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

Novoroční turisté zapíjeli buřty Otovo kmínkou

J

iž popáté zamířily na Nový rok kroky místních turistů směrem k Polánce. Cílem
cesty bylo pokoření kóty 628 na vrchu Čihadlo, což se povedlo zhruba v první
půlhodince. Ty další byly věnovány přátelskému povídání, opékání buřtů, popíjení
svařáku či ochutnávání specialit pana Pohanky, který do nabídky zařadil též speciální
Otovu kmínku, vyrobenou na památku blízkého přítele. Výlet provázela radost
z krásného dne, turisty hřálo sluníčko a po zdolání kopce je čekal nádherný výhled do
krajiny.
Dle počtu účastníků, který opět překročil stovku, se Novoroční pochod,
organizovaný duem SDH Polánka a Komunitní škola Kasejovice stal již oblíbenou
tradicí.
Dana Matějovská

Zpívání koled s Českým rozhlasem

K

aždoroční tradiční zpívání koled
s Českým rozhlasem se konalo opět
v čase adventním v Kasejovicích.
Pod heslem „Věrni tradicím“
zajišťovalo kulturní program místní
Brumendo a soubor Pšeničky pod
vedením pana učitele Ondruška.
Společnými silami muzikanti návštěvníky
vánočně a mile naladili a dovedli k finále
celé akce - společnému zpěvu vánočních
koled. Ty letos nebyly pouze dvě, jako
v minulých letech, do programu byly
zařazeny další čtyři koledy.
Letošní počasí této akci přálo, což se
dá říct opravdu jen výjimečně. A tak se na
náměstí pod krásně ozdobeným vánočním
stromem sešlo pospolu 350 zpívajících.
A jelikož ke každému správnému
setkání patří také něco dobrého na zub,

podávaly se klobásky, svařák či čaj, děti
měly možnost smlsnout nějakou tu
laskominu - cukrovou vatu či pražené
oříšky. Texty koled připomněly, že
Vánoce nejsou až tak o těch vánočkách,
stromečcích, dárcích a smažené rybě, ale o
očekávání narození Mesiáše. Pro každého
z nás.
Dana Matějovská

SLOVO STAROSTKY
Milí přátelé,
měsíc leden otevřel nový kalendářní rok
2017. Poslední týdny předchozího roku
mnohé z nás vybídly k tomu, abychom si
přehodnotili, jakými pro nás dvanáct odcházejících měsíců bylo. Nikdo z nás si asi
neřekl, že se mu všechno splnilo a že se mu
podařilo stihnout vše, co si naplánoval.
Zároveň se určitě každý z nás zamyslel nad
tím, co by chtěl v nastávajícím roce změnit
či vylepšit.
O tom, co se v Kasejovicích a okolí
podařilo v uplynulém roce zrealizovat, jsme
naše čtenáře pravidelně informovali jak na
webových stránkách města, tak prostřednictvím jednotlivých článků otištěných v Kasejovických novinách. Rok 2016 byl v Kasejovicích a spádových vesnicích bohatý na
celou řadu stavebních, kulturních, sportovních a společenských akcí. Za všechny
stavební práce jmenujme opravy místní
komunikace Řesanice – Kotouň a komunikace v Újezdě u Kasejovic či úspěšné zahájení rekonstrukce kasejovické čistírny
odpadních vod. Opomenuta nebyla ani
údržba místní zeleně a památných stromů
v rámci projektu Kasejovická příroda –
obnova parků a zelených ploch ve městě.
Z kulturních akcí se velké oblibě těšilo
tradiční únorové setkání důchodců, květnové oslavy osvobození, univerzita třetího
věku, svatojakubská pouť, tradiční výstavy
místních chovatelů a zahrádkářů, společné
výlety, sportovní turnaje, školní akademie,
žákovské koncerty a celá řada dalších.
Kromě města se na zdárném průběhu jednotlivých akcí velkou měrou podílely místní
zájmové spolky a sdružení, kulturněspolečenské centrum, Osvětové retro divadlo Orel či mateřská a základní škola.
Podobně jako v předchozích letech se
Kasejovice v roce 2016 zapojily do soutěže
Vesnice roku v Plzeňském kraji. Hodnotitelská komise ocenila zejména činnost místní
knihovny, která se nevěnuje pouze standardním výpůjčkám knih, ale pro své, zejména
malé návštěvníky, v průběhu roku organizovala celou řadu zábavně-vědomostních akcí
a soutěží.
Za to, co se v Kasejovicích a okolí
v uplynulém roce podařilo uskutečnit, by
chtělo vedení města touto cestou poděkovat všem, kdo se na realizaci jednotlivých
akcí podíleli a přispěli tak ke zkvalitnění a
obohacení života na venkově.
Proto mi závěrem dovolte, abych všem
do roku 2017 popřála hodně štěstí, zdraví,
úspěchy a mnoho krásných chvil naplněných pokojem a radostí.
Marie Čápová, starostka
města Kasejovice
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Usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 21.11. 2016
Rada města Kasejovice mimo jiné schvaluje:
ź zvýšení rozpočtu Mateřské školy
Kasejovice o 40 000 Kč na provozní
výdaje
ź mimořádnou odměnu pro ředitelku
Základní školy Kasejovice a pro
ředitelku Mateřské školy Kasejovice
za splnění významných a mimořádných úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku
2015/2016
ź inventarizační komise pro provedení
inventur majetku Mateřské školy
Kasejovice a Základní školy Kasejovice
ź výjimku z počtu dětí v Mateřské
škole Kasejovice, tj. počet dětí v každé třídě zvýšen na 26
ź vyhlášení záměru pronájmu, případně prodeje pozemku parc. č. 1770 o
výměře 48 m2 v k.ú. Kasejovice
ź Plán zimní údržby místních komunikací města Kasejovice
Souhlasí:
ź s přijetím peněžních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 45 700
Kč na potřeby školy a školní družiny
a s přijetím peněžních darů pro
Mateřskou školu Kasejovice ve výši
26 500 Kč na nákup vybavení a hraček
ź s návrhem rozpočtu města Kasejovice na rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
ź s rozpočtovým výhledem města

ź

Kasejovice na období 2018 – 2020 a
doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení
s ukončením provozování veřejného
telefonního automatu v Kasejovicích
společností O2 Czech Republic, a.s.

Usnesení zasedání
Zastupitelstva města Kasejovice
ze dne 8.12. 2016

Zastupitelstvo města Kasejovice mimo
jiné schvaluje:
ź rozpočet města Kasejovice na rok 2017
s příjmy 20 625 tis. Kč a s výdaji 22 470
tis. Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a
výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou
přílohou tohoto usnesení.
ź Zastupitelé byli také seznámeni s plánovanými výdaji nad rámec provozních
výdajů a to plánovanými opravami komunikací v Podhůří a Kasejovicích, s rekonstrukcí lesních cest v k. ú. Chloumek a k.
ú. Kladrubce, s opravou druhé nádrže
ČOV v Kasejovicích a s revitalizací rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického
potoka v k. ú. Kasejovice. V současné
době má město příslib dotace ze Státního
fondu životního prostředí na lesní cesty a
z Ministerstva zemědělství ČR na revitalizaci rybníka. Z toho vyplývá, že výše
citovaný schodek rozpočtu na rok 2017,
by mohl být vyrovnán rovněž z těchto
dotací.
ź střednědobý výhled rozpočtu na období
let 2018-2020
ź plán finančních kontrol města Kasejovice
pro rok 2017
ź prodej pozemku parc.č. 1759 o výměře 64
m2 v k. ú. Kasejovice za cenu 80 Kč/m2
s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí
kupující a pověřuje starostku k vyřízení
všech formalit a podpisem kupní smlouvy
ź prodej pozemku parc.č. 114/2 o výměře
20 m2 v k. ú. Kasejovice za cenu 80 Kč/m2
s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí
kupující a pověřuje starostku vyřízením
všech formalit a podpisem kupní smlouvy
ź prodej pozemku část parc.č. 738/5 (dle
nového GP parc.č. 738/20) o výměře
26 m2 v k. ú. Kladrubce za cenu 50 Kč/m2
s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí
kupující a pověřuje starostku vyřízením
všech formalit a podpisem kupní smlouvy

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Hradiště ze dne 20.10.2016

Informace městského úřadu

i

Na městské úřadě je připraven
k vyzvednutí pro každou
rodinu s trvalým bydlištěm
v Kasejovicích a spádových
obcích nástěnný jednolistový
kalendář.

Městský úřad také nabízí nově dva druhy
zimních pohlednic a dětskou knihu Pavla
Sučka „Povídání o důlních skřítcích” za
cenu 110 Kč.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání
rozpočtové opatření č. 6/2016 a
č. 7/2016
ź vyrovnaný rozpočet na rok 2017 v částce 4.400.000,-Kč
ź rozpočtový výhled obce Hradiště na
roky 2017-2019
ź zadání zpracování projektu na rekonstrukci části místní komunikace Hradiště-Lnáře a podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj na
rekonstrukci části místní komunikace
Hradiště-Lnáře
ź
ź

ź

ź

ź

prodej pozemku část parc.č. 738/5 (dle
nového GP parc.č. 738/21) o výměře
17 m2 v k. ú. Kladrubce za cenu 50 Kč/m2
s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí
kupující a pověřuje starostku vyřízením
všech formalit a podpisem kupní smlouvy
prodej stavby bývalého skladu požární
techniky umístěného na pozemku st.p.
č.6/2 v k. ú. Podhůří u Nepomuka (pozemek není součástí prodeje) za cenu 17 tis.
Kč a pověřuje starostku vyřízením všech
formalit a podpisem kupní smlouvy
smlouvu o právu stavby na parc.č. 503/1
v k.ú. Kasejovice a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města souhlasí:
se záměrem akce „Revitalizace rybníka
U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka
v k. ú. Kasejovice“
ź se záměrem akce „Rekonstrukce lesní
cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú.
Kladrubce“
ź se záměrem akce „Oprava místní komunikace v Kasejovicích a Podhůří“
ź

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
prodej pozemku parc.č. 229/4 o výměře
28 m2 v k. ú. Kasejovice
ź prodej pozemku parc.č. 1779 o výměře
67 m2 v k. ú. Kasejovice
ź prodej části pozemku parc.č. 1156/2
(nezastavěná část podél rybníka Kouteckého), par.č. 1154/12 o výměře 100 m2,
par.č. 1154/4 o výměře 14 m2 a parc.č.
1154/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Kasejovice
2
ź prodej pozemku st.p. 76/2 o výměře 86 m
v k. ú. Kladrubce
ź

Zastupitelstvo obce pověřuje:
radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500
tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je
zároveň příjmem rozpočtu města je
možné schválit na výdajové stránce nad
výše uvedenou částku.

ź

ź

ź

ź

uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Mateřské školy Kasejovice, okres
Plzeň-jih s Městem Kasejovice
prominutí nájemného za dva měsíce
nájemkyni obecního bytu č. 5 v budově
č.p. 41 v Bezděkově
rozšíření veřejného osvětlení v Bezděkově dle předložené nabídky firmy Elektromontáže Blatná spol. s.r.o.

Bere na vědomí:
ź zprávu Finančního výboru obce Hradiště ze dne 4.11.2016
ź zprávu Kontrolního výboru obce Hradiště ze dne 12.12.2016
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Vítání občánků v Kasejovicích

J

ako každý rok v tomto předvánočním čase se v Kasejovicích uskutečnilo vítání
nových občánků, narozených v uplynulém roce.
Městský úřad pro ně a jejich rodiče připravil malou slavnost, na které je přivítala paní
starostka Marie Čápová a předala jim drobné dárky. Milým zpestřením programu bylo
vystoupení dětí z mateřské školy. Po podpisu do pamětní knihy následovalo
fotografování dětí s rodiči, přípitek a malé občerstvení.
V letošním roce bylo do obce přivítáno 11 občánků: Renata Bartošová, Ema
Boušová, Aneta Kopřivová, Jan Stupka, Jan Eduard Krajčo, Marie Jelínková, Eliška
Vocelková, Klára Týcová, Marie Hrachová, Lukáš Krauskopf a Pavel Květoň. -is-

Vánoční dílna v Bezděkově

K

do šel v neděli 11. prosince odpoledne kolem obecní úřadovny v Bezděkově,
mohl nasát alespoň trochu vánoční atmosféry. Vůně prozradila, že tu opět řádí
děti perníkáři. Zdobení perníčků a hlavně ochutnávání je moc baví. A namalovaných
perníčků zbylo pro každého dost i domů na štědrovečerní stůl. Kromě toho si děti nesly
domů i nazdobený třpytivý stromeček. Na špičce zářila vlastnoručně vyrobená
hvězdička z korálků, která některé malé umělce a jejich pomocníky trošku potrápila.
Jistě si stromečky našly svá místa u dětí v pokojíčku, na štědrovečerním stole nebo
udělaly radost někomu blízkému. Děkuji všem za krásně prožité odpoledne 3. adventní
neděle.
Olga Šulcová

Město Kasejovice nabízí
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích.
Bližší informace
a tel. 371 595 100.
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Vánoce ve školce
ve Starém Smolivci

V

úterý 20. 12. jsme v naší školce ve
Starém Smolivci měli tradiční
vánoční jarmark a poté i besídku. Děkuji
touto cestou všem maminkám, které věnovaly své výrobky do jarmarku. Za utržené
peníze zaplatíme dětem dopravu na výlet
a také pošleme sponzorský dar na naši
veverku do plzeňské ZOO.

Na besídku si děti připravily pohádku
O jedličce, zazpívaly koledy, zatančily se
sněhuláky, čerty a andílky a na závěr si
společně s rodiči zahrály oblíbenou písničku Prosinec. Poté předaly děti svým
rodičům přáníčka a dárečky. Paní starostka E. Kubová předala dětem dárky a také
popřála všem krásné Vánoce.
Potěšilo nás, že se naší besídky zúčastnilo
tolik lidí.
Sponzory letošních Vánoc byli: SDH
Starý a Mladý Smolivec, Radošice, Budislavice, Dožice, Myslivecké sdružení
Mladý Smolivec, Pila Dožice, Klaus
Timber Kladrubce, Mecotronic Kasejovice, Agrochov Kasejovice, Rabbit Kasejovice , Pekařství Pondělík Dvorec, Pekařství Jílek Blovice, pan Dražan ze Starého
Smolivce, pan Pojer z Radošic, pan Pojer
z Dožic, pan Panýrek ze Starého Smolivce, paní Marková z Mladého Smolivce,
pan Šmíd z Mladého Smolivce, pan Spour
z Budislavic, paní Křížová z Budislavic a
pan Krch z Mladého Smolivce. Ještě
jednou děkujeme!
Do nového roku 2017 přeji hodně
zdraví, štěstí a pohody.
S. Šlaisová

Fotografie z představení: „A zase ty
Vánoce” - kdy si děti společně s Čupřinou a Mamláskem zazpívaly známé
koledy, poslechly příběh o narození
Ježíška a také si zatančily
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Pochod z obce do obce 2016

T

radiční pochod z obce do obce se
pravidelně chodí první pracovní den
po vánočních svátcích. Ani letos tomu
nebylo jinak. Počasí bylo velice větrné a
tak jsme nedoufali ve velkou účast. Opak
byl ale pravdou. Hned v Budislavicích se
nás vydalo na pochod 19 účastníků,
v Mladém Smolivci se přidali 4 a jeden
pes. Při focení u Anděla na cyklostezce
jsme napočetli již 38 osob a u pomníku
Bitvy na Vraždě, kde Honza Spour připravil oheň, dovezl svařák a čaj, na nás
čekalo dalších 8 lidiček a další pes.
Během opékání dorazili ještě 4 opozdilci.
Po krátkém občerstvení jsme se vydali na

druhou polovinu pochodu, u kapličky
sv. Anny se připojili další 3 nadšenci a tak
nás bylo celkem 53. Protože foukal silný
vítr a byla celkem zima, velká část pochodujících se již těšila na konec, který byl
plánovaný v Budislavicích. A tak se v Dožicích na kávě zastavila jen malá skupinka. Ta se vydala na poslední část po 15
hodině a do Budislavic na slíbenou
polévku dorazila po půl čtvrté. A ani sem
nedorazili všichni, někteří se rozutekli do
svých domovů hned po příchodu do Budislavic. Přesto se pochod vydařil, žádné
ztráty nebyly a všichni se ve zdraví prošli…
Eva Kubová

Člověče, nezlob se

H

lavní pořadatelé vánočního turnaje
ve hře „Člověče, nezlob se“ Honza
Spour a Jirka Kovařík připravili budislavický sál na pátou hodinu odpolední. Do
hry se přihlásilo 52 soutěžících, takže se
hrálo u 13 stolů po čtyřech. Po loňské
zkušenosti s neukončitelnou hrou doplnili
pořadatelé pravidla. Když v probíhajícím
kole bude poslední stůl, u kterého hráči
nebudou v dohledné době končit hru, dají
jim pořadatelé 10 minut na dokončení hry,
v opačném případě hra bude ukončena a
vítězové budou určeni podle figurek
v poli. Toto pravidlo se použilo pouze
jednou. Kolem deváté bylo dohráno,
všichni měli za sebou čtyři kola a mohlo
se vyhlašovat. „Na bedně“ skončili:
1. František Kálazi
2. Jiří Kovařík ml.
3. Viktor Kopal
Pořadatelé měli připravené ceny pro
všech 52 účastníků, takže každý odešel
domů spokojený a určitě se těší na další
ročník.
Eva Kubová
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Vánoční muzicírování

29. 12. 2016 jsme měli možnost vyslechnout
si v kostele sv. Jiljí v Budislavicích vánoční
koncert, který pro nás připravil Martin Kulíšek. Sehnal účinkující, kterými byli pro
letošní rok učitelé Základní umělecké školy
v Nepomuku. Dále připravil kostel, budislavičtí hasiči, resp. Honza Spour a Jirka Kovařík svařili víno, připravili čaj a štolu. Křížů
pekli klobásky. Kostel byl úplně plný, takže
můžeme odhadovat stovku návštěvníků
koncertu. Vystoupení bylo úžasné, učitelský
sbor pro nás připravil krásný program a texty
koled, které jsme zpívali v závěru všichni
společně. Po ukončení koncertu se ještě před
kostelem klábosilo, popíjel svařáček. Atmosféra byla díky ojíněným stromům vskutku
vánoční a velice přátelská. Eva Kubová

3. ročník setkání důchodců v Budislavicích

D

ne 6. prosince 2016 se konal již třetí
ročník setkání důchodců z vesnic,
které spadají do působnosti obce Mladý
Smolivec.
Jako každoročně, tak i letos svezl autobus důchodce z našich pěti obcí do Budislavic a ve 14 hodin se mohlo začít. A jaký
program naše seniory čekal?
- Vystoupení dětí z Mateřské školky ze
Starého Smolivce
- Divadelní představení v podání ochotníků
BUML-STAR – Mrazík
- Vystoupení hudebního dua PiňaKoláda
Každý z návštěvníků dostal k občerstvení
zákusky, chlebíčky, chuťovky, kafíčko a
pilo se vše, co teklo, nejvíce ovšem pivo.
Podávala se i výborná večeře – vepřo, knedlo, zélo.
Počet důchodců, kteří se této tradiční
akce zúčastňují, se téměř ustálil a tak nebyl
problém s místy k posezení ani s množstvím
občerstvení.
Stalo se rovněž tradicí, že na většině
kulturních akcí předvádějí to, co během
roku nacvičily děti z mateřské školky U veverky. I tentokrát zazpívaly nejen vánoční
písničky, ale předvedly i skloubení pohybu
s hudbou. Na to si oblékly kouzelné oblečky.
Děti sklidily velký potlesk zúčastněných a
dík patří i zaměstnancům školky za nacvičení celého pásma.
S netrpělivostí bylo očekáváno divadelní
představení našich ochotníků. Tentokrát
nacvičili notoricky známou pohádku Mrazík.
Všem přítomným se pohádka moc líbila a

když herci vkládali do hry ještě své vtipné
hlášky, nebyla nouze o smích a potlesk v sále.
Doufám, že už se můžeme těšit na příští
jejich představení. Je dobře, že se do obce
nečekaně vrátila divadelní představení.
Po úspěšném divadelním představení
vystoupilo hudební duo PiňaKoláda. I toto
vystoupení mělo velký úspěch. Umělkyně
zahrály mnoho známých melodií a nechyběl
ani humor. Taneční prostor se zaplnil tanečníky a byla navozena dobrá nálada. Někteří
účastníci setkání prohlašovali, že to bylo
zatím to nejlepší hudební vystoupení za
celou dobu tradičního pořádání této akce.
Na závěr setkání nás autobus opět rozvezl do našich domovů.
Náš dík patří zastupitelstvu obce Mladý
Smolivec za uskutečnění této akce a našim
umělcům za divadelní představení. Uznání
si zaslouží i majitelé hospody za vzornou a
pozornou obsluhu, stejně tak za přípravu
občerstvení. Dík patří i obsluhujícím dobrovolníkům z řad zaměstnanců obce.
Zdeněk Hřebejk
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Oselecké aktuality

D

ne 24.12. 2016 od 21.00 hod. se konalo tradiční zpívání koled u Kloubovky v Kotouni. Účast kolem 80 občanů. Poděkování patří „tahounům“ této akce, rodině
Zoubků z Kotouně č.p. 97, rodině Klímů z Oselec, Kuldů z Kotouně a dalším, kteří se
na této akci každoročně podílí.

T

řicetsedm účastníků půlnočního Novoročního přípitku před OÚ v Oselcích vidělo
půlnoční ohňostroj a na Nový rok si připili svařeným vínem.

D

ne 1.1. 2017 se ve 13.00 hod. se sešlo za krásného slunečného počasí na dvoře
Obecního šenku v Oselcích 54 účastníků Novoročního pochodu. Trasa vedla
z Oselec směrem na Kotouň kolem „Kloubovky“, kolem hřbitova v Kotouni k „Doubkoc“ mlýnu u rybníka Spálený. Zde na účastníky čekalo malé občerstvení v podobě
čaje a koláčků ze Dvorecké pekárny a něco na „zahřátí” od Pepíka Pavelce. Pak trasa
vedla po silnici přes Kotouň a lesem zpět do Oselec, kde končila v Oseleckém šenku,
kde na účastníky čekala hovězí polévka - výroba SDH Oselce. Celková délka pochodu
cca 7 km.
Václav Houlík, starosta obce Oselce

Tradiční vánoční výstava
se vydařila

V

pátek 9. prosince se dveře kasejovické základní školy otevřely všem,
kteří v době adventní zavítali na tradiční
vánoční výstavu, kterou pro ně připravili
žáci a učitelé obou stupňů školy a oddělení
školní družiny. Práce na jednotlivých
výrobcích zahájili žáci a učitelé již začátkem listopadu a výsledek jejich několikatýdenního snažení stál rozhodně za to.
Dosvědčit to mohli všichni, kdo na výstavu zavítali s cílem potěšit se krásou rozmanitých vánočních svícnů, přání, dekorací a
vánočních perníčků. Někteří se přišli na
výstavu jenom inspirovat, jiní si některý
z výrobků neváhali zakoupit za symbolickou cenu.
Vánoční výstavou čas adventní ve
škole neskončil. Na žáky ještě čekaly
vánoční besídky a společná setkání patronů s prvňáčky a žáky druhé třídy. Potom už
se všichni rozešli na vánoční prázdniny.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě a
organizaci vánoční výstavy předvánočních
akcí podíleli, a všem, kdo ji v čase předvánočním navštívili.
Štěpánka Löffelmannová,
ředitelka ZŠ Kasejovice

Kalendářní rok 2016 je za námi. Pojďme tedy bilancovat, co se v tomto období událo.
19. září začal v Horažďovicích plavec- oblečení. Předposlední říjnovou středu
ký výcvik druhé a třetí třídy. Na začátku zpestřilo žákům 1. a 2. třídy Divadélko
října navštívila naši školu pardubická sku- Kašpárek se svojí pohádkou Strašidlo
pina historického šermu Pernštejni. Žáci 3. Škodidlo. Před podzimními prázdninami
až 9. třídy si v tělocvičně mohli na vlastní jsme společně s patrony vyřezali celou
kůži vyzkoušet rytířskou zbroj. Pernštejni sbírku dýňových halloweenských strašidel,
předvedli středověký způsob života, oblé- která nás až do Dušiček zářivě vítala před
kání i souboje. Představili Jana Lucembur- budovou školy. V listopadu pokračovali
ského a Karla IV., následovala ukázka v pouštění draků druháci s patrony. Posledšermu. Spolek měl pro žáky připravené ní listopadový den se uskutečnil dlouho
také soutěže. 18. 10. vyrazila 4. a 5. třída do plánovaný výlet na dvě interaktivní výstaBlovic na dopravní hřiště. V první části se vy písecké Sladovny. Žáci 4. a 5. třídy si
žáci seznámili s teorií dopravní výchovy,
která zahrnovala dopravní značky a
dopravní situace, v druhé praktické části si
děti zmíněné konkrétní situace vyzkoušely
na dopravním hřišti. Jedno nevlídné říjnové
dopoledne věnovali prvňáci se svými patrony z 8. třídy pouštění draků na „Židáku“.
Do školy jsme se vrátili celí zkřehlí a mokří.
Žáci kasejovické ZŠ v Regensburgu
Maminky snad dětem odpustily zablácené

prošli vynálezy Leonarda da Vinci, poté se
přesunuli do expozice Loutky. Stejný výlet
absolvovala v polovině prosince první a
druhá třída.
Žáci i učitelé celé školy se v průběhu listopadu vytrvale připravovali na
tradiční vánoční výstavu, kterou zpestřili
rozmanitými výrobky. Návštěvníci mohli
obdivovat i nakoupit vánoční svícny, ozdoby na stromeček, různé vánoční dekorace,
kalendáře, přáníčka aj. Na závěr tohoto
článku bych ráda poděkovala všem patronům, patronkám 8. a 9. třídy a jejich třídním
učitelkám za vzorně nachystanou čertovskou nadílku pro 1. stupeň.
Všem čtenářům Kasejovických novin
do nového roku: Více přátel - méně věcí,
více práce - méně řečí, více vody - méně
sody, více lásky - méně zloby, více zdraví,
dělejte to, co Vás baví!
Mgr. Marie Sekáčová, učitelka 1. třídy
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Diamantová svatba v Zahorčičkách

P

řed šedesáti lety uzavřeli manželství Marie a Bohumil
Šollovi ze Zahorčiček. Ano si řekli 30.12.1956 v obřadní
síni a také v kostele v Myslívě. Společně vychovali tři děti, těší
se ze čtyř vnoučat a tří pravnoučat.
Poblahopřát k tak významnému jubileu, diamantové svatbě,
přišli manželům Šollovým zástupci Obce Hradiště a
spoluobčané ze Zahorčiček. Přestože ani jim se nevyhýbají
běžné nemoci, vše bez problémů zvládají a žijí plnohodnotný
život. Obzvlášť paní Marie Šollová je stále v dobré náladě, plná
elánu, zvládá všechny domácí práce a ochotně pomáhá
sousedům a svým dětem.
Přejeme manželům Šollovým především pevné zdraví,
spokojenost, rodinnou pohodu a hodně hezkých společných
chvil.
Jaroslava Ladmanová

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
&
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&

Hana Prošková: Tajemství obří číše
Jan Bauer: Smrt papaláše
Jean Giono: Muž, který sázel stromy
Vlastimil Vondruška: Klášterní madrigal
Zuzana Beranová: Poslední nosorožec
Markéta Zahradníková: Postel, hospoda, kostel
Vlastimil Vondruška: Ďáblův sluha
Petr Nazarov: Jižní Afrika
Irena Ričlová: Bílé veverky a jiné pohádky
Plzeň 1935 - 1965 fotografie
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Adventní čas zpestřil koncert žáků
základní umělecké školy

Nabídka pečovatelské služby

P

ečovatelská služba je terénní služba, která se poskytuje
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytuje se
osobám, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a
svoji domácnost a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí a nebo neumí
zajistit rodinní příslušníci.
Jde o:
ź Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík, pomoc při podávání jídla a pití
ź Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu = pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc
při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
ź Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = dovoz
oběda, pomoc při přípravě a podání jídla a pití - občané
z okolních obcí mohou také tuto službu využívat za
předpokladu, že jejich OÚ budou na dovoz přispívat.
ź Pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný úklid a údržba
domácnosti, mytí oken, velký úklid, příprava topiva, donáška
vody, nákupy, různé pochůzky, velký nákup, praní a žehlení
prádla
ź Základní sociální poradenství

N

a pondělí 12. prosince si učitelé a žáci Základní umělecké
školy Nepomuk připravili tradiční předvánoční koncert.
Skladby vánoční, klasické i moderní v podání žáků a učitelů
nepomucké základní umělecké školy si přišlo vyslechnout
velké množství návštěvníků. Ti sál kasejovického společenskokulturního centra na více jak hodinu zaplnili do posledního
místa. Koncert odstartoval hudební soubor Pšeničky. Další
připravená čísla předvedli žáci hrou na klavír, keyboard, flétny,
housle, akordeony ať již v samostatném vystoupení či vystoupením ve dvojicích či skupinách. Závěrečné číslo patřilo vystoupení hudebně-dramatického uskupení, které si pro posluchače
připravilo pohádku O Budulínkovi. Poděkování patří městu
Kasejovice za propůjčení sálu, učitelům a žákům Základní
umělecké školy Nepomuk a všem dalším, kteří se na organizaci
této předvánoční akce podíleli.
Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Úhrada za poskytování pečovatelské služby:
úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k zajištění úkonu
ź praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg
ź

V případě zájmu se můžete informovat na MÚ Kasejovice osobně,
nebo telefonicky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Žáci kasejovické ZŠ v Regensburgu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM,,
NOVÝ ROK NÁM ZAČÍNÁ.
Na přelomu starého a nového roku hodnotíme ten uplynulý a s nadějemi očekáváme, co nám přinese ten nastávající….
Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám nový
rok, nový rok mám nastává, koledy se
nandává, hou, hou, haleluja.
PROSINCOVÉ VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
začalo v naší školce společným
ADVENTNÍM TVOŘENÍČKEM s rodiči. Abychom měli doma slavnostně
vyzdobený stůl, vytvořili jsme si adventní svícny, pyšně a spokojeně jsme si je
odnášeli domů. Máme šikovné ručičky.
Předvánoční čas pokračoval.
NÁVŠTĚVA pekelné chásky s Mikulášem a andílky. Kdo zlobil, byl zapsaný na
pekelné listině a měl opravdu na mále…
Musel slíbit, že se určitě polepší, nebude
říkat ošklivá slovíčka a ukápla i slzička.
Za statečnost byli všichni obdarováni
mikulášskou nadílkou. Společně jsme si
pekelnou návštěvu nakreslili.

Z
I
M
A

diči jsme si zahráli na kuchaříčky a
kuchtičky a předvedli jsme, jak umíme
zacházet s vařečkou. Brzy byly na stole
chlebíčky s tuňákovou pomazánkou,
pomazánkou z červené řepy, z avokáda a
čerstvého sýru a červené čočky, nezapomněli jsme ani na těstovinový salát a pak
byla hostina. Vše, co jsme navařili, jsme
také snědli. Mňam!
Recepty na zdravé svačinky mají rodiče
k dispozici na nástěnkách. M. Korejčkové
děkujeme za poučné a zajímavé odpoledne.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU – moc jsme se na toto odpoledne
těšili, pro rodiče jsme jako překvapení

ZDRAVÉ SVAČINKY – projektové
odpoledne s Bc. Martinou Korejčkovou,
reg, nutriční terapeutkou. Společně s ro-

Včelařský rok...
...je název nového kurzu VU3V v Kasejovicích. Prof. Ing. Karel Voříšek, Csc.
poutavou formou seznamuje se základními činnostmi nezbytnými pro založení
včelstva a péče o ně v průběhu celého včelařského roku.
6 přednášek s názvy: Med - Časné jaro - Jaro - Choroby včel - Podletí, příprava na
zimu a odběr měli - Chov a výměna matek, těžba vosku - probíhá od 1. února do
12. dubna 2017 vždy jedenkrát za 14 dní v Kulturně společenském centru města
Kasejovice.
Zájemci z řad včelařů i milovníků přírody vítáni.
Cena kurzu je 300 Kč. Přihlášky v Obecní knihovně Kasejovice.
Začínáme ve středu 1. února ve 14 hod.

vyráběli andílky a svícínky, nacvičovali
jsme vánoční říkání a koledy. Všichni
společně jsme si pak poseděli u svátečního ochutnávání vánočního cukroví, které
napekly a přinesly šikovné maminky.
Děkujeme jim! S přáním krásných
vánočních svátků jsme se rozcházeli
domů.
JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE - zazvonil zvoneček přišel k nám Ježíšek. Pod stromečkem v obou třídách jsme našli stavebnice,
puzzle, knihy a pro všechny kouzelné
bublifuky. S přáním krásných vánoc jsme
nezapomněli na babičky a dědečky
v DPS a na paní starostku a ostatní
zaměstnance MÚ. Také jim děkujeme za
sladký dáreček.
Nový rok nastává, všeho dost nám dává.
Hej, nám, hej, koleda!
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Vážení a milí sponzoři, rodiče, děkujeme
Vám za Vaši přízeň a dary ve všech formách.
DĚKUJEME:
INTERIORS manufacture a design
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
KLAUS Timber A.S. Kladrubce
AGROCHOV Kasejovice– Smolivec a.s.
DVŮR LNÁŘE – paní ANNA VALTOVÁ
paní KVĚTOSLAVA KŘENKOVÁ .
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

Pizzerie
U pejska a kočičky
Možnost pořádání oslav, pracovních
schůzek, setkání spolužáků - prodloužení
otevírací doby pro tyto příležitosti.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Úterý - pátek 12 - 19 hod.,
Sobota 12 - 21 hod. +?,
Neděle 15 - 19 hod.
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než
ve 12 hod., je možno den předem domluvit
(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Vánoce ve školní družině

P

ředvánoční čas u nás ve školní družině prožíváme s dětmi již od začátku listopadu.
Společně s dětmi tvoříme výzdobu chodeb a tříd, výrobky na mikulášské a vánoční
téma a na školní vánoční prodejní výstavu.
Jako každý rok, tak i letos jsme se těšili na vánoční besídku - na spirálu, kterou
jsme vytvořili z vyrobených svícnů, na stromeček a hlavně na dárečky, z nichž se děti
radovaly hlavně díky sponzorům: Lenali Kasejovice, p.Valtová, P+V Elektronic spol.
s r.o., Klaus Timber a.s.Kladrubce, p. Konvář Dožice, p. Urbanec - Kovářství, Agro
Bouček, Kovo Mont a Kovo Klima Kasejovice, Agro Kasejovice, Truhlářství Milan
Pojer, p. Josef Kalbáč, p.Váckav Blovský a p. Korejček - Cementárna. Všem děkujeme
za přízeň a podporu.
Šárka Vocelková, vychovatelka ŠD

Děti ze školní družiny s bohatou
vánoční nadílkou
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Inzerce...
ź Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smolivce, cena dohodou. Tel. 725 648 003.
ź Obec Oselce nabízí k pronájmu Obecní hospodu. Bližší
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.
ź Prodám málo používaná elektrická akumulační kamna 2 . A K , 7 . A K . S l e v a 5 0 % z p r o d e j n í c e n y.
Tel. 723 526 861.
ź Prodám stromkový fíkus, výška 2 metry, cena 300 Kč.
Tel. 602 763 419.
ź Prodám hliníkový pracovní stůl délka 4 m, šířka 1,10 m,
levně. Tel. 731 854 834.
ź Prodám dřevěný stojan na pokojové rostliny, levně.
Tel. 723 571 323.

Město Kasejovice připravuje pro seniory

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
22. února 2017
Setkání opět proběhne v kulturně společenském centru
a těšit se můžete na vystoupení dětí, kapelu Malá muzika
Nauše Pepíka a výborné občerstvení.
Město Kasejovice
zve srdečně na přednášku
Davida Růžičky

Firma OBRETA spol. s r. o.,
Tojice 14, Nepomuk 335 01

přijme:

Řidiče sk. C
Náplň práce: rozvoz zboží v rámci ČR
Finanční ohodnocení: 30.000 Kč
Nástup: nejlépe ihned
Požadujeme:
řidičské oprávnění skupiny C + profesní průkaz,
časovou flexibilitu, komunikativní a organizační
schopnosti, samostatnost a aktivitu
Nabízíme: zaměstnání v soukromé zavedené
společnosti s tradicí od roku 1992, zajímavou
práci pro jednu z největších velkoobchodních
společností v oboru, pružná pracovní doba,
stabilní zázemí a seriózní přístup, vstřícný a
ochotný kolektiv spolupracovníků, úvodní
zaškolení, diety, stravenky
Kontakt: obreta@obreta.cz, tel. č.: 371 526 300
Myslivecký spolek Čihadlo Kasejovice pořádá

ADOLF LOOS
- otec moderní architektury
Müllerova vila a plzeňské interiéry

pátek 3.2. od 17 hod.
sál Kulturně společenského
centra Kasejovice

Město Kasejovice pořádá a zve
na diaprojekci Vládi Hoška

PODKARPATSKÁ RUS
23. ledna 2017 od 18 hod.

začátek ve 20.00 h*
k tanci a poslechu hraje

MELODY

Band

Vráti Pitry
* bohatá tombola *

Firma LADEKOV, s.r.o. Nezdřev
s dvacetiletou tradicí
vyrábí plastová okna, vchodové dveře, předokenní
rolety, žaluzie a sítě proti hmyzu. Dále nabízí
garážová vrata rolovací a sekční.
Na výrobu plastových oken a dveří garantujeme záruku
60 měsíců. Zajišťujeme pozáruční servis.
Tel. 77 35 36 503.
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