičky skřítků a elfíků, které si pak
s radostí odnášely domů. Děkujeme za
příjemně strávené odpoledne.
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
V KASEJOVICÍCH
V rámci projektu ,,CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM,, jsme navštívili knihovnu a
společně se zaposlouchali do pohádkového příběhu stromu ,,Ořešáku,, a jeho

Vánoční kalorické
„bomby“
v „dietnějším kabátku“
Stojím si za tím, že krásné
Vánoce nedělá ani perfektně uklizený byt, drahé dárky, padesát druhů cukroví,
množství jídla, alkoholu a přejídání se. A
když už jsme u toho jídla, ráda Vám nabídnu několik tipů na to, jak „ošidit“ vánoční
kalorické bomby klasických jídel a nápojů
tak, abyste si snížili příjem energie, cukrů a
tuků, kterých bývá v tomto období nadbytek.
Vánoční cukroví
Zkuste při přípravě každého druhu snížit
množství cukru až o 1/3. Pokud používáte
na dozdobení cukroví polevy, jednotlivé
kousky cukroví nepolévejte po celé ploše,
ale jen pokapejte či postříkejte. Některé
druhy není ani potřeba zbytečně obalovat
celé v cukru, kousky stačí jen pocukrovat.
Můžete také vyzkoušet klasickou mouku
nahradit špaldovou. Mým top tipem je recept na velmi jednoduché, rychlé a zdravé
vánoční cukroví – datlové kuličky.
V mixéru nasekejte 400g sušených datlí a
200g ořechů, smíchejte a vypracujte „těsto“,
ze kterého tvořte kuličky, jež následně obalte ve strouhaném kokosu či jiných ořechách.
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ptačích návštěvnících, který nám ochotně přečetla paní knihovnice D. Matějovská, které děkujeme. S velkým zájmem
jsme si pak pohádkové knihy prohlíželi.
Už se těšíme, až budeme knihovnu navštěvovat a sami si umět pohádky číst.

VÁNOČNÍ INSPIRACE
Výrobu adventních věnců, ozdob a svícnů všeho druhu nám přišla předvést paní
M. Beranová z květinářství Slunečnice
v Kasejovicích. Děkujeme jí za navození krásné vánoční atmosféry a opravdovou inspiraci.
PEJSCI A DĚTI
Do naší školky zavítala paní V. Grego-

Slavnostní chod – smažený kapr
a bramborový salát
Zkuste tuhle klasiku trochu „obejít“. Pokud
kapra obalíte v trojobalu, ale upečete
v troubě na pečícím papíře místo smažení a
k tomu si dáte bramborový salát, kde majonézu nahradíte zakysanou smetanou nebo
jogurtem a přidáte více zeleniny (mrkev,
hrášek…), docílíte tak jednoduchými změnami až polovičního příjmu tuku a energetické hodnoty!
Nápoje a pochutiny
Dárky jsou již rozbaleny a vy již s pohodou
odpočíváte u televize. Tento večer určitě
nebude o nic horší, když sladký vaječný
likér zaměníte za sklenku dobrého bílého
vína, které budete prokládat vodou a uzobávat budete již jen olivy či kousky zeleniny namáčené do jogurtovo-bylinkového
dipu. Zakončíte-li navíc každý večer vánočního období svižnou procházkou, můžete si být jistí, že jednak nějaké kalorie
spálíte a jednak další v daný okamžik procházky už nepřijmete.
Nezkrácená verze článku k dispozici na
webových stránkách www.kasejovice.cz
Krásný vánoční čas bez stresu a přejídání
se přeje
Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113

Číslo 12; ročník XX.
rová, se svými psími kamarády – australským ovčákem a třemi čivavami. Od
roku 2004 se věnuje závodně sportu
dogdancink – tanci se psem. Zábavnou a
nenásilnou formou otázek a odpovědí
nám přiblížila, jak se k pejskům chovat a
jak být s pejskem kamarád. Také jsme si
vyzkoušeli, zda nás pejsek poslechne,
jak mu dát pamlsek a samozřejmě si
pejsky pohladit a pohrát si s ním. Moc
se nám to líbilo.
DIVADLO KAŠPÁREK
s pohádkou VÁNOČNÍ ŠTĚSTÍ
Pohádkové představení o tom, jak prožívají vánoce zvířátka a ptáci a že mají
svoje tajná přání, jako my lidé.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ:
Ať kouzelná rolnička přinese Vánoce.
Ať zvonky čarovné zvoní vždy po roce.
Ať se Vám vyplní veškerá přání.
Láska a pohoda ať Vás vždy chrání
Vám přejí děti a zaměstnanci
MŠ Kasejovice.
INFORMACE PRO RODIČE

Mateřská škola bude v době
vánočních prázdnin od 23.12.
2015 do 3.1.2016
uzavřena.
Děkujeme!

letos bylo obci Hradiště nabídnuto
zapojení do projektu Plzeňského
kraje s názvem „Informovaný senior“. Cílovou skupinou tohoto projektu
jsou senioři, kteří jsou, jak dokládají
statistické výstupy, skupinou, na které
je v posledních letech zaznamenán největší nárůst počtu evidovaných trestných činů.
3. listopadu přijeli dva vyškolení lektoři s připravenou náplní tematických bloků. Občané, kteří se v hojném
počtu sešli v zasedací místnosti obecního úřadu v Bezděkově, se zájmem sledovali poutavé přednášky lektorů. Na
závěr byly zodpovězeny všechny dotazy
z řad posluchačů.
Jaroslava Ladmanová

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční
Objednávka na tel. čísle
723 38 77 48
Lenka Kunešová
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 Prodám žulový pomník ( hrob ) na hřbitově v Kasejovicích, cena dohodou. Tel: 602 156 036.

Zde přinášíme recept na vynikající vánoční punč, který se
podával na adventním odpoledni a vzbudil oprávněný zájem:
1.5 litru slabšího čaje, 400 g cukru,
1 l červeného vína, 4 dcl rumu, 4 ks
pomeranče, 2 ks citronu, 6 ks hřebíčku,
2 ks skořice.
Čaj osladíme, přidáme ze 2 pomerančů
a 1 citronu nastrouhanou kůru, koření a vše cca 5 minut vaříme. Přecedíme, přidáme víno, rum a zahřejeme téměř k varu
a ostavíme. Přidáme vymačkanou pomerančovou a citrónovou šťávu, zamícháme a podáváme.
Dobrou chuť!

Oznámení
Od 1.12.2015 salon - Bellisimma, masáže, kosmetika,
pedikúra, nehtová modeláž, byl přestěhován na adresu
Nádražní 225, Kasejovice, rodinný domek.
Kontakt Michaela Weise 723 322 207

Srdečně Vás zveme
do budislavického farního kostela
v úterý 29. prosince,
kde od 18 hodin provede Chrámový sbor
sv. Martina z Radomyšle mimořádně zpěvnou

Českou vánoční mši Eduarda Marhuly
(1877-1925)
a zazpívá také konvolut koled a vánočních písní.
(Vstupné na úhradu nákladů je dobrovolné).
Po koncertu Vás také zveme
na Tradiční sousedské setkání u svařeného vínka
a vánoční štoly.
Budislavická farnost zároveň oznamuje,
že Mše svatá bude sloužena ve farním kostele
na Boží hod vánoční
t.j. v pátek 25. prosince

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 602 429 346, fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, de 13.11.1991 pod č.j. 006236/91.
Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 770 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.1. 2016. Příjem příspěvků do KN č.
1/2016 do 31.1.2016.

