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

V Řesanicích se po dlouhé době 

zase sešli příznivci mariáše

Z důvodu onemocnění Covid-19 byl až po třech letech opět 
pořádán Sborem dobrovolných hasičů Řesanice a Klubem 
přátel zelené sedmy tradiční turnaj o Putovní pohár 
v řesanickém voleném mariáši. Jednalo již o 17. ročník, jehož 
konání připadlo tentokrát na čtvrteční svátek 17. listopadu 
2022. Tento turnaj je desetníkový a hraje se podle platných 
pravidel daných v Řesanicích. Klání bylo zahájeno 
vzpomínkou a minutou ticha na zemřelé mariášníky. Letošního 
turnaje se zúčastnilo celkem 32 hráčů mariáše, kteří byli 
rozlosováni k osmi stolům. Při rozlosování byl vždy ke 
každému stolu nasazen jeden hlavní hráč vybraný podle klíče 
z předešlých turnajů. Další hráči se k hracím stolům postupně 
dolosovávali. Po tříkolovém urputném boji vyhlásili rozhodčí 
tyto výsledky. Držitelem hlavní ceny v podobě divočáka 
a Putovního poháru se stal po dlouhých 18 letech od prvního 
vítězství již zesnulého domácího hráče p. Josefa Netušila další 
domácí hráč, člen Klubu přátel zelené sedmy a pořadatel 
turnaje, Ing. Václav Šampalík, který svoje první vítězství 
patřičně s ostatními hráči oslavil, druhé místo obsadil Eda 
Krejčí z Blatné, na třetím místě se umístil Václav Hanzlík 
z Tchořovic a čtvrté místo neboli bramborovou medaili získal 
Miroslav Švejda z Blatné. Z Klubu přátel zelené sedmy se 
turnaje dále zúčastnili Karel Červený ml. a MUDr. Václav 
Šampalík ml. Během celého dne panovala dobrá nálada, smích 
a na hráčích bylo vidět, jak se snaží podávat dobré výsledky, 
a že je hra baví, někteří se ještě po skončení akce zdrželi dlouho 
do noci a pokračovali ve hře. Tento turnaj by nešel pořádat bez 
vlivných a štědrých sponzorů, kterým tímto mnohokrát 
děkujeme. Dále též děkujeme všem organizátorům za zdárný 
průběh turnaje. Letošním hlavním sponzorem bylo TTC 

MARCONI s. r. o. – Ing. Josef Šelepa. Už teď se připravuje již 
18. ročník turnaje, a proto doufáme, že se mezi sponzory objeví 
také město Kasejovice, které má od letošních voleb nové 
složení.

Sponzoři turnaje: TTC MARCONI s. r. o. – Ing. Josef 
Šelepa, SDH Řesanice, LUKR Plzeň, STILL ČR spol. s. r. o, 
Měšťanský pivovar Strakonice, Purkmistr - Pivovarský dvůr 
Plzeň, Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s., Antikvariát Jan 
Vebr, AGRO Blatná, Dvůr Lnáře s. r. o., Linde Gas a. s., Ústav 
archeologické památkové péče středních Čech Praha, STROM 
PRAHA středisko Lnáře, MVDr. Ladislav Janovec, Josef 
Vocelka, Ing. František Sedlák, Ing. Václav Šampalík

                           Za SDH Řesanice a Klub přátel zelené sedmy    

                                                                    Pavel Behenský ml. 

Slovo starosty města 
Kasejovice:

Vážení spoluobčané, 
ještě jednou Vám děkuji za důvěru v letošních 

komunálních volbách, které si mimořádně 
vážím. K nadcházejícím Vánočním svátkům 

Vám i Vašim blízkým chci popřát pevné 
zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. 

Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna 
pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za 
rok mohli konstatovat, že rok 2023 byl pro 

Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Jak řekl Karel Čapek: „Na světě nejsou 
nejkrásnější věci, ale okamžiky.“

Zastupitelé Obce Hradiště
a zaměstnanci obecního úřadu 

přejí všem občanům krásné vánoční 
svátky a v novém roce 2023
 pevné zdraví, hodně štěstí 

a spokojenosti.
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 2. 11. 2022

Rada města Kasejovice schvaluje:
— změny v rozpočtu města Kasejovice
— vyhlášení záměru pronájmu vodní 

plochy parc. č. 1660 v k.ú. Řesanice               
2o výměře 1 819 m

— p l á n  z i m n í  ú d r ž b y  m í s t n í c h 
komunikací na období 2022/2023 
a  stanovuje cenu za zimní údržbu na 
1 000 Kč/hod.

— návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě 
o zajištění veřejného osvětlení 
č. 273004V002 se společností ČEZ 
Energetické služby s.r.o. a pověřuje 
pana starostu k podpisu 

— přidělení dotace ve výši 10 000 Kč 
z Programu podpory neziskových 
organizací 2022, kategorie B – veřejně 
prospěšné aktivity, Českému svazu 
chovatelů, z.s., Základní organizaci 
Kasejovice na uspořádání výstavy 
drobného zvířectva a schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu 
města Kasejovice

Stanovuje:
— cenu pro občany za použití traktoru 

s nosičem kontejneru na 700 Kč 
včetně DPH/hod.

Zřizuje:
— Komisi pro rozvoj obcí s tím, že 

jmenování členů bude schváleno na 
příští schůzi Rady města Kasejovice

Bere na vědomí:
— výroční zprávu Mateřské školy 

Kase jov ice  a  Zák ladn í  ško ly 
Kasejovice za školní rok 2021/2022

— odkoupení soustavy veřejného osvětlení 
v Kasejovicích od společnosti ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. v souladu 
s Kupní smlouvou č. 203004V002 za 
cenu 3 222 390 Kč bez DPH

— vyhlášení poptávky za účelem uzavře-
ní smlouvy o zajištění veřejného 
osvětlení

— předběžnou nabídku na kogenerační 
jednotku pro Základní školu v Kasej-
ovicích a souhlasí s vyhlášením 
poptávky na kogenerační jednotku pro 
základní školu a veřejné osvětlení

— předběžnou nabídku na instalaci foto-
voltaiky v objektu čistírny odpadních 
vod v Kasejovicích a souhlasí s vyhlá-
šením poptávky za účelem podání 
nabídek na fotovoltaický systém pro 
čistírnu odpadních vod, tělocvičnu 
a přístřešek u špýcharu v Kasejovicích

— plán akcí města Kasejovice na rok 2023
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 21. 11. 2022

Rada města Kasejovice schvaluje: 
— uzavření Smlouvy o poskytování 

t e le fonních  s lužeb  pro  měs ta 
Kasejovice se společností Vodafone 
Czech Republic, a.s. a pověřuje pana 
starostu k podpisu

— inventarizační komisi pro provedení 
inventur majetku Mateřské školy 
Kasejovice k 31.12.2022

— inventarizační komisi pro provedení 
inventur majetku Základní školy 
Kasejovice k 31.12.2022

— odměny ředitelce Mateřské školy 
Kasejovice a ředitelce Základní školy 
Kasejovice dle hodnotících listů za 
školní rok 2021/2022 v souladu 
s Kritérii pro odměňování ředitelů 
škol

— návrh složení inventarizačních komisí 
pro inventarizaci majetku města 
Kasejovice k 31.12.2022

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IZ-12-
0001084/01 pro stavbu  „BP131 
Kasejovice, PJ, Město – přeložka VN 
IZ-12-0001084P“ na pozemky parc. 
č. 1166/9, 1166/77 a 1167/1 v k.ú. 
Kasejovice s ČEZ Distribuce, a.s. 
v zastoupení firmy BOŘÍK B+B 
elektro, s.r.o.  a pověřuje pana starostu 
k podpisu

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IZ-12-
0018247/01 pro stavbu „BP132 
Kasejovice, PJ, RD – NN IV-12-
0018247“ na pozemky parc. č. 1166/9, 
1166/77, 1166/80, 1166/82, 1166/83, 
1166/85, 1166/86, 1167/1, 1167/2, 
1167/3, 1167/4, 1169/1, 1169/2, 
1169/7, 1169/8, 1169/9, 1169/10 v k.ú. 
Kasejovice s ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupená fi BOŘÍK B+B elektro, 
s.r.o. a pověřuje pana starostu 

k podpisu
— návrh Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní 

smlouvě o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního 
systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí mezi obcí Hradiště 
a městem Kasejovice s platností do 
31.12.2026

— návrh Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní 
smlouvě o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního 
systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí mezi obcí Nezdřev 
a městem Kasejovice s platností do 
31.12.2026

— návrh  Veře jnoprávní  smlouvy 
o zabezpečení provedení zápisů údajů 
do informačního systému územní 
identifikace, adres a nemovitostí mezi 
obcí Životice a městem Kasejovice 
s platností do 31.12.2026

— návrh Veřejnoprávní smlouvy na 
výkon přenesené působnosti na úseku 
evidence obyvatel mezi obcí Životice 
a městem Kasejovice s platností do 
31.12.2026

— účast města Kasejovice na společném 
projektu Plzeňského kraje, Divadla 
Josefa  Kaje tána  Tyla  v  P lzn i 
a samospráv měst a obcí regionu 
„Kultura občanům regionu“ se 
zaměřením především na seniory 
s úhradou 50 % nákladů na zajištění 
autobusové dopravy z rozpočtu města

— z v ý š e n í  c e n y  p ř i p r a v e n é h o 
palivového dříví na 600 Kč + 15 % 

3DPH/m  pro trvale přihlášené občany 
v Kasejovicích a na 1 500 Kč + 15 % 

3 DPH/m  pro ostatní odběratele
— návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV-12-
0 0 1 8 7 5 9 / V B / 0 0 1  p r o  s t a v b u 
„Polánka, PJ, p.č. 42 – NN“ na 

pozemky parc. č. 645/1 KN, 652/1 
KN a 654/1 KN v k.ú. Polánka 
u Kasejovic s ČEZ Distribuce, a.s. 
v zastoupení firmy Senergos, a.s. 
a pověřuje pana starostu k podpisu

Neschvaluje:
— nabídku společnosti Českomoravská 

pozemková, s.r.o. na odkup pozemku 
parc. č. 1632 v k.ú. Řesanice

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit  návrh rozpočtu města 
Kasejovice na rok 2023

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit nákup nového nákladního 
automobilu MAN dle cenové nabídky

Souhlasí:
— s nákupem sněhové radlice za traktor 

za účelem zimní údržby místních 
komunikací

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 8.12.2022 ve 
společensko-kul turn ím cent ru 
v Kasejovicích s hlavními body 
p r o g r a m u :  v o l b a  p ř e d s e d y 
kontrolního výboru, jmenování členů 
komise pro rozvoj obcí, pověření 
člena zastupitelstva k projednání 
územně plánovací dokumentace na 
volební období 2022 – 2026, pověření 
starosty k úkonům, které prováděla 
rada, dohoda o náhradě za užívání 
pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, kupní smlouva a smlouva 
o  z ř í z e n í  v ě c n é h o  b ř e m e n e  – 
služebnosti s Ředitelstvím silnic 
a dálnic na pozemky, smlouva o koupi 
veřejného osvětlení, pachtovní 
smlouva na p. č. 1660 v k. ú. Řesanice, 
návrh rozpočtu města na rok 2023

Bere na vědomí:
— cenovou  nab ídku  spo lečnos t i 

SATHEA VISION, s. r. o. na výměnu 
svítidel veřejného osvětlení

— c e n o v é  n a b í d k y  n a  s l u ž b y 
provozování veřejného osvětlení

— nabídku na zhotovení turistické mapy 
obce

Bude na katastru 

Nezdřeva větrná 

elektrárna?

Nezdřevský starosta na listopadovém 
veřejném zasedání zastupitelstva 
seznámil přítomné s nabídkou jisté firmy 
na vybudování větrné elektrárny na 
katastrálním území obce.

Tato informace podnítila diskusi, jež 
neskončila ani souhlasem s návrhem, ani 
jeho odmítnutím. Pochybnosti byly 
okolo vlivu větrníků (jednoho až tří) na 
kvalitu života místních obyvatel, 
zejména pokud jde o zatížení hlukem, či 
případným pádem námrazy z lopatek 
více než stometrového kolosu. A také se 
objevily rozpaky nad případnou změnou 
obrazu vsi.

Na druhé straně debatující kvitovali 
nabízený roční finanční přínos pro 
obecní rozpočet (1,5 miliónu korun) 
i příspěvek na spotřebu elektřiny pro 
domácnosti (9000 korun).

Výsledek debaty: Starosta vyzve 
zástupce firmy, aby osobně na únorovém 
veřejném zasedání blíže objasnili svůj 
p l á n  a  o d p o v ě d ě l i  n a  d o t a z y 
nezdřevských občanů. Všichni jsme 
zvědaví.                                                                                                                                                                      

                                                   (jč) 

V Chloumku vznikl nový sad

Obyvatelé Chloumku přišli s návrhem, aby na místě bývalé 
skládky vznikl sad. Vedení města na tento návrh přistoupilo 
a nechalo na svoje náklady tento prostor upravit. V pátek 11. 
listopadu byly dodavatelskou firmou přivezeny ovocné stromy, 
dále pak lípy, duby, jeřáby a další, které hned v pátek 11. a 
v sobotu 12. listopadu vysadili pracovníci městských 
technických služeb. V chloumeckém sadu bylo vysazeno 10 
jabloní, 3 hrušně, 4 slivoně, 3 třešně, dále lípy, jeřáby, duby 
a střemcha. Současně byly vysazeny také stromy u zdravotního 
střediska v Kasejovicích. Při této příležitosti vyměnili pracovníci 
technických služeb také uschlé stromy před kostelem a v Újezdě.                                                                                                                                     

                                                                                 -rkn-

Stromy jako nové posezení
Vedení města nechalo porazit  nemocné stromy 

u zdravotního střediska v Kasejovicích. Pracovníci města 
kmeny vyzdravili, rozřezali a nadělali z nich hranoly, a pak je 
rozvezli jako posezení k odpočinku na různé vycházkové trasy 
v Kasejovicích a okolí, např. tři ke koupališti, čtyři pod čistírnu 
odpadních vod, k oválu ke škole, do topolové aleje u silnice 
mezi Kasejovicemi a Polánkou, dvě lavičky do Chloumku, 
další do Újezda. Hranoly usadili na betonové patky, aby 
nehnily. Stromy tak ještě poslouží dobré věci. Jen doufáme, že 
je nikdo neukradne jako lavičky zhotovené místními občany 
u křížku u Hulačova pole při cestě do Lnář. 

                                                                              -rkn- Změny v kasejovickém zastupitelstvu

Na začátku listopadu rezignovali na post zastupitelů města 
všichni zástupci zvolení za Sdružení občanů města Kasejovice. 
Vzhledem k tomu, že možnosti stát se náhradními zastupiteli se 
vzdali i další členové Sdružení občanů města Kasejovice, stalo 
se z patnáctičlenného zastupitelstva města pouze zastupitelstvo 
desetičlenné. Tímto však zanikla také možnost, aby Kasejovice 
měly Radu města. Městská rada musí ukončit svoji činnost do 
30 dnů po odstoupení zastupitelů, proto se naposledy sešla 21. 
listopadu 2022. Na následném zasedání zastupitelstva projedná 
zastupitelstvo převzetí pravomocí Rady starostou města. 

                                                                                                                                                     
                                                                                  -rkn-

 Srdečně zveme všechny na 

Vánoční koncert
chrámového a pěveckého sboru 

Velkobor

V pátek 16. prosince 2022 
od 18:30 hod. 

v kostele sv. Ondřeje v Bezděkově 

Na koncert bude navazovat vánoční 
výstava v bezděkovské škole.
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 2. 11. 2022

Rada města Kasejovice schvaluje:
— změny v rozpočtu města Kasejovice
— vyhlášení záměru pronájmu vodní 

plochy parc. č. 1660 v k.ú. Řesanice               
2o výměře 1 819 m

— p l á n  z i m n í  ú d r ž b y  m í s t n í c h 
komunikací na období 2022/2023 
a  stanovuje cenu za zimní údržbu na 
1 000 Kč/hod.

— návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě 
o zajištění veřejného osvětlení 
č. 273004V002 se společností ČEZ 
Energetické služby s.r.o. a pověřuje 
pana starostu k podpisu 

— přidělení dotace ve výši 10 000 Kč 
z Programu podpory neziskových 
organizací 2022, kategorie B – veřejně 
prospěšné aktivity, Českému svazu 
chovatelů, z.s., Základní organizaci 
Kasejovice na uspořádání výstavy 
drobného zvířectva a schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu 
města Kasejovice

Stanovuje:
— cenu pro občany za použití traktoru 

s nosičem kontejneru na 700 Kč 
včetně DPH/hod.

Zřizuje:
— Komisi pro rozvoj obcí s tím, že 

jmenování členů bude schváleno na 
příští schůzi Rady města Kasejovice

Bere na vědomí:
— výroční zprávu Mateřské školy 

Kase jov ice  a  Zák ladn í  ško ly 
Kasejovice za školní rok 2021/2022

— odkoupení soustavy veřejného osvětlení 
v Kasejovicích od společnosti ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. v souladu 
s Kupní smlouvou č. 203004V002 za 
cenu 3 222 390 Kč bez DPH

— vyhlášení poptávky za účelem uzavře-
ní smlouvy o zajištění veřejného 
osvětlení

— předběžnou nabídku na kogenerační 
jednotku pro Základní školu v Kasej-
ovicích a souhlasí s vyhlášením 
poptávky na kogenerační jednotku pro 
základní školu a veřejné osvětlení

— předběžnou nabídku na instalaci foto-
voltaiky v objektu čistírny odpadních 
vod v Kasejovicích a souhlasí s vyhlá-
šením poptávky za účelem podání 
nabídek na fotovoltaický systém pro 
čistírnu odpadních vod, tělocvičnu 
a přístřešek u špýcharu v Kasejovicích

— plán akcí města Kasejovice na rok 2023
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 21. 11. 2022

Rada města Kasejovice schvaluje: 
— uzavření Smlouvy o poskytování 

t e le fonních  s lužeb  pro  měs ta 
Kasejovice se společností Vodafone 
Czech Republic, a.s. a pověřuje pana 
starostu k podpisu

— inventarizační komisi pro provedení 
inventur majetku Mateřské školy 
Kasejovice k 31.12.2022

— inventarizační komisi pro provedení 
inventur majetku Základní školy 
Kasejovice k 31.12.2022

— odměny ředitelce Mateřské školy 
Kasejovice a ředitelce Základní školy 
Kasejovice dle hodnotících listů za 
školní rok 2021/2022 v souladu 
s Kritérii pro odměňování ředitelů 
škol

— návrh složení inventarizačních komisí 
pro inventarizaci majetku města 
Kasejovice k 31.12.2022

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IZ-12-
0001084/01 pro stavbu  „BP131 
Kasejovice, PJ, Město – přeložka VN 
IZ-12-0001084P“ na pozemky parc. 
č. 1166/9, 1166/77 a 1167/1 v k.ú. 
Kasejovice s ČEZ Distribuce, a.s. 
v zastoupení firmy BOŘÍK B+B 
elektro, s.r.o.  a pověřuje pana starostu 
k podpisu

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IZ-12-
0018247/01 pro stavbu „BP132 
Kasejovice, PJ, RD – NN IV-12-
0018247“ na pozemky parc. č. 1166/9, 
1166/77, 1166/80, 1166/82, 1166/83, 
1166/85, 1166/86, 1167/1, 1167/2, 
1167/3, 1167/4, 1169/1, 1169/2, 
1169/7, 1169/8, 1169/9, 1169/10 v k.ú. 
Kasejovice s ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupená fi BOŘÍK B+B elektro, 
s.r.o. a pověřuje pana starostu 

k podpisu
— návrh Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní 

smlouvě o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního 
systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí mezi obcí Hradiště 
a městem Kasejovice s platností do 
31.12.2026

— návrh Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní 
smlouvě o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního 
systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí mezi obcí Nezdřev 
a městem Kasejovice s platností do 
31.12.2026

— návrh  Veře jnoprávní  smlouvy 
o zabezpečení provedení zápisů údajů 
do informačního systému územní 
identifikace, adres a nemovitostí mezi 
obcí Životice a městem Kasejovice 
s platností do 31.12.2026

— návrh Veřejnoprávní smlouvy na 
výkon přenesené působnosti na úseku 
evidence obyvatel mezi obcí Životice 
a městem Kasejovice s platností do 
31.12.2026

— účast města Kasejovice na společném 
projektu Plzeňského kraje, Divadla 
Josefa  Kaje tána  Tyla  v  P lzn i 
a samospráv měst a obcí regionu 
„Kultura občanům regionu“ se 
zaměřením především na seniory 
s úhradou 50 % nákladů na zajištění 
autobusové dopravy z rozpočtu města

— z v ý š e n í  c e n y  p ř i p r a v e n é h o 
palivového dříví na 600 Kč + 15 % 

3DPH/m  pro trvale přihlášené občany 
v Kasejovicích a na 1 500 Kč + 15 % 

3 DPH/m  pro ostatní odběratele
— návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV-12-
0 0 1 8 7 5 9 / V B / 0 0 1  p r o  s t a v b u 
„Polánka, PJ, p.č. 42 – NN“ na 

pozemky parc. č. 645/1 KN, 652/1 
KN a 654/1 KN v k.ú. Polánka 
u Kasejovic s ČEZ Distribuce, a.s. 
v zastoupení firmy Senergos, a.s. 
a pověřuje pana starostu k podpisu

Neschvaluje:
— nabídku společnosti Českomoravská 

pozemková, s.r.o. na odkup pozemku 
parc. č. 1632 v k.ú. Řesanice

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit  návrh rozpočtu města 
Kasejovice na rok 2023

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit nákup nového nákladního 
automobilu MAN dle cenové nabídky

Souhlasí:
— s nákupem sněhové radlice za traktor 

za účelem zimní údržby místních 
komunikací

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 8.12.2022 ve 
společensko-kul turn ím cent ru 
v Kasejovicích s hlavními body 
p r o g r a m u :  v o l b a  p ř e d s e d y 
kontrolního výboru, jmenování členů 
komise pro rozvoj obcí, pověření 
člena zastupitelstva k projednání 
územně plánovací dokumentace na 
volební období 2022 – 2026, pověření 
starosty k úkonům, které prováděla 
rada, dohoda o náhradě za užívání 
pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, kupní smlouva a smlouva 
o  z ř í z e n í  v ě c n é h o  b ř e m e n e  – 
služebnosti s Ředitelstvím silnic 
a dálnic na pozemky, smlouva o koupi 
veřejného osvětlení, pachtovní 
smlouva na p. č. 1660 v k. ú. Řesanice, 
návrh rozpočtu města na rok 2023

Bere na vědomí:
— cenovou  nab ídku  spo lečnos t i 

SATHEA VISION, s. r. o. na výměnu 
svítidel veřejného osvětlení

— c e n o v é  n a b í d k y  n a  s l u ž b y 
provozování veřejného osvětlení

— nabídku na zhotovení turistické mapy 
obce

Bude na katastru 

Nezdřeva větrná 

elektrárna?

Nezdřevský starosta na listopadovém 
veřejném zasedání zastupitelstva 
seznámil přítomné s nabídkou jisté firmy 
na vybudování větrné elektrárny na 
katastrálním území obce.

Tato informace podnítila diskusi, jež 
neskončila ani souhlasem s návrhem, ani 
jeho odmítnutím. Pochybnosti byly 
okolo vlivu větrníků (jednoho až tří) na 
kvalitu života místních obyvatel, 
zejména pokud jde o zatížení hlukem, či 
případným pádem námrazy z lopatek 
více než stometrového kolosu. A také se 
objevily rozpaky nad případnou změnou 
obrazu vsi.

Na druhé straně debatující kvitovali 
nabízený roční finanční přínos pro 
obecní rozpočet (1,5 miliónu korun) 
i příspěvek na spotřebu elektřiny pro 
domácnosti (9000 korun).

Výsledek debaty: Starosta vyzve 
zástupce firmy, aby osobně na únorovém 
veřejném zasedání blíže objasnili svůj 
p l á n  a  o d p o v ě d ě l i  n a  d o t a z y 
nezdřevských občanů. Všichni jsme 
zvědaví.                                                                                                                                                                      

                                                   (jč) 

V Chloumku vznikl nový sad

Obyvatelé Chloumku přišli s návrhem, aby na místě bývalé 
skládky vznikl sad. Vedení města na tento návrh přistoupilo 
a nechalo na svoje náklady tento prostor upravit. V pátek 11. 
listopadu byly dodavatelskou firmou přivezeny ovocné stromy, 
dále pak lípy, duby, jeřáby a další, které hned v pátek 11. a 
v sobotu 12. listopadu vysadili pracovníci městských 
technických služeb. V chloumeckém sadu bylo vysazeno 10 
jabloní, 3 hrušně, 4 slivoně, 3 třešně, dále lípy, jeřáby, duby 
a střemcha. Současně byly vysazeny také stromy u zdravotního 
střediska v Kasejovicích. Při této příležitosti vyměnili pracovníci 
technických služeb také uschlé stromy před kostelem a v Újezdě.                                                                                                                                     

                                                                                 -rkn-

Stromy jako nové posezení
Vedení města nechalo porazit  nemocné stromy 

u zdravotního střediska v Kasejovicích. Pracovníci města 
kmeny vyzdravili, rozřezali a nadělali z nich hranoly, a pak je 
rozvezli jako posezení k odpočinku na různé vycházkové trasy 
v Kasejovicích a okolí, např. tři ke koupališti, čtyři pod čistírnu 
odpadních vod, k oválu ke škole, do topolové aleje u silnice 
mezi Kasejovicemi a Polánkou, dvě lavičky do Chloumku, 
další do Újezda. Hranoly usadili na betonové patky, aby 
nehnily. Stromy tak ještě poslouží dobré věci. Jen doufáme, že 
je nikdo neukradne jako lavičky zhotovené místními občany 
u křížku u Hulačova pole při cestě do Lnář. 

                                                                              -rkn- Změny v kasejovickém zastupitelstvu

Na začátku listopadu rezignovali na post zastupitelů města 
všichni zástupci zvolení za Sdružení občanů města Kasejovice. 
Vzhledem k tomu, že možnosti stát se náhradními zastupiteli se 
vzdali i další členové Sdružení občanů města Kasejovice, stalo 
se z patnáctičlenného zastupitelstva města pouze zastupitelstvo 
desetičlenné. Tímto však zanikla také možnost, aby Kasejovice 
měly Radu města. Městská rada musí ukončit svoji činnost do 
30 dnů po odstoupení zastupitelů, proto se naposledy sešla 21. 
listopadu 2022. Na následném zasedání zastupitelstva projedná 
zastupitelstvo převzetí pravomocí Rady starostou města. 

                                                                                                                                                     
                                                                                  -rkn-

 Srdečně zveme všechny na 

Vánoční koncert
chrámového a pěveckého sboru 

Velkobor

V pátek 16. prosince 2022 
od 18:30 hod. 

v kostele sv. Ondřeje v Bezděkově 

Na koncert bude navazovat vánoční 
výstava v bezděkovské škole.
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Prosinec
Zima, bílá nevěsta, spoustu sněhu 

přinesla. Pole, louky zasypala, sníh dala 
i do města.

Všichni se těšíme na Vánoce, na vůni 
vanilky, cukroví, rozzářený stromeček 
a hlavně na Ježíška. Povídáme si 
o vánočních tradicích, co si přeji od 
Ježíška, zpíváme vánoční písně, říkadla, 
těšíme se na dárkování ve školce, 
posezení u vánočního stromečku s rodiči 
a vánoční říkání a zpívání. Pak ještě 
nezapomenout na volně žijící zvířátka 
a ptactvo u krmítek. „Také v lese 
o Vánocích dárečky se dávají. Zvířátka 
jsou spokojena, z dobrůtek se radují,“ 
říkáme si a zasypeme do krmelce na 
Židáku žaludy, oves a sladké seno. 
Ptáčkům do krmítek na naší zahradě 
slunečnici a lojové koule.

Co jsme společně zažili, 
co se nám líbilo

Projekt „Zdraví dětem“- povídání a 
společné hraní o tom, co je zdravé a co ne. 
Povídání o domácích zvířátkách na 
farmě strýčka Toma a také o tom, co se 
vyrábí z mléka a jak je zdravé. 
Neopomenuli jsme zvířátka volně žijící 
a co pro nás znamenají. Hezky jsme si 
spolu hráli, o zvířátkách povídali.

Hallowen párty dopoledne plné 
tance, písniček, hudebních hádanek 
a zábavy ve strašidelných kostýmech. Jó, 
jó, jó, to se povedlo, dopoledne jsme si 
všichni náležitě užívali.

Divadlo Ondřej s pohádkovým 
příběhem Rytíř a ošklivá dáma na hradě 
Camelot. O královně Ginevře a rytíři Siru 
Gaveinovi .  Kterak se z ošklivé, 
začarované žabí dámy stala krásná paní. 
Poznávali jsme charakterové vlastnosti 
šlechetnost, statečnost, nezištnost 
a laskavost. V pohádkovém příběhu jsme 
si také zahráli.

Divadlo Múza s pohádkou O nezbe-
dné víle. V pohádce jsme se přenesli na 
Zvonkovou paseku, kde tančila zlobivá 
víla Zvoněnka, která svým broučím kama-
rádům všechno ničila. Seznamovali jsme 
se s hudebními nástroji, jejich zvuky a 
také s ochranou přírody. Víte, kdo naší 
zlobivku napravil?  Matička příroda.

Návštěva knihovny v Kasejovicích. 
Zajímavé povídání o knihách, jak se 
k nim chovat, co se smí a co nikdy 
nedělat. Co pro nás knihy znamenají 
a kdo pro nás děti píše krásné pohádky 
a příběhy. Z pohádkové knihy Povídání 
o pejskovi a kočičce od J. Čapka nám 
paní knihovnice Marie Koutníková 
přečetla pohádku O pyšné noční košilce a 
pak si s námi o knihách a pohádkách 
povídala. Moc jí děkujeme a budeme se 
těšit na další návštěvu knihovny. 
Závěrem jsme si všichni mohli půjčit 
knihu a prohlédnou ilustrace. Až budeme 
umět číst, určitě budeme knihovnu 
navštěvovat. Moc se nám tam líbilo.

Divadlo Šapito s pohádkou O obrovi 
k nám zavítalo až z Prahy. V pohádkovém 
příběhu chtěl zlý obr zničit království. 
Dozvěděli jsme se, že je někdy lepší řešit 
spory po dobrém a že dobro a chytrá 
hlava zvítězí nad zlem.

Na výstavu u chovatelů drobného 
zvířectva jsme se moc těšili. Navštěvova-
li jsme výstavu každý rok. Vystavovaná 
zvířátka známe, společně si o nich poví-
dáme a učíme se. Víme, jaký je rozdíl 
mezi zvířaty domácími a ve volné přírodě 
a co potřebují k životu. Na výstavě bylo 
opravdu co obdivovat. Nejvíc nás zaujala 
skupina ptáků exotických svými barvami 
a pokřikováním, ale také králíci svými 
hebkými kožíšky a milými čumáčky.

Planetárium ve školce - výuková 
projekce v technologii 360´ odkrývající 
vesmír. Speciální kopule, imitující vesmír. 

Tentokrát se z nás stali kosmonauti a 
vydali jsme s na výlet do zákoutí vesmíru, 
pozorovali jsme vesmírné planety, planetu 
Zemi a rozmístění hvězd a Měsíce ve 
vesmíru. Už víme, co to znamená, když se 
řekne vesmír.

Povídání s myslivci z mysliveckého 
spolku Čihadlo Kasejovice - návštěva 
našich kamarádů u nás ve školce je již 
tradicí. Na setkání s nimi se všichni 
těšíme. V letošním roce nás navštívili pan 
Jiří Suda a pan Vraťa Jadrný se svojí 
nerozlučnou kamarádkou a pomocnicí 
v myslivosti hnědou labradorkou Agnes. 
Povídali jsme si o životě volně žijících 
zvířat, poznávali jsme jejich druhy, 
způsob života, potravu a potřeby. 
Seznámili jsme se, co každý správný 
myslivec na toulkách přírodou musí mít, 
a že lovecký pes je jeho nerozlučný 
kamarád. Labradorka Agnes měla velký 
úspěch a dozvěděli jsme se, jak je při lovu 
šikovná. Všechny myslivecké pomůcky 
jsme si vyzkoušeli a osahali. Víme, jak 
důležitá je starost o zvířátka v zimě. 
V rámci projektu Malý adept myslivosti 
jsme pilně sbírali žaludy pro zvěř do 
krmelců a soutěžili, kdo nejvíce. 
Myslivci si žaludy odvezli k uskladnění. 
Nejlepší sběrači byli odměněni knihou, 
pastelkami a plyšovým zvířátkem. 
Setkání s kamarády jsme si všichni 
náležitě užívali, dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí, Jirkovi Sudovi 
a Vraťovi Jadrnému moc děkujeme.

Vánoční přání
O Vánocích všichni spolu sedáváme 

kolem stolu. Kromě dárků do balíčků 
jsme i lásku dostali. Bylo jí dost, je teď na 
nás, abychom jí rozdali.

Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2023 Vám přejí děti 
a zaměstnanci MŠ Kasejovice.

                  Ledvinová Ivana                                                                                  
                  ředitelka MŠ Kasejovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”

    Na podzim bylo v Životicích živo. V podzimních 
komunálních volbách bylo v Životicích zvoleno sedmičlenné 
zastupitelstvo obce, které se sešlo 15. 10. 2022 na veřejném 
ustavujícím zasedání, aby zvolilo starostu a místostarostu obce. 
Do funkce starosty obce byl zvolen pan Jiří Kočí a do funkce 
místostarostky paní Veronika Urbanová, kteří se hned ujali 
svých povinností. 

    Po skončení zasedání pozvali všechny občany a přátele 
Životic na posvícenské posezení v místním hostinci. Hlavním 
bodem programu byla ochutnávka domácích gulášů a výstava 
havelských posvícenských hnětýnek. Sešlo se hned 8 vzorků 
domácích gulášů. Byly to tradiční hovězí, ale i zvěřinové, a to 
srnčí, dančí a kančí, a v nabídce byly i houbové. Ochutnávači 
dali nejvíc hlasů kančímu guláši, který připravila paní Anna 
Šmídová, byl opravdu výborný a chválu sklidily i donesené 
hnětýnky. Na závěr večera si mnozí ještě zatančili a společně 
zazpívali. 

    Zastupitelstvo obce připravilo bohatý kulturní program, 
který všem zpestřil prodloužený říjnový víkend. Podzimní 
prázdniny si životické děti se svými kamarády užily při 
společném Dýňování. Ve čtvrtek 27. 10. 2022 si z dýní vyrobily 
krásná strašidýlka, zahrály si společenské hry a vyzdobily 
chodník svými malůvkami. Než se rozešly domů, ještě si stihly 
opéct špekáčky a potěšit se. Druhý den, v pátek 28.10.2022, 
jsme se, jak děti tak i dospělí, opět sešli, tentokrát na kopci 
Hořice, zde se konala naše tradiční podzimní akce - Drakiáda. 
Bylo nádherné, slunečné počasí, téměř bezvětří, ale přesto se 
zdatným jedincům podařilo draka dostat do oblak. Byla to 
hezká podívaná. Večer se nám nechtělo domů, ale víkend ještě 
nekončil a nás čekalo další setkání. V sobotu 29. 10. 2022 se 
sešly životické ženy tentokrát při tradičním zdobení obecních 
truhlíků z donesených dekorací. Krásné odpoledne jsme pak 
všichni zakončili mini bramborák festem. Společně jsme 
připravili a usmažili bramboráky asi ze 20 kg brambor a pak 
s donesenými přílohami snědli. 

     Počátkem listopadu se občané a přátelé naší obce sešli na 
další akci, tentokrát to byl lampiónový průvod obcí. Již tradičně 
jsme se všichni sešli u kapličky, kde jsme rozsvítili své 
lampióny. Hojná účast nejen ze strany dětí, ale i dospělých, 
přispěla ke krásné atmosféře. Společně jsme prošli celou obec 
a u nejednoho domu se zastavili, abychom si dopřáli 
občerstvení, které ostatní obyvatelé připravili. Průvod jsme 
zakončili v místním pohostinství, kde jsme pokračovali v duchu 
dobré nálady. 

    Vrcholem podzimních akcí v Životicích bylo rozsvícení 
vánočního stromečku na návsi. Za zvuku koled jsme společně 
rozsvítili vánoční strom, který máme umístěný u obecní 
kapličky. Atmosféru začínajícího adventního času jsme si 
zpříjemnili teplým svařákem, točeným pivem a grilovanou 
klobásou. Byl to velmi příjemně strávený podvečer. 

  Závěrem bychom Vám všem tímto rádi popřáli nádherně 
prožitý adventní čas, spoustu lásky v srdci a hodně zdraví 
v následujícím roce.                               

                       Irena Červenková, zastupitelka obce Životice 

Podzim v Životicích

Plavecký výcvik zakončili 

druháci a třeťáci 

Mokrým vysvědčením

Od září do poloviny listopadu se naši žáci 2. a 3. třídy 
zúčastnili kurzu plavání v horažďovickém bazénu, kam jsme se 
vždy v pondělí ráno společně vypravili.

Třeťáci, kteří tento kurz absolvovali již v minulém školním 
roce, byli již výcviku znalejší, ale druháci se svými 
dovednostmi nenechali zahanbit. Někteří se zařadili rovnou 
mezi nejlepší plavce. Během výcviku se učili „kamarádit“ 
s vodou, potopit se, skákat do vody, lovit předměty ze dna 
bazénu, plavat různými styly. K tomuto všemu jim pomáhala 
celá řada zajímavých pomůcek. Jedna hodina byla věnována 
seznámení se s pravidly a základy záchranářství. Užili si soutěží 
i fandění svým kamarádům. Poslední hodinu si ve vodě mohli 
pohrát s přinesenou hračkou. Závěrem bylo jejich snažení 
písemně potvrzeno MOKRÝM VYSVĚDČENÍM. 

Ahoj! Žraloci! Těšíme se zase v příštím školním roce.
Celkové náklady na zajištění plavecké výuky v letošním 

školním roce činily 177 000 Kč. 

                                                     Mgr. Andrea Vavřichová
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Prosinec
Zima, bílá nevěsta, spoustu sněhu 

přinesla. Pole, louky zasypala, sníh dala 
i do města.

Všichni se těšíme na Vánoce, na vůni 
vanilky, cukroví, rozzářený stromeček 
a hlavně na Ježíška. Povídáme si 
o vánočních tradicích, co si přeji od 
Ježíška, zpíváme vánoční písně, říkadla, 
těšíme se na dárkování ve školce, 
posezení u vánočního stromečku s rodiči 
a vánoční říkání a zpívání. Pak ještě 
nezapomenout na volně žijící zvířátka 
a ptactvo u krmítek. „Také v lese 
o Vánocích dárečky se dávají. Zvířátka 
jsou spokojena, z dobrůtek se radují,“ 
říkáme si a zasypeme do krmelce na 
Židáku žaludy, oves a sladké seno. 
Ptáčkům do krmítek na naší zahradě 
slunečnici a lojové koule.

Co jsme společně zažili, 
co se nám líbilo

Projekt „Zdraví dětem“- povídání a 
společné hraní o tom, co je zdravé a co ne. 
Povídání o domácích zvířátkách na 
farmě strýčka Toma a také o tom, co se 
vyrábí z mléka a jak je zdravé. 
Neopomenuli jsme zvířátka volně žijící 
a co pro nás znamenají. Hezky jsme si 
spolu hráli, o zvířátkách povídali.

Hallowen párty dopoledne plné 
tance, písniček, hudebních hádanek 
a zábavy ve strašidelných kostýmech. Jó, 
jó, jó, to se povedlo, dopoledne jsme si 
všichni náležitě užívali.

Divadlo Ondřej s pohádkovým 
příběhem Rytíř a ošklivá dáma na hradě 
Camelot. O královně Ginevře a rytíři Siru 
Gaveinovi .  Kterak se z ošklivé, 
začarované žabí dámy stala krásná paní. 
Poznávali jsme charakterové vlastnosti 
šlechetnost, statečnost, nezištnost 
a laskavost. V pohádkovém příběhu jsme 
si také zahráli.

Divadlo Múza s pohádkou O nezbe-
dné víle. V pohádce jsme se přenesli na 
Zvonkovou paseku, kde tančila zlobivá 
víla Zvoněnka, která svým broučím kama-
rádům všechno ničila. Seznamovali jsme 
se s hudebními nástroji, jejich zvuky a 
také s ochranou přírody. Víte, kdo naší 
zlobivku napravil?  Matička příroda.

Návštěva knihovny v Kasejovicích. 
Zajímavé povídání o knihách, jak se 
k nim chovat, co se smí a co nikdy 
nedělat. Co pro nás knihy znamenají 
a kdo pro nás děti píše krásné pohádky 
a příběhy. Z pohádkové knihy Povídání 
o pejskovi a kočičce od J. Čapka nám 
paní knihovnice Marie Koutníková 
přečetla pohádku O pyšné noční košilce a 
pak si s námi o knihách a pohádkách 
povídala. Moc jí děkujeme a budeme se 
těšit na další návštěvu knihovny. 
Závěrem jsme si všichni mohli půjčit 
knihu a prohlédnou ilustrace. Až budeme 
umět číst, určitě budeme knihovnu 
navštěvovat. Moc se nám tam líbilo.

Divadlo Šapito s pohádkou O obrovi 
k nám zavítalo až z Prahy. V pohádkovém 
příběhu chtěl zlý obr zničit království. 
Dozvěděli jsme se, že je někdy lepší řešit 
spory po dobrém a že dobro a chytrá 
hlava zvítězí nad zlem.

Na výstavu u chovatelů drobného 
zvířectva jsme se moc těšili. Navštěvova-
li jsme výstavu každý rok. Vystavovaná 
zvířátka známe, společně si o nich poví-
dáme a učíme se. Víme, jaký je rozdíl 
mezi zvířaty domácími a ve volné přírodě 
a co potřebují k životu. Na výstavě bylo 
opravdu co obdivovat. Nejvíc nás zaujala 
skupina ptáků exotických svými barvami 
a pokřikováním, ale také králíci svými 
hebkými kožíšky a milými čumáčky.

Planetárium ve školce - výuková 
projekce v technologii 360´ odkrývající 
vesmír. Speciální kopule, imitující vesmír. 

Tentokrát se z nás stali kosmonauti a 
vydali jsme s na výlet do zákoutí vesmíru, 
pozorovali jsme vesmírné planety, planetu 
Zemi a rozmístění hvězd a Měsíce ve 
vesmíru. Už víme, co to znamená, když se 
řekne vesmír.

Povídání s myslivci z mysliveckého 
spolku Čihadlo Kasejovice - návštěva 
našich kamarádů u nás ve školce je již 
tradicí. Na setkání s nimi se všichni 
těšíme. V letošním roce nás navštívili pan 
Jiří Suda a pan Vraťa Jadrný se svojí 
nerozlučnou kamarádkou a pomocnicí 
v myslivosti hnědou labradorkou Agnes. 
Povídali jsme si o životě volně žijících 
zvířat, poznávali jsme jejich druhy, 
způsob života, potravu a potřeby. 
Seznámili jsme se, co každý správný 
myslivec na toulkách přírodou musí mít, 
a že lovecký pes je jeho nerozlučný 
kamarád. Labradorka Agnes měla velký 
úspěch a dozvěděli jsme se, jak je při lovu 
šikovná. Všechny myslivecké pomůcky 
jsme si vyzkoušeli a osahali. Víme, jak 
důležitá je starost o zvířátka v zimě. 
V rámci projektu Malý adept myslivosti 
jsme pilně sbírali žaludy pro zvěř do 
krmelců a soutěžili, kdo nejvíce. 
Myslivci si žaludy odvezli k uskladnění. 
Nejlepší sběrači byli odměněni knihou, 
pastelkami a plyšovým zvířátkem. 
Setkání s kamarády jsme si všichni 
náležitě užívali, dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí, Jirkovi Sudovi 
a Vraťovi Jadrnému moc děkujeme.

Vánoční přání
O Vánocích všichni spolu sedáváme 

kolem stolu. Kromě dárků do balíčků 
jsme i lásku dostali. Bylo jí dost, je teď na 
nás, abychom jí rozdali.

Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2023 Vám přejí děti 
a zaměstnanci MŠ Kasejovice.

                  Ledvinová Ivana                                                                                  
                  ředitelka MŠ Kasejovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”

    Na podzim bylo v Životicích živo. V podzimních 
komunálních volbách bylo v Životicích zvoleno sedmičlenné 
zastupitelstvo obce, které se sešlo 15. 10. 2022 na veřejném 
ustavujícím zasedání, aby zvolilo starostu a místostarostu obce. 
Do funkce starosty obce byl zvolen pan Jiří Kočí a do funkce 
místostarostky paní Veronika Urbanová, kteří se hned ujali 
svých povinností. 

    Po skončení zasedání pozvali všechny občany a přátele 
Životic na posvícenské posezení v místním hostinci. Hlavním 
bodem programu byla ochutnávka domácích gulášů a výstava 
havelských posvícenských hnětýnek. Sešlo se hned 8 vzorků 
domácích gulášů. Byly to tradiční hovězí, ale i zvěřinové, a to 
srnčí, dančí a kančí, a v nabídce byly i houbové. Ochutnávači 
dali nejvíc hlasů kančímu guláši, který připravila paní Anna 
Šmídová, byl opravdu výborný a chválu sklidily i donesené 
hnětýnky. Na závěr večera si mnozí ještě zatančili a společně 
zazpívali. 

    Zastupitelstvo obce připravilo bohatý kulturní program, 
který všem zpestřil prodloužený říjnový víkend. Podzimní 
prázdniny si životické děti se svými kamarády užily při 
společném Dýňování. Ve čtvrtek 27. 10. 2022 si z dýní vyrobily 
krásná strašidýlka, zahrály si společenské hry a vyzdobily 
chodník svými malůvkami. Než se rozešly domů, ještě si stihly 
opéct špekáčky a potěšit se. Druhý den, v pátek 28.10.2022, 
jsme se, jak děti tak i dospělí, opět sešli, tentokrát na kopci 
Hořice, zde se konala naše tradiční podzimní akce - Drakiáda. 
Bylo nádherné, slunečné počasí, téměř bezvětří, ale přesto se 
zdatným jedincům podařilo draka dostat do oblak. Byla to 
hezká podívaná. Večer se nám nechtělo domů, ale víkend ještě 
nekončil a nás čekalo další setkání. V sobotu 29. 10. 2022 se 
sešly životické ženy tentokrát při tradičním zdobení obecních 
truhlíků z donesených dekorací. Krásné odpoledne jsme pak 
všichni zakončili mini bramborák festem. Společně jsme 
připravili a usmažili bramboráky asi ze 20 kg brambor a pak 
s donesenými přílohami snědli. 

     Počátkem listopadu se občané a přátelé naší obce sešli na 
další akci, tentokrát to byl lampiónový průvod obcí. Již tradičně 
jsme se všichni sešli u kapličky, kde jsme rozsvítili své 
lampióny. Hojná účast nejen ze strany dětí, ale i dospělých, 
přispěla ke krásné atmosféře. Společně jsme prošli celou obec 
a u nejednoho domu se zastavili, abychom si dopřáli 
občerstvení, které ostatní obyvatelé připravili. Průvod jsme 
zakončili v místním pohostinství, kde jsme pokračovali v duchu 
dobré nálady. 

    Vrcholem podzimních akcí v Životicích bylo rozsvícení 
vánočního stromečku na návsi. Za zvuku koled jsme společně 
rozsvítili vánoční strom, který máme umístěný u obecní 
kapličky. Atmosféru začínajícího adventního času jsme si 
zpříjemnili teplým svařákem, točeným pivem a grilovanou 
klobásou. Byl to velmi příjemně strávený podvečer. 

  Závěrem bychom Vám všem tímto rádi popřáli nádherně 
prožitý adventní čas, spoustu lásky v srdci a hodně zdraví 
v následujícím roce.                               

                       Irena Červenková, zastupitelka obce Životice 

Podzim v Životicích

Plavecký výcvik zakončili 

druháci a třeťáci 

Mokrým vysvědčením

Od září do poloviny listopadu se naši žáci 2. a 3. třídy 
zúčastnili kurzu plavání v horažďovickém bazénu, kam jsme se 
vždy v pondělí ráno společně vypravili.

Třeťáci, kteří tento kurz absolvovali již v minulém školním 
roce, byli již výcviku znalejší, ale druháci se svými 
dovednostmi nenechali zahanbit. Někteří se zařadili rovnou 
mezi nejlepší plavce. Během výcviku se učili „kamarádit“ 
s vodou, potopit se, skákat do vody, lovit předměty ze dna 
bazénu, plavat různými styly. K tomuto všemu jim pomáhala 
celá řada zajímavých pomůcek. Jedna hodina byla věnována 
seznámení se s pravidly a základy záchranářství. Užili si soutěží 
i fandění svým kamarádům. Poslední hodinu si ve vodě mohli 
pohrát s přinesenou hračkou. Závěrem bylo jejich snažení 
písemně potvrzeno MOKRÝM VYSVĚDČENÍM. 

Ahoj! Žraloci! Těšíme se zase v příštím školním roce.
Celkové náklady na zajištění plavecké výuky v letošním 

školním roce činily 177 000 Kč. 

                                                     Mgr. Andrea Vavřichová
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Adventní odpoledne zahájilo

advent v Kasejovicích

V neděli 27. listopadu se z kulturně společenského centra 
linula okouzlující vůně koření, pečených perníčků a voňavého 
punče. Konalo se zde totiž oblíbené adventní odpoledne. Kdo 
sem zavítal, mohl nasát vánoční atmosféru, zkusit si vyrobit, 
případně koupit nějaký dárek a nakoupit dekorace, jimiž ozdobí 
svůj domov. Hlavně děti se pokoušely o zdobení perníčků a šlo 
jim to víc než dobře. Možná budou jednou stejně tak šikovné 
jako paní Dvořáková, která okouzlila nejednoho návštěvníka 
svým mistrovským zdobením perníčků. Příchozí si mohli 
vyzkoušet také pletení z papíru, plstění, navléci si náramek, 
klasikou zůstává výroba mýdel všech možných tvarů a vůní. 
A s čím jiným začít advent než s adventním věncem. Ten si 
návštěvníci mohli vyrobit pod vedením výborné aranžérky paní 
Míši Beranové. Koukat pod ruce mohli betlémáři p. Sudovi, 
jehož vyřezávání figurek je nedílnou součástí této akce.

Za vydařené odpoledne musíme poděkovat všem ženám 
z Komunitní školy Kasejovice, z.s., které se zasloužily 
o přípravu a průběh celého odpoledne, všem lektorkám, které 
věnovaly svůj čas a trpělivost, a také Městu Kasejovice za 
podporu.                                             Marie Koutníková

Kasejovičtí chovatelé vystavovali

Poslední listopadový víkend patří v Kasejovicích tradičně 
chovatelské výstavě. Nejinak tomu bylo i letos. A tak si příchozí 
mohli prohlédnout holuby, králíky, slepice, ale i exotické 
ptactvo. Raritou byly perličky. Semišoví králíci plemene REX, 
čeští strakáči, zakrslí králíčci podobní plyšovým hračkám, 
největší plemeno slepic, rozčepýřené slepičky hedvábničky 
a mnoho dalších, nad tím vším zaplesalo srdce nejednoho 
chovatele, ale potěšilo i děti. Samotnou kapitolou jsou holubi, 
jimž patřil hlavně sobotní trh holubů. Udělovaly se také ceny 
pro ty nejlepší. K radosti členů místní organizace, zvláště 
chovatelů holubů, jsou mezi členy dvě mladé holubářky. 
Výstavu jako tradičně doplnil bohatý kulturní program. 

                                                       Marie Koutníková

Školní družina na výstavě

ZO ČSCH Kasejovice pořádá každý rok podzimní výstavu 
drobného zvířectva. Letos se uskutečnila 26. a 27. listopadu. 
Díky vstřícnosti pořadatelů mohla školní družina navštívit 
výstavu již v pátek 25. listopadu. Děti si prohlédly holuby, 
drůbež, králíky a exotické ptactvo. Děkujeme. 

                                                        Olga Šoralová

Jedním z projektů realizovaných 
Místní akční skupinou svatého Jana 
z Nepomuku je projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk III 
(MAP ORP Nepomuk III).

Jedná se o projekt zaměřený na 
zvyšování kvality vzdělávání, který 
navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti 
získané při řešení předcházejících 
projektů místního akčního plánování ve 
vzdělávání, určený pro území ORP 
Nepomuk a město Spálené Poříčí. 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu 
vzdělávání v mateřských a základních 
školách prostřednictvím udržení 
a rozvoje již nastaveného systému 
spolupráce,  podpory společného 

p lánování  a  výměny zkušenost í 
zřizovatelů škol, mateřských, základních 
škol a školy umělecké a dalších aktérů 
působících ve vzdělávání na území 
správního obvodu Nepomuk. 

Projekt bude realizován po dobu 14 
měsíců, od 1.10.2022 do 30.11.2023. 
Zapojeno je do něj 13 mateřských 
a základních škol ORP Nepomuk, 
Základní umělecká škola v Nepomuku 
a Základní a mateřská škola ve Spáleném 
Poříčí. V rámci projektu, který zahrnuje 
oblasti předškolního, základního, 
zá jmového ,  a l e  i  ne fo rmá ln ího 
vzdělávání se místní aktéři vzdělávání 
setkávají, aby společně plánovali 
a realizovali opatření vedoucí ke zlepšení 
c e l k o v é h o  s t a v u  v z d ě l á v á n í 
a souvisejících oblastí týkajících se dětí 
a mládeže od tří do patnácti let. Smyslem 
je také zapojení rodičů a dalších 
odborníků, místních lídrů a odborných 
expertů k podpoře vzdělanosti. 

V průběhu října a listopadu 2022 se 
uskutečnilo kromě ustavujícího zasedání 
Řídícího výboru MAP hned několik 
jednání pracovních skupin. Jejich 
členové i  zájemci  z  řad uči te lů 

a příznivců rozvoje vzdělávání v území 
diskutovali tato témata: inkluzivní 
vzdělávání ve školách – podpora 
pedagogů a jejich asistentů, úloha 
školního poradenského pracoviště ve 
š k o l e  a  z a v á d ě n í  f o r m a t i v n í h o 
hodnocení do škol. 

Chcete se dozvědět více o průběhu 
realizace projektu? Rádi byste se 
seznámili s postupem přípravy místního 
akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, 
zajímavosti z oblasti školství? Navštivte 
s t r á n k y  
https://www.masnepomucko.cz/ nebo 
facebookový profil Místní akční plán 
vzdělávání ORP Nepomuk. Projekt 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Nepomuk III, reg. číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023063, je 
s p o l u f i n a n c o v á n  z  E v r o p s k é h o 
soc iá ln ího  fondu  –  Operačn ího 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Nepomuk III,

    reg.č. projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023063

Od října pokračujeme v realizaci úspěšného projektu 

místního akčního plánování ve vzdělávání

Svatý Martin v Kasejovicích

Svátek svatého Martina očekávali mnozí - milovníci vína, 
kteří se těšili na otevření mladých vín, gurmáni těšící se na 
husí pečínku a v Kasejovicích to byly hlavně děti, které se 
těšily na lampiónový průvod. A dočkaly se. 

V pátek 11.11. se v pět hodin sešly společně se svými 
rodiči a prarodiči u hasičárny, aby vyrazily za svitu lampiónů 
Kasejovicemi. K překvapení mnohých dorazil k hasičárně 
také svatý Martin na svém koni a po celou dobu šel v čele 
průvodu. Vzhledem k pěknému počasí byl průvod početný. 

Na náměstí čekaly na děti dobroty a čaj, které připravil 
Klub kasejovických žen, za což jim patří velké poděkování, 
stejně tak jako za organizaci celého průvodu. Poděkování 
patří též dobrovolným hasičům, zvláště pak Luboši Dardovi 
ml. a Karlu Sudovi. A velký dík také svatému Martinovi, 
Míše Chárové.

V sobotu se dočkali také milovníci vína. V 18 hodin 
odstartovala v kulturně společenském centru letošní 
ochutnávka mladých vín z vinařství Lahofer. A že je víno 
oblíbený nápoj mnoha kasejovických i lidí z okolí, svědčí do 
posledního místa zaplněný sál. Ochutnávku zpříjemnila svou 
muzikou kapela Brumendo. Pro mnohé ochutnávka 
neskončila posledním vzorkem, ale při zakoupené lahvince 
a s příjemnou muzikou poseděli mnohem déle.

                                                                                                                                                  
                                                           Marie Koutníková

Pro každou domácnost z Kasejovic a přilehlých obcí je 
v otevíracích hodinách městského úřadu Kasejovice 
zdarma k  vyzvednut í  č trnáct idenní  kalendář 
„Kasejovicko v dobách našich dědečků, tatínků a možná i 
našich”, kalendář je možno též zakoupit v kasejovické 
Drogerii u pí. Jakubčíkové za 70 Kč. 

Upozorňujeme čtenáře, že dne 27. prosince 2022 
bude Obecní knihovna Kasejovice uzavřena.

Komunitní škola Kasejovice z.s. a SDH Polánka pořádají
 a srdečně zvou po dvouleté covidové pauze na 

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ  POCHOD
tentokrát

SMĚR KÓTA 628!

Sraz 1. ledna  2023 ve 13 hod. 
na  kasejovickém  náměstí.

Trasa cca 4 km, vhodná i pro děti.
Buřty a dobrou náladu s sebou. 
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Adventní odpoledne zahájilo

advent v Kasejovicích

V neděli 27. listopadu se z kulturně společenského centra 
linula okouzlující vůně koření, pečených perníčků a voňavého 
punče. Konalo se zde totiž oblíbené adventní odpoledne. Kdo 
sem zavítal, mohl nasát vánoční atmosféru, zkusit si vyrobit, 
případně koupit nějaký dárek a nakoupit dekorace, jimiž ozdobí 
svůj domov. Hlavně děti se pokoušely o zdobení perníčků a šlo 
jim to víc než dobře. Možná budou jednou stejně tak šikovné 
jako paní Dvořáková, která okouzlila nejednoho návštěvníka 
svým mistrovským zdobením perníčků. Příchozí si mohli 
vyzkoušet také pletení z papíru, plstění, navléci si náramek, 
klasikou zůstává výroba mýdel všech možných tvarů a vůní. 
A s čím jiným začít advent než s adventním věncem. Ten si 
návštěvníci mohli vyrobit pod vedením výborné aranžérky paní 
Míši Beranové. Koukat pod ruce mohli betlémáři p. Sudovi, 
jehož vyřezávání figurek je nedílnou součástí této akce.

Za vydařené odpoledne musíme poděkovat všem ženám 
z Komunitní školy Kasejovice, z.s., které se zasloužily 
o přípravu a průběh celého odpoledne, všem lektorkám, které 
věnovaly svůj čas a trpělivost, a také Městu Kasejovice za 
podporu.                                             Marie Koutníková

Kasejovičtí chovatelé vystavovali

Poslední listopadový víkend patří v Kasejovicích tradičně 
chovatelské výstavě. Nejinak tomu bylo i letos. A tak si příchozí 
mohli prohlédnout holuby, králíky, slepice, ale i exotické 
ptactvo. Raritou byly perličky. Semišoví králíci plemene REX, 
čeští strakáči, zakrslí králíčci podobní plyšovým hračkám, 
největší plemeno slepic, rozčepýřené slepičky hedvábničky 
a mnoho dalších, nad tím vším zaplesalo srdce nejednoho 
chovatele, ale potěšilo i děti. Samotnou kapitolou jsou holubi, 
jimž patřil hlavně sobotní trh holubů. Udělovaly se také ceny 
pro ty nejlepší. K radosti členů místní organizace, zvláště 
chovatelů holubů, jsou mezi členy dvě mladé holubářky. 
Výstavu jako tradičně doplnil bohatý kulturní program. 

                                                       Marie Koutníková

Školní družina na výstavě

ZO ČSCH Kasejovice pořádá každý rok podzimní výstavu 
drobného zvířectva. Letos se uskutečnila 26. a 27. listopadu. 
Díky vstřícnosti pořadatelů mohla školní družina navštívit 
výstavu již v pátek 25. listopadu. Děti si prohlédly holuby, 
drůbež, králíky a exotické ptactvo. Děkujeme. 

                                                        Olga Šoralová

Jedním z projektů realizovaných 
Místní akční skupinou svatého Jana 
z Nepomuku je projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk III 
(MAP ORP Nepomuk III).

Jedná se o projekt zaměřený na 
zvyšování kvality vzdělávání, který 
navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti 
získané při řešení předcházejících 
projektů místního akčního plánování ve 
vzdělávání, určený pro území ORP 
Nepomuk a město Spálené Poříčí. 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu 
vzdělávání v mateřských a základních 
školách prostřednictvím udržení 
a rozvoje již nastaveného systému 
spolupráce,  podpory společného 

p lánování  a  výměny zkušenost í 
zřizovatelů škol, mateřských, základních 
škol a školy umělecké a dalších aktérů 
působících ve vzdělávání na území 
správního obvodu Nepomuk. 

Projekt bude realizován po dobu 14 
měsíců, od 1.10.2022 do 30.11.2023. 
Zapojeno je do něj 13 mateřských 
a základních škol ORP Nepomuk, 
Základní umělecká škola v Nepomuku 
a Základní a mateřská škola ve Spáleném 
Poříčí. V rámci projektu, který zahrnuje 
oblasti předškolního, základního, 
zá jmového ,  a l e  i  ne fo rmá ln ího 
vzdělávání se místní aktéři vzdělávání 
setkávají, aby společně plánovali 
a realizovali opatření vedoucí ke zlepšení 
c e l k o v é h o  s t a v u  v z d ě l á v á n í 
a souvisejících oblastí týkajících se dětí 
a mládeže od tří do patnácti let. Smyslem 
je také zapojení rodičů a dalších 
odborníků, místních lídrů a odborných 
expertů k podpoře vzdělanosti. 

V průběhu října a listopadu 2022 se 
uskutečnilo kromě ustavujícího zasedání 
Řídícího výboru MAP hned několik 
jednání pracovních skupin. Jejich 
členové i  zájemci  z  řad uči te lů 

a příznivců rozvoje vzdělávání v území 
diskutovali tato témata: inkluzivní 
vzdělávání ve školách – podpora 
pedagogů a jejich asistentů, úloha 
školního poradenského pracoviště ve 
š k o l e  a  z a v á d ě n í  f o r m a t i v n í h o 
hodnocení do škol. 

Chcete se dozvědět více o průběhu 
realizace projektu? Rádi byste se 
seznámili s postupem přípravy místního 
akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, 
zajímavosti z oblasti školství? Navštivte 
s t r á n k y  
https://www.masnepomucko.cz/ nebo 
facebookový profil Místní akční plán 
vzdělávání ORP Nepomuk. Projekt 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Nepomuk III, reg. číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023063, je 
s p o l u f i n a n c o v á n  z  E v r o p s k é h o 
soc iá ln ího  fondu  –  Operačn ího 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Nepomuk III,

    reg.č. projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023063

Od října pokračujeme v realizaci úspěšného projektu 

místního akčního plánování ve vzdělávání

Svatý Martin v Kasejovicích

Svátek svatého Martina očekávali mnozí - milovníci vína, 
kteří se těšili na otevření mladých vín, gurmáni těšící se na 
husí pečínku a v Kasejovicích to byly hlavně děti, které se 
těšily na lampiónový průvod. A dočkaly se. 

V pátek 11.11. se v pět hodin sešly společně se svými 
rodiči a prarodiči u hasičárny, aby vyrazily za svitu lampiónů 
Kasejovicemi. K překvapení mnohých dorazil k hasičárně 
také svatý Martin na svém koni a po celou dobu šel v čele 
průvodu. Vzhledem k pěknému počasí byl průvod početný. 

Na náměstí čekaly na děti dobroty a čaj, které připravil 
Klub kasejovických žen, za což jim patří velké poděkování, 
stejně tak jako za organizaci celého průvodu. Poděkování 
patří též dobrovolným hasičům, zvláště pak Luboši Dardovi 
ml. a Karlu Sudovi. A velký dík také svatému Martinovi, 
Míše Chárové.

V sobotu se dočkali také milovníci vína. V 18 hodin 
odstartovala v kulturně společenském centru letošní 
ochutnávka mladých vín z vinařství Lahofer. A že je víno 
oblíbený nápoj mnoha kasejovických i lidí z okolí, svědčí do 
posledního místa zaplněný sál. Ochutnávku zpříjemnila svou 
muzikou kapela Brumendo. Pro mnohé ochutnávka 
neskončila posledním vzorkem, ale při zakoupené lahvince 
a s příjemnou muzikou poseděli mnohem déle.

                                                                                                                                                  
                                                           Marie Koutníková

Pro každou domácnost z Kasejovic a přilehlých obcí je 
v otevíracích hodinách městského úřadu Kasejovice 
zdarma k  vyzvednut í  č trnáct idenní  kalendář 
„Kasejovicko v dobách našich dědečků, tatínků a možná i 
našich”, kalendář je možno též zakoupit v kasejovické 
Drogerii u pí. Jakubčíkové za 70 Kč. 

Upozorňujeme čtenáře, že dne 27. prosince 2022 
bude Obecní knihovna Kasejovice uzavřena.

Komunitní škola Kasejovice z.s. a SDH Polánka pořádají
 a srdečně zvou po dvouleté covidové pauze na 

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ  POCHOD
tentokrát

SMĚR KÓTA 628!

Sraz 1. ledna  2023 ve 13 hod. 
na  kasejovickém  náměstí.

Trasa cca 4 km, vhodná i pro děti.
Buřty a dobrou náladu s sebou. 
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Vyhlášení vítězů cyklozávodů 

MTB biatlon a Talent cup 2022

V Blovicích má oddíl cyklistů dlouholetou a velmi 
úspěšnou tradici. Důležité bylo vždy i přivést k tomuto sportu 
děti a mládež. To se začalo vést hlavně poté, co se podařilo 
vybudovat bike park v Cecimě. Začali jsem se pravidelně 
scházet a trénovat. A také se zúčastňovat závodů. V průběhu 
sezóny se koná pro děti i dospělé seriál závodů v MTB biatlonu 
(jízda na kole a střelba ze vzduchovky) a Talent cupu. Jeden 
z nejprestižnějších a závodníky nejlépe hodnocených podniků 
je blovický Dúša cup, který náš oddíl pořádá pravidelně v srpnu 
v bike parku v Cecimě. 

V sobotu 19. listopadu 2022 se ve Spoláku v Přešticích 
konalo slavnostní vyhlášení vítězů celé sezóny 2022. Naši 
cyklisté se umístili na předních místech téměř ve všech 
kategoriích. Ve 14:00 dva moderátoři, Pavel Svoboda a Jiří 
Metlička, začali s vyhlášením nejlepších závodníků 
biatlonových závodů. Díky tomu, že se na podniku podílelo 
opravdu velké množství sponzorů, bylo vyhlášeno vždy 
5 nejlepších v každé věkové kategorii a ceny byly opravdu 
hodnotné. 

V kategorii chlapců do deseti let obsadil celkové 1. místo 
Matyáš Herbolt. Kromě mistrovského trikotu za celkové 
prvenství v sezóně 2022 získal Matyáš i dres mistra Plzeňského 
kraje. Tento parádní dres v národních barvách si vybojoval tím, 
že se stal vítězem blovického Dúša cupu, protože ten byl 
vyhlášen mistrovským závodem.

Ve stejné kategorii dívek se na celkové 2. příčce umístila 
Tilly Blanková. Rodina Blankových pokračovala v úspěších 
i v dalších kategoriích. Hned v kategorii žákyně II vybojovala 4. 
místo Sally Blanková a vynikající 2. místo Linda Rabochová. 

V kategoriích mužů se naši závodníci umístili mezi 
nejlepšími pěti. V kategorii muži I si 3. místo vyjezdil Sasha 
Blank, v kategorii muži II pak celkově zvítězil Petr Vrátník, 
který za sezónu nasbíral 306 bodů. V této kategorii byl seriál 
závodů dramatický až do poslední chvíle. Vítěze a druhého 
v pořadí od sebe dělilo jen pět bodů. I v kategorii muži III jsme 
měli svoje želízko v ohni – Vratislava Houdka. Ten si vybojoval 
kromě celkového 5. místa i titul Mistr Plzeňského kraje a získal 
tak nádherný mistrovský dres, protože zvítězil v závodě 
v Blovicích. 

Vyhlášení nejlepších se dočkali i nejúspěšnější střelci 
sezóny. V mladších se na 3. místě umístila Tilly Blanková a na 
1.-2. místě Matyáš Herbolt. Ve starší kategorii si krásné celkově 
2. místo vystřílela Sally Blanková a mezi dospělými zvítězil 
Petr Vrátník. 

Kromě kategorií jednotlivců se vyhlašovali vítězové 
i v kategoriích rodina, dospělý a dítě, sourozenci a kluby. I tady 
2V Bikers bodovali. V kategorii sourozenců obsadili 2. místo 
Sasha, Sally, Danny a Tilly Blankovi. V úspěšnosti klubů 
v sezóně 2022 jsme vybojovali krásné 2. místo. 

Kromě závodníků organizátoři ocenili i ty, kteří se po celou 
sezónu starali o organizaci a průběh jednotlivých závodů 
a zázemí závodníků. Za 2V Bikers dostali ocenění Vráťa 
Houdek, Michal Raboch a Adrian Blank. 

Po krátké přestávce se pokračovalo v programu 
vyhodnocením nejúspěšnějších závodníků v soutěži Talent cup 
2022. I tato soutěž je seriálem podniků během celé sezóny. 
V kategorii žákyně II se celkovou vítězkou stala naše Linda 
Rabochová.

Všem úspěšným závodníkům moc gratulujeme a děkujeme. 
Pokud vás baví jezdit na kole a rádi byste si také zazávodili, 

není v tom problém. Všechny potřebné informace k závodům a celé 
sezóně najdete vždy na oficiálních stránkách www. mtbbiatlon.cz 
nebo na facebooku. K tomu, abyste se mohli zúčastnit vám stačí 
pouze chuť závodit a vlastní kolo. Pušku nepotřebujete.

                                                        2V Bikers Blovice

Vánoční zamyšlení: Bůh nás neponechal samotné 

Vánoční svátky oslavují událost, která byla od věčnosti Bohem připravovaná. Narození Ježíše Krista ukazuje tak lásku Boha 
k lidem a odpovídá na touhu lidského srdce poznat Boha. Když Bůh stvořil svět, počítal již s tím, že bude sdílet osud s námi lidmi, 
vkročí do dějin, stane se člověkem. Celé dějiny vesmíru, historie lidstva i mnohá proroctví směřují k naplnění tajemství: „Panna 
počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, (to je S námi Bůh)“. (Bible, Izajáš 7, 14) 

Svět by byl pro lidi „zoufale prázdný“, kdyby nám Bůh dal život, ale ponechal nás pouze vlastnímu osudu. Narození Spasitele 
Ježíše Krista, vtěleného Boha, odhaluje pravý opak. Zjevuje nesmírnou Boží lásku a zároveň pokoru, vždyť Bůh se rodí jako malé 
dítě v Betlémě; ten, který drží svět, je položen do jeslí. 

Na svátky Vánoční se připravujeme adventní dobou, připravujeme své domovy a sháníme krásné dárky. Města i vesnice se 
obléknou do třpytu hvězdiček. Toužíme zažít vnitřní klid a plnost vzájemné lásky v rodině, vzájemné obdarování. I při nejlepší 
snaze a bohatosti dárků však vzájemného porozumění a štěstí nedosáhneme, pokud v našem srdci nebude přítomné skutečné 
tajemství Vánoc – samotný Ježíš. Všechno úsilí se promění jen v hektickou oslavu, domovy, ač slavnostně vyzdobené a vonící 
cukrovím, se nestanou místy prožívání lidské radosti. Vzpomeňme na Francouzskou revoluci, která si zalíbila ve slovech „volnost, 
rovnost, bratrství“, ale odmítla Boha a nenáviděla církev. Proměnila se díky tomu ve zběsilé vraždění, a nakonec revoluce posílala 
pod gilotinu i vlastní protagonisty. Vznešená hesla se stala prázdnými pojmy. 

Dříve, než začneme kupovat dárky, uklízet, péct cukroví a připravovat štědrovečerní večeři, nechme vstoupit do svého srdce 
toho, který z lásky k nám vstoupil do dějin. Otevřeme Bibli a přečtěme si o Jeho narození, rozjímejme a uchovávejme tato slova jako 
Matka Boží ve svém srdci: 

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu… Všichni se šli dát 
zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá 
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, 
naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich 
stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám 
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: 
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
„Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (Bible, Evangelium podle Lukáše 2, 1-14) 

To je nejlepší příprava, a vůbec bychom měli vyhledat kněze a poprosit o smíření s Bohem a odpuštění hříchů. Jen tak 
nezůstaneme sami. 

Bůh se stal člověkem, abychom si rozuměli, a jen když necháme Ježíše vstoupit do našeho srdce, „narodit“ se v něm, jen tehdy si 
budeme rozumět a svátky vánoční budou plné pokoje. 

                                                                                                      Požehnané svátky vánoční přeje všem čtenářům P. Jiří Špiřík  

Mše svaté o vánočních svátcích 
v kostele sv. Jakuba v Kasejovicích:

sobota 24. 12. v 16 hod.

Po této bohoslužbě, v cca 16.45 hod.,
 se bude rozdávat Betlémské světlo.

neděle  25. 12. v 9.30 hod.
 úterý 27. 12. v 18 hod. 
 středa 28. 12. v 18 hod. 
čtvrtek 29.12. v 18 hod.
pátek 30.12. v 18 hod.

sobota 31. 12. v 18 hod. 
neděle 1. 1. v 9.30 hod.

pondělí 26.12. v 9.30 hod. v Kotouni
úterý 27.12. v 15. hod v Budislavicích

Srdečně zveme všechny na

18. BUDISLAVICKÉ
 

VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ

o svátku sv. Tří králů

v pátek 6. 1. 2023 od 18:00
v kostele sv. Jiljí v Budislavicích

Vystoupí pěvecký sbor Canto Nepomucenum 
z Nepomuka s varhanním doprovodem

a Prácheňští trubači z Písku

Vstupné dobrovolné

Po produkci následuje tradiční sousedské setkání 
před kostelem s občerstvením.

+
C + M + B

Základní škola Kasejovice

zve širokou veřejnost na tradiční

VÁNOČNÍ VÝSTAVU

konanou v pátek 16.12.2022
od 9.00 do 16.00 hod.

v klubovně tělocvičny školy.

Na návštěvu se těší učitelé i žáci.

Město Kasejovice srdečně zve na

Vánoční koncert
žáků základní umělecké školy Nepomuk, 

pobočka Kasejovice

v pondělí 19. prosince 2022 
od 16.30 hod.

v sále kulturně společenského 
centra Kasejovice
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Vyhlášení vítězů cyklozávodů 

MTB biatlon a Talent cup 2022

V Blovicích má oddíl cyklistů dlouholetou a velmi 
úspěšnou tradici. Důležité bylo vždy i přivést k tomuto sportu 
děti a mládež. To se začalo vést hlavně poté, co se podařilo 
vybudovat bike park v Cecimě. Začali jsem se pravidelně 
scházet a trénovat. A také se zúčastňovat závodů. V průběhu 
sezóny se koná pro děti i dospělé seriál závodů v MTB biatlonu 
(jízda na kole a střelba ze vzduchovky) a Talent cupu. Jeden 
z nejprestižnějších a závodníky nejlépe hodnocených podniků 
je blovický Dúša cup, který náš oddíl pořádá pravidelně v srpnu 
v bike parku v Cecimě. 

V sobotu 19. listopadu 2022 se ve Spoláku v Přešticích 
konalo slavnostní vyhlášení vítězů celé sezóny 2022. Naši 
cyklisté se umístili na předních místech téměř ve všech 
kategoriích. Ve 14:00 dva moderátoři, Pavel Svoboda a Jiří 
Metlička, začali s vyhlášením nejlepších závodníků 
biatlonových závodů. Díky tomu, že se na podniku podílelo 
opravdu velké množství sponzorů, bylo vyhlášeno vždy 
5 nejlepších v každé věkové kategorii a ceny byly opravdu 
hodnotné. 

V kategorii chlapců do deseti let obsadil celkové 1. místo 
Matyáš Herbolt. Kromě mistrovského trikotu za celkové 
prvenství v sezóně 2022 získal Matyáš i dres mistra Plzeňského 
kraje. Tento parádní dres v národních barvách si vybojoval tím, 
že se stal vítězem blovického Dúša cupu, protože ten byl 
vyhlášen mistrovským závodem.

Ve stejné kategorii dívek se na celkové 2. příčce umístila 
Tilly Blanková. Rodina Blankových pokračovala v úspěších 
i v dalších kategoriích. Hned v kategorii žákyně II vybojovala 4. 
místo Sally Blanková a vynikající 2. místo Linda Rabochová. 

V kategoriích mužů se naši závodníci umístili mezi 
nejlepšími pěti. V kategorii muži I si 3. místo vyjezdil Sasha 
Blank, v kategorii muži II pak celkově zvítězil Petr Vrátník, 
který za sezónu nasbíral 306 bodů. V této kategorii byl seriál 
závodů dramatický až do poslední chvíle. Vítěze a druhého 
v pořadí od sebe dělilo jen pět bodů. I v kategorii muži III jsme 
měli svoje želízko v ohni – Vratislava Houdka. Ten si vybojoval 
kromě celkového 5. místa i titul Mistr Plzeňského kraje a získal 
tak nádherný mistrovský dres, protože zvítězil v závodě 
v Blovicích. 

Vyhlášení nejlepších se dočkali i nejúspěšnější střelci 
sezóny. V mladších se na 3. místě umístila Tilly Blanková a na 
1.-2. místě Matyáš Herbolt. Ve starší kategorii si krásné celkově 
2. místo vystřílela Sally Blanková a mezi dospělými zvítězil 
Petr Vrátník. 

Kromě kategorií jednotlivců se vyhlašovali vítězové 
i v kategoriích rodina, dospělý a dítě, sourozenci a kluby. I tady 
2V Bikers bodovali. V kategorii sourozenců obsadili 2. místo 
Sasha, Sally, Danny a Tilly Blankovi. V úspěšnosti klubů 
v sezóně 2022 jsme vybojovali krásné 2. místo. 

Kromě závodníků organizátoři ocenili i ty, kteří se po celou 
sezónu starali o organizaci a průběh jednotlivých závodů 
a zázemí závodníků. Za 2V Bikers dostali ocenění Vráťa 
Houdek, Michal Raboch a Adrian Blank. 

Po krátké přestávce se pokračovalo v programu 
vyhodnocením nejúspěšnějších závodníků v soutěži Talent cup 
2022. I tato soutěž je seriálem podniků během celé sezóny. 
V kategorii žákyně II se celkovou vítězkou stala naše Linda 
Rabochová.

Všem úspěšným závodníkům moc gratulujeme a děkujeme. 
Pokud vás baví jezdit na kole a rádi byste si také zazávodili, 

není v tom problém. Všechny potřebné informace k závodům a celé 
sezóně najdete vždy na oficiálních stránkách www. mtbbiatlon.cz 
nebo na facebooku. K tomu, abyste se mohli zúčastnit vám stačí 
pouze chuť závodit a vlastní kolo. Pušku nepotřebujete.

                                                        2V Bikers Blovice

Vánoční zamyšlení: Bůh nás neponechal samotné 

Vánoční svátky oslavují událost, která byla od věčnosti Bohem připravovaná. Narození Ježíše Krista ukazuje tak lásku Boha 
k lidem a odpovídá na touhu lidského srdce poznat Boha. Když Bůh stvořil svět, počítal již s tím, že bude sdílet osud s námi lidmi, 
vkročí do dějin, stane se člověkem. Celé dějiny vesmíru, historie lidstva i mnohá proroctví směřují k naplnění tajemství: „Panna 
počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, (to je S námi Bůh)“. (Bible, Izajáš 7, 14) 

Svět by byl pro lidi „zoufale prázdný“, kdyby nám Bůh dal život, ale ponechal nás pouze vlastnímu osudu. Narození Spasitele 
Ježíše Krista, vtěleného Boha, odhaluje pravý opak. Zjevuje nesmírnou Boží lásku a zároveň pokoru, vždyť Bůh se rodí jako malé 
dítě v Betlémě; ten, který drží svět, je položen do jeslí. 

Na svátky Vánoční se připravujeme adventní dobou, připravujeme své domovy a sháníme krásné dárky. Města i vesnice se 
obléknou do třpytu hvězdiček. Toužíme zažít vnitřní klid a plnost vzájemné lásky v rodině, vzájemné obdarování. I při nejlepší 
snaze a bohatosti dárků však vzájemného porozumění a štěstí nedosáhneme, pokud v našem srdci nebude přítomné skutečné 
tajemství Vánoc – samotný Ježíš. Všechno úsilí se promění jen v hektickou oslavu, domovy, ač slavnostně vyzdobené a vonící 
cukrovím, se nestanou místy prožívání lidské radosti. Vzpomeňme na Francouzskou revoluci, která si zalíbila ve slovech „volnost, 
rovnost, bratrství“, ale odmítla Boha a nenáviděla církev. Proměnila se díky tomu ve zběsilé vraždění, a nakonec revoluce posílala 
pod gilotinu i vlastní protagonisty. Vznešená hesla se stala prázdnými pojmy. 

Dříve, než začneme kupovat dárky, uklízet, péct cukroví a připravovat štědrovečerní večeři, nechme vstoupit do svého srdce 
toho, který z lásky k nám vstoupil do dějin. Otevřeme Bibli a přečtěme si o Jeho narození, rozjímejme a uchovávejme tato slova jako 
Matka Boží ve svém srdci: 

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu… Všichni se šli dát 
zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá 
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, 
naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich 
stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám 
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: 
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
„Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (Bible, Evangelium podle Lukáše 2, 1-14) 

To je nejlepší příprava, a vůbec bychom měli vyhledat kněze a poprosit o smíření s Bohem a odpuštění hříchů. Jen tak 
nezůstaneme sami. 

Bůh se stal člověkem, abychom si rozuměli, a jen když necháme Ježíše vstoupit do našeho srdce, „narodit“ se v něm, jen tehdy si 
budeme rozumět a svátky vánoční budou plné pokoje. 

                                                                                                      Požehnané svátky vánoční přeje všem čtenářům P. Jiří Špiřík  

Mše svaté o vánočních svátcích 
v kostele sv. Jakuba v Kasejovicích:

sobota 24. 12. v 16 hod.

Po této bohoslužbě, v cca 16.45 hod.,
 se bude rozdávat Betlémské světlo.

neděle  25. 12. v 9.30 hod.
 úterý 27. 12. v 18 hod. 
 středa 28. 12. v 18 hod. 
čtvrtek 29.12. v 18 hod.
pátek 30.12. v 18 hod.

sobota 31. 12. v 18 hod. 
neděle 1. 1. v 9.30 hod.

pondělí 26.12. v 9.30 hod. v Kotouni
úterý 27.12. v 15. hod v Budislavicích

Srdečně zveme všechny na

18. BUDISLAVICKÉ
 

VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ

o svátku sv. Tří králů

v pátek 6. 1. 2023 od 18:00
v kostele sv. Jiljí v Budislavicích

Vystoupí pěvecký sbor Canto Nepomucenum 
z Nepomuka s varhanním doprovodem

a Prácheňští trubači z Písku

Vstupné dobrovolné

Po produkci následuje tradiční sousedské setkání 
před kostelem s občerstvením.

+
C + M + B

Základní škola Kasejovice

zve širokou veřejnost na tradiční

VÁNOČNÍ VÝSTAVU

konanou v pátek 16.12.2022
od 9.00 do 16.00 hod.

v klubovně tělocvičny školy.

Na návštěvu se těší učitelé i žáci.

Město Kasejovice srdečně zve na

Vánoční koncert
žáků základní umělecké školy Nepomuk, 

pobočka Kasejovice

v pondělí 19. prosince 2022 
od 16.30 hod.

v sále kulturně společenského 
centra Kasejovice
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Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, email: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází v nákladu  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk vychází 

15.12. 2022, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 1. 2023. Příjem příspěvků do KN č. 1/2023 do 31. 12. 2022.                                         
—  

— Nabízím starší funkční ruční medomet. Tel:728 711 467
— Prodám palivo - odřezky z pily, cena 278 Kč/prm. Tel. 

607 816 548.
— Nabízím 3D FDM tisk z materiálů PLA a PETG do 

rozměrů 20x20x25cm včetně modelování. Tel:721 605 869
—  Prodám starší pletivo, výška 2 m, délka 50 m, plechový sud 

s obručemi na 200 l, izolační asfalt 50 kg, hliníkovou konev 
25 l. Tel: 736 714 909. Volat od 19 do 20 hodin.

Inzerce

Nové knihy:
&  Julie Caplinová: Hotýlek na Islandu
&  Jan Bauer: Prahu rdousí strach
&  Corina Bomannová: Paní ze Severu
&  Magda Knedler: Porodní sestra z Osvětimi
&  Gilly Macmillanová: Dokonalá
&  Milan Syruček: Záhadné taje Sibiře
&  František Niedl: Železná rukavice
&  Kristýna Trpková: Vesnice
&  Jo Nesbo: Žárlivost a jiné povídky

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

Informace z kasejovické knihovny

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.

» Prodej ryb «  
 

Kapr výběr 2,5 -4,5 kg 
85Kč/kg  
 

Amur 85Kč/kg  
 

Prodej denně 8 -18 hod.           
Šampalíkovi, Polánka 17  
tel. 728 714  103  
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