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

Z obsahu ……... 
� Novoroční pochod oseleckých mířil letos 

do Chanovic  

� Usnesení ze zasedání zastupitelstev      

� Zpívání koled v Budislavicích očima  

    Petra Vilhelma 

� Florbalisté obhájili první místo v okrese 

� Pozvánka na tradiční RODIČOVSKÝ   

    PLES — 2. února 2008   

 Příští číslo Kasejovických novin vyjde 
14.2.2008.  Příjem příspěvků KN č. 2/2008  
do 31.1. 2008.                                         -rkn- 

              Vánočním zpíváním koled ve středu 12. 
prosince 2007 se Kasejovice  společně s dalšími 
deseti městy a obcemi  Plzeňského kraje zapsaly 
do České knihy rekordů jako největší pěvecký 
sbor. V přímém přenosu Českého rozhlasu z plzeň-
ského Náměstí Republiky zpívaly společně s Pl-
zeňským akademickým pěveckým sborem dvě 
známé české koledy Narodil se Kristus Pán a Ne-
sem Vám noviny.    
              Na  kasejovické náměstí zavítalo za třetím 
ročníkem Vánočního zpívání koled přes čtyři sta 
občanů z Kasejovic a širokého okolí. Sváteční pod-
večer obohatil svým vystoupením pěvecký sbor 
Notička ze Základní umělecké školy Kasejovice a 
tradičně dívčí vokální kvarteto M.S. Přelet z Blo-
vic. Během kulturního programu si občané mohli 
zakoupit vánoční dekoraci nebo se občerstvit v 
nedalekém stánku.                                            -rkn- 

Na snímcích shora vystoupení dívčího vokálního kvarteta M.S. Přelet z 
Blovic a pěveckého sboru Notička ze Základní umělecké školy Kasejo-
vice; dole účastníci vánočního zpívání na náměstí v Kasejovicích.  

                                          foto  Milan DEME-

 
 
 
 
 
 
 

             Vítat nové občánky každoročně  v předvá-
nočním čase se stalo v Kasejovicích tradicí. Letos 
bylo na kasejovickou radnici pozváno jedenáct 
dětí: Samuel Valena,  Jan  Malinovský, Petr Houš-
ka, Karla Škudrnová, Dominik Jiřinec, Zdeněk 
Kuneš, Ondřej Hejna, Vojtěch Hokr, Eliška Šam-
palíková, Markéta Mourková a  Martin Jedlička.     
 Město Kasejovice připravilo na úterý 
18.prosince 2007 pro rodiče s dětmi slavnostní 
uvítání, při kterém převzali rodiče z rukou starost-
ky Města Marie Čápové malý dárek pro svého po-
tomka a zároveň se podepsali do Pamětní knihy 
Města Kasejovice. Slavnostní odpoledne završilo 
příjemné posezení s malým občerstvením.       -rkn- 

Prosincové vítání občánků v Kasejovicích                               Foto Milan Demela  
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE 
 

SCHVALUJE: 
� rozpočet města Kasejovice na rok 2008 
� rozpočtový výhled  na období 2008-2010 
� II. změny v rozpočtu města Kasejovice za rok 2007 
� dodatek č. 5. ke Zřizovací listině Mateřské školy Kasejovi-

ce a dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy Ka-
sejovice  

� odprodej části pozemku – les parc.č. 479/16 s lesním poros-
tem v k.ú. Kasejovice o   výměře  cca   600  m2  za  cenu  
50 tisíc korun s podmínkou, že geometrické zaměření po-
zemku a další poplatky si uhradí kupující M. K., Praha 4  

� odprodej pozemku st. p. č. 48/2 o výměře 73 m2 v k. ú. 
Újezd u Kasejovic p. M. H., Újezd u Kasejovic,  za cenu 
30,- Kč za 1 m2 

� odprodej pozemku st. p. 100 o výměře 42 m2 a st. parc. č. 
13/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. M. M., 
Nepomuk za cenu 30,- Kč za 1 m2 

� odprodej pozemku st. p.101 o výměře 41 m2 v k. ú. Újezd u 
Kasejovic D. H., Praha za cenu 30,- Kč za 1 m2 

� odprodej pozemku st. p. 103 o výměře 30 m2 v k. ú. Újezd 
u Kasejovic manželům P., Újezd u Kasejovic  za cenu 30,- 
Kč za 1 m2 

� odprodej pozemku parc.č. 1335/15 o výměře 88 m2 v k.ú. 
Újezd u Kasejovic p. F. H., Předmíř za cenu 30,- Kč za 1 
m2 

� záměr odprodeje části parcel č. 115/2,115/3,119/1 v k.ú. 
Kasejovice za účelem  výstavby rodinného domu 

� záměr odprodeje stavby – bez čísla popisného (zastřešení 
průjezdu, který je součástí domu č. p.138) na parcele - st. p. 
240/1 v k. ú. Kasejovice 

� přijetí daru – pozemky a stavby od Římskokatolické církve, 
farnosti Kasejovice a Řesanice. Jedná se o pozemky, na 
kterých je hřbitov a stavby,  které slouží jako márnice. 

 

- v k.ú. Kasejovice:- parc.č. 155 - hřbitov o výměře 5 552 
m2 

- v k.ú. Kasejovice - st.p.353 o výměře 38 m2 
- v k.ú. Kasejovice -  márnice na st.p. 353 
- v k.ú. Řesanice: - parc.č.14-  hřbitov  o výměře  791 m2 
- v k.ú. Řesanice– st.p.5 – 32 m2 
- v k.ú. Řesanice – márnice na st.p. 5 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 
� informativní zprávu  o činnosti Rady města Kasejovice za 

období od  3.10.2007 do  2.12.2007 
� zprávu finančního výboru 
� zprávu kontrolního výboru  
� zprávu starostky :  
- návrh na budoucí využití bývalé školy na náměstí 
- o získaných dotacích v roce 2007 
- o cenové kalkulaci firmy PROSTROM Plzeň na ošetření 

šesti javorů u kostela v Řesanicích                        
                                                                                      -rkn- 

 
Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kasejovi-

cích na rok 2008 lze uhradit každý den na Městském úřadě v 
Kasejovicích. Poplatek musí být uhrazen, stejně jako popla-
tek za psa, do 31. 1. 2008.  
1 osoba nebo chalupář   1 x 420,- Kč             420,- Kč 

 obdrží 5 ks jednorázových  známek 
nebo 4 ks odpadových pytlů 

2 osoby    2 x 420,- Kč                                     840,- Kč  
obdrží 10 ks jednorázových známek 

 nebo 8 ks odpadových pytlů 
3 osoby   3 x 420,- Kč                                   1 260,- Kč  

obdrží 1 ks známky (26 svozů) 
4 osoby a více osob  4 x 420,- Kč                 1 680,- Kč           

obdrží 1 ks známky (26 svozů) 
 

Dle zájmu občanů lze zakoupit známky  
na více svozů: 

Čtrnáctidenní známka (zelená)                  1 260,- Kč 
(26 svozů) 

Kombinovaná známka (žlutá)                   1 980,- Kč 
(42 svozů) 

Týdenní svoz                                                 2 460,- Kč 
(52 svozů/podmínka 2 popelnice) 

 

       Poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa na rok 
2008 v okolních obcích bude vybírán zastupiteli jednotli-
vých obcí a občané budou o termínu výběru včas informová-
ni.  

Svozy komunálního odpadu v Kasejovicích i okolních 
obcích  budou probíhat v roce 2008 každý sudý čtvrtek.  
                                             MĚSTKÝ ÚŘAD KASEJOVICE  

 
 
 

Úřední hodiny pro veřejnost na odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví budou v měsíci lednu až březnu 2008 pouze: 

pondělí 8.00 - 18.00 a  středu 8.00 - 18.00 
Ostatní dny bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení. 
                    Městský úřad Nepomuk,  

                                      odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Městský úřad Kasejovice oznamuje občanům 
 
 
 

v Kasejovicích a okolních obcích  

POUZE PLASTY uložené v zavázaných pytlích 
uložte před svými domy nejdříve 1 den před 

plánovaným svozem. Zároveň prosíme občany 
Kasejovic, aby pytle z více domů  

shromažďovali na jedno místo. Děkujeme.     
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Tradiční, již 9.ročník novoročního pochodu uspořádal 1.1.2008 
od jedné hodiny Sbor dobrovolných hasičů Oselce. Cílem byly tentokrát 
Chanovice. Zde více než 60 účastníků provedl starosta Chanovic Petr 
Klásek místním skanzenem, muzeem řemesel a základní školou. V míst-
ní konírně pak bylo oseleckými hasiči připraveno občerstvení. Po návra-
tu do Oselec byla podávána polévka od  Jiřího Strnada a Pavla Kadiče. 
Celý pochod organizačně zajistili  Václav Panuška, Jaroslav Tichý a Jiří 
Jirka. Novoročnímu pochodu předcházel půlnoční přípitek a ohňostroj, 
který zajistila Obec Oselce. Sponzorem občerstvení byl Čestmír Motej-
zík, Zřud Masokombinát Písek CZ a.s..                                                -vb- 

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
�  úkoly z minulého veřejného zasedání: 

- oprava kapličky v Kotouni 
-  uzávěr vody na drahách 
-  silnice z Oselec na Řesanice 

� rozpočtový výhled bude zpracován firmou Re-
gionservis a po jeho zpracování bude schváleno 
na dalším veřejném zasedání 

�  žádost o dotaci na opravu sálu včetně tepel-
ných čerpadel u obecní hospody v Oselcích  

� žádost o dotaci na opravu cesty v Kotouni 
� výstavbu sociálního zařízení  v obecní hospodě 

v Oselcích 
� vyhodnocení úkolů za rok 2007 
SCHVALUJE: 
�  prodej pozemku č. p. 604 v k. ú. Nová Ves 

manželům H.  
� prodej pozemku č. p. 604 v k. ú. Nová Ves 

manželům K. 
� darování pozemku od paní Jiřiny Zvěřinové 

obci Oselce v k. ú. Kotouň č. st. p. 57 198 m2, 
st. p. č. 69 25 m2, pozemek č. p. 583/5 43 m2    

�  změny rozpočtu 
�  termíny placení místních poplatků: parkovné 

na veřejném prostranství — před započetím 
parkování, odvoz TKO pro osoby s trvalým 
pobytem do 28.2., poplatek za psa do 28.2., 
vodné a stočné do 30.4., odvoz TKO pro maji-
tele rekreačních chalup do 30.6. 

� prodej osobního automobilu za 5 000 Kč     
� osazení dopravních značek u chat v Kotouni z 

obou stran obecní  cesty (zákaz vjezdu vozidel 
nad  3,5 t) 

� vypracování studie na kanalizace v Nové Vsi a 
v Kotouni 

� návrh usnesení 
NESCHVALUJE: 
� prodej pozemku č. p. 972/6 v k. ú. Oselce o 

výměře 5 m2 p. A. H.  
               Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce 

 
 
 
 

V Kasejovicích vítali nový rok v podvečer 1. ledna 2008 oh-
ňostrojem. Kolem osmnácté hodiny se  na kasejovickém náměstí sešlo 
kolem pěti set občanů, kteří si přišli vzájemně popřát a podívat na novo-
roční ohňostroj.   

Akci zorganizovalo a finančně podpořilo Město Kasejovice a ve-
dení firmy P&V Elektronic spol. s. r. Kasejovice zakoupením ohňostroje.   

Účastníci novoročního pochodu u hostince v Oselcích                             foto -mc- 

 

 

PARKOVNÉ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
před započetím parkování 

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU  
pro osoby s trvalým pobytem do 28.2.2008 

pro majitele rekreačních chalup do 30.6.2008 
POPLATEK ZA PSA do 28.2. 2008 
VODNÉ A STOČNÉ do 30.4. 2008 

VÝŠE POPLATKŮ JAKO V ROCE 2007 

Novoroční ohňostroj na kasejovickém náměstí                                       foto -šř- 

-rkn- 
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ZASTUPITELSTVO  OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ: 
�  ověřovatele zápisu – Slavíček Miroslav, Šustr Miroslav 
SCHVALUJE: 
� program zasedání 
� změnu odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2008 
� Obecně závaznou vyhlášku Obce Mladý Smolivec č. 2/2007 o 

volném pohybu psů 
� rozpočet obce pro rok 2008 ve výši 8.560.000,-- Kč 
� dohodu na úhradu NIV na provoz ZŠ Hvožďany 
� rozpočtové opatření č. 3/2007 
� vydání souhlasu pro MS Stráž na vybudování střelnice 

v Nivicích 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� kontrolu usnesení 10/2007 
� zprávu o hospodaření v lese za rok 2007 

 
 

 
 
 

 
 

Obecně závazná vyhláška  Obce Mladý Smolivec 
č. 2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů  

na veřejném prostranství v obci Mladý Smolivec a jejich částí 
Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice 

Čl. 1 
Veřejné prostranství 

     Pro účely vyhlášky jsou stanoveny pravidla pohybu psů 
na všech veřejných prostranstvích v obci. Veřejným prostran-
stvím ve smyslu zákona o obcích jsou dle místní povahy všechny 
návsi, ulice, chodníky a veřejná zeleň a další prostory přístupné 
každému bez omezení ve všech částech obce, tj. Mladý Smolivec, 
Starý Smolivec, Radošice, Dožice, Budislavice. 

Čl. 2 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
     Na veřejném prostranství se mohou psi pohybovat pou-

ze v doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby na vodít-
ku nebo s náhubkem. Užitím náhubku a vodítka není dotčena 
odpovědnost majitele psa dle občansko právních předpisů, případ-
ně jeho průvodce, za škodu na zdraví, životě nebo majetku psem 
způsobenou jeho chováním. (zkráceno pro KN) 

 

Výše poplatku za psa zůstává stejná jako v minulých le-
tech 50 Kč za jednoho psa, za každého dalšího 75 Kč.   

  
Obecně závazná vyhláška Obce Mladý Smolivec č. 1/2007 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
komunálních odpadů  

Z výše citované vyhlášky uvádíme pouze výši poplatku, 
která činí  za trvale přihlášeného občana: 

 do 15 let 250,-- Kč za osobu, 
 nad 15 let 400,-- Kč za osobu  
a rekreační objekt - chalupa, chata 450,-- Kč za objekt  
               Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

� zhodnocení roku 2007 
� činnost finanční a kontrolní komise za rok 2007 
� termín inventury 
UKLÁDÁ: 
�  starostce obce prověřit únik vody z požární nádrže 

v Dožicích u školy 
             Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec      

 

V pátek 14. prosince začaly ve školce ve Starém 
Smolivci Vánoce vánočním jarmarkem a besídkou. Na 
jarmarku se prodávaly různé vánoční svícny i jiné ozdo-
by z hlíny, z papíru a také tradiční perníčky. 
Z vybraných peněz budeme opět sponzorovat vakove-
verku v plzeňské ZOO a také si z nich zaplatíme dopra-
vu do divadla. 

 Na besídce děti zpívaly koledy a známé vánoční 
písničky a přednášely básničky. Také zahrály pohádku O 
Budulínkovi. Za účast v soutěži Malování sluníček do-
staly všechny děti certifikáty s drobnými cenami. Potom 
předaly připravené dárky a přáníčka svým rodičům. 

Stejně jako loni přinesla dětem starostka obce  

Eva Kubová plný koš dárečků, které dětem společně 
s pracovnicí obce Marií Skuhravou  rozdala. Sváteční 
odpoledne bylo zakončeno voňavým pohoštěním, které 
připravily děti společně se svými učitelkami. 

Sponzory letošních Vánoc v naší mateřské škole 
byli: SDH Mladý Smolivec, SDH Starý Smolivec, SDH 
Radošice, SDH Budisla-
vice, Myslivecké sdruže-
ní Mladý Smolivec, paní 
Marie Křížová Budisla-
vice, paní Fialová Rado-
šice, Kovo Kasejovice 
Mont s.r.o, Agrochov 
Kasejovice-Smolivec 
a.s., Strom Lnáře, Pekár-
na a cukrárna Dvorec, Jan Spour Budislavice, p. Konvář 
Dožice – ještě jednou děkujeme.       

                       Svatava ŠLAISOVÁ, ředitelka školy 

 
 
Stanislav Sedláček z Mladého Smolivce děkuje 

touto cestou všem spoluobčanům, kteří mu 
dnes a denně pomáhají.   

Na snímcích shora Eva Kubová, starostka obce při rozdává-
ní dárku ve školce , dole pak vystoupení dětí mateřské školy 

     Fota -vb- 
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Jsou zdejší kraje opravdu tak ateistické, jak se tvrdí a jak konec-
konců ukazují statistiky? Je kostel navštěvovaný týdně čtyřmi lidmi opravdu 
příznakem bezbožnosti obce? Opravdu lidé o vše, co souvisí s kostelem, 
nemají elementární zájem? 

Kostel sv. Jiljí v Budislavicích (založen na začátku 14.století) 
jistě nepatří k architektonickým skvostům do učebnic středověké architektu-
ry. Ale je dominantou obce i nejbližšího okolí, dává mu historickou váhu, 
jakou nám mohou závidět miliardy lidí na celém světě, a svým stylem, který 

se nikdy nevypínal, naopak pokorně přijímal okolní reliéf i možnosti mikro-
regionu a je milým svědectvím života našich předků. Úpornost, s jakou se 

tato malinká obec drží již staletí při životě přes všechna administrativní řeše-
ní nerespektující historickou paměť krajiny a mikroregionu, je svědectvím 
nejen o prapředcích, ale i o současnících. Ten kostel je součástí jejich pamě-
ti i dennodenního lopotění. Také hrdosti, jaká   se  neukazuje,  ale  je  cítit  v 
 atmosféře  obce.  Kolikrát   jsem   byl   za  poslední čtyři desetiletí svědkem  

skeptických předpovědí o zániku obce, o její 
přeměně na chalupářský skanzen – to 
v nejlepším případě. A přesto – rodí se děti, 
ztracené  dcery  i  synové  se  vracejí,  obec  
přitahuje i  v atmosféře obce.   Má  svoji  afini-
tu. Paměť  krajiny a života v něm se prostě 
ošálit nedá. A kostel je kotvou této paměti. 

Mluvím-li dnes o kvalitě života – jistě 
se nevyhneme čističce, kanalizaci. Jistě se ne-
vyhneme ostudnému osudu bývalého budisla-
vického dvora, dnes v ruinách a bez stopy vý-
čitky opuštěného kasejovickým Agrochovem. 
Ale stejně tak se nevyhneme otázce osudu 
budislavického kostela. Ovšem, není to ruina. 
Nikdy nebyl, ani v dobách nejtěžších. Mnohé 
kostely v západních Čechách by mu mohly 
závidět – nová střecha, opravená věž, žádné 
rozbité okno. Ale jen pár návštěvníků jednou 
týdně – na první pohled něco jako mrtvý pa-
mátník, mimo hodinku týdně stále zavřený? 
Nedivím se páteru Čeplovi, že sem dojíždí bez 
nadšení. Začarovaný kruh? Co s takovým kos-
telem? 

Na druhé straně je v obci i v okolí ná-
boj, jaký chce život kolem kostela oživit. 
Nejen  pro malou obec věřících. Ale i pro tzv. 
ateisty. Příklad: obec požádala pátera Čepla 
nejprve o sváteční svatováclavskou mši zakon-
čenou českou hymnou a s následným lampió-
novým průvodem po okolních vsích. Vyzvala 
jej k vánoční mši se zpívanými koledami. Po 
skončení adventu, jak se sluší a patří. 29. pro-
since přišlo a přijelo možná sto lidí. Takovou 
návštěvu nepamatují ani dříve narození. Od 
druhého oblouku od vchodu kostela nabito. 
Program v kostele třičtvrtěhodinka, ale ve sku-
tečnosti se protáhl na tři hodiny -  i se soused-
ským popovídáním před kostelem, při svařáč-
ku a klobásách. Zpívaly nejen děti ze souboru 
Notička, ale celý kostel. Idylické obrázky, jaké 
ke kostelu nasvícenému zevnitř i venku, orá-
movaném ojínělými lípami, v tomto krásném 
čase opravdu patří. Sváteční zážitek. To slovo 
podtrhuji, aby si každý uvědomil, že má stejný 
kmen jako slovo posvátný, svatý. To je to, oč 
tu v těchto ateistických dobách jde. Máme 
relativně všechno, ale chceme, my tzv. ateisté, 
„sváteční zážitky“ – těch se nám nedostává. 
Myslím, že je to výzva, nejen k páteru Čeplo-
vi. 

Co dále s kostelem? Co s námi? Jistě 
přijdeme s dalšími návrhy. Zavřený kostel je, 
s odpuštěním, bezbožnost. A řeči o zlodějích 
malichernost. Od toho tu v normálně fungují-
cím státě jsou kamery, policie, obec sama. My 
stojíme o to, aby kostel sv. Jiljí opravdu žil. 
Možná jsme odcírkevnění, ale ne bez vyšších 
potřeb. A čekáme na pastýře, jaký by oslovil i 
nás, ateisty. Podle slov věřících z 29. prosince 
v kostele sv. Jiljí v Budislavicích – i oni by to 
uvítali.                          
                                  Budislav SMOLIVECKÝ  

Vystoupení souboru Notička v kostele sv. Jiljí v Budislavicích             foto  -ek- 

Zpívání koled  v kostele sv. Jiljí v Budislavicích                                      foto -ek- 
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Kulturní komise při Obecním úřadu Hradiště  
Vás zve na 

 
 
 

9.února 2008  

od 14.00 hodin do BEZDĚKOVA do školy.  
     Bohatá tombola, hraje p. Balog 

 
 

 
Ve středu 19.12. se sešly ženy z Hradiště na předvánočním 

posezení.  Místní děti měly připravené vystoupení, kterým navodily 
správnou vánoční atmosféru. Poté následovala ukázka zdobení per-
níčků paní učitelkou Marií Dvořákovou. Prozradila nám své osvědče-
né triky při výrobě kornoutů, polev i samotného zdobení, které si pak 
mohli přítomní sami vyzkoušet. Při horkém punči se ochutnávalo 
donesené pečivo a poslouchaly koledy. V příjemně provoněném a 
vyzdobeném 
 prostředí se všem líbilo a domů pak ženy odcházely s vlastnoručně 
ozdobenými perníčky a vánoční náladou v srdci.                          -ba- 

Zdobení perníčků na předvánočním posezení v Hradišti                    foto -ba-      

   

  

od 20.00 h hraje skupina Karel  

 

od 13.00 h bohatá tombola, skákací hrad,  

hraje skupina VV BAND 

 

Kasejovičtí starší žáci potvrdili, že jsou stále 
nejlepším florbalovým týmem v okrese Plzeň-jih. 
Obhájili totiž loňské vítězství v okresním přeboru 
základních škol, který se konal v prosinci v Chotěšo-
vě. Vybojovali si tak právo znovu po roce změřit síly 
s nejlepšími týmy z Plzeňského kraje včetně favori-
zovaných reprezentantů Plzně. Krajské finále se bu-
de konat koncem ledna na půdě Gymnázia v Rokyca-
nech. 
 Cesta za triumfem nebyla jednoduchá. Po 
poměrně hladkém vítězství v okrskovém kole čekali 
naše reprezentanty v Chotěšově tři těžcí soupeři. 
Tradičně silně motivovaný a takticky vyspělý tým z 
Chotěšova přehráli kasejovičtí žáci nakonec jen těsně 
3:1, i když v zápase měli přece jen více navrch. Ve 
druhém zápase si zopakovali úspěšný duel s týmem 
Domu dětí a mládeže v Blovicích a tentokrát tyto 
velmi fyzicky disponované a agresivní mladíky pře-
hráli rovněž jen těsným rozdílem 3:1. Zdaleka nej-
lepší a nejkoncentrovanější výkon však naši hráči 
podali v rozhodujícím zápase s týmem Chlumčan. 
Nic jiného jim také nezbývalo, protože soupeř, který 
předtím přehrál týmy Chotěšova a Blovic rozdílem 
třídy a neinkasoval přitom ani gól, budil respekt. 
Naši hráči ho však soustředěnou a aktivní hrou pře-
hrávali od prvních minut, a když se jim od začátku 
dařilo i střelecky, už v polovině zápasu vedli jedno-
značně 3:0 a celý zápas pak vyhráli 6:2.  
 Doufejme, že podobný výkon naši florbalisté 
podají i v očekávaném krajském finále a že i odtud 
budou odjíždět se zdviženými hlavami podobně jako 
loni, kdy tu obsadili výborné druhé místo. 

Jiří  VONDRUŠKA,   učitel  Základní    školy  
Kasejovice 

 
 
 
 

Divadelní agentura Orfeus Plzeň si pro před-
školáky a mladší žáky Základní školy Kasejovice 
přichystala dne 14. 12. program s názvem Vánoční 
pohádka. Vystoupení zahájili herci rozhovorem mezi 
pejskem a kočičkou o důle-
žitosti vánočních svátků. 
Vyprávění pokračovalo 
vlastním příběhem o naro-
zení Ježíška. V jeho průbě-
hu byly do děje zapojovány 
právě děti – ať už v roli 
herců či hudebníků. Mohly 
si tak vyzkoušet různé 
masky a rekvizity nebo pou-
žívaly hudební nástroje. 
Celý program byl provázán 
také velkým množstvím koled. Vrcholem vystoupení 
bylo vytvoření a „prožití“ živého betlému.   

Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy  
Kasejovice 
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 Jako každý rok, tak i letos, se konaly tradič-

ní vánoční besídky v našich školních družinách. 
Předcházely jim návštěvy dětí na městském úřadě a  
v místním domě s pečovatelskou službou, kde před-
váděly nacvičená pásma vánočních říkanek a koled. 
Potěšily jimi nejen uši, ale i srdce naší paní starost-
ky, zaměstnankyň městského úřadu  a všech babi-
ček a dědečků. Především prvňáčci ukázali snahu 
svoji i snahu jejich paní vychovatelky Vlasty Zíko-
vé, která s nimi nacvičovala pásmo již od   začátku 
listopadu. Děti daly každému dáreček s přáníčkem 
a následně besedovaly s paní starostkou. 

 Vánoční besídka v prvním oddělení (1. a 3. 
třída) se uskutečnila ve čtvrtek 20.prosince. Na 
úvod děti rozkrojily jablíčka a zazněla básnička 
Káji Matějovského. O přivítání všech přítomných 
se postaraly Adélka Červená a Míša Juráčková. S 
pomocí rodičů  děti vyrobily svícny na štědrovečer-
ní stůl. Abychom nezabloudili cestou do Betléma, 
došlo i na rozsvícení velké vánoční spirály, kterou 
prošla nejprve paní vychovatelka Vlasta Zíková. Ta 
uprostřed zapálila velké světlo a  postupně šlo i 
každé dítě s jedním ze svých rodičů rozsvítit svůj 
svícen. Celková atmosféra byla velmi kouzelná. Po 
rozsvícení celé spirály následovalo přednesení již 
připraveného pásma, rozdání dárků dětem do druži-
ny i drobných dárků rodičům. Poté děti zasedly k 
prostřeným stolům, kde na ně čekalo velké množ-
ství  cukroví. Tímto bychom chtěly poděkovat 
všem maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům 
nejen za velkou účast na besídkách, ale i za výbor-
né vánoční pečivo. 

 Ani ve druhém oddělení školní družiny se 
nezahálelo. 21.prosince jsme přivítali příbuzné a 
předvedli jim pásmo básniček a vánočních koled. 
To oživili i Tomášek Řehoř a Láďa Beneš hrou na 
kytaru. Následovala soutěž pro všechny zúčastněné 
o nejkrásnější vánoční obrázek. Hlasovalo se 
ozdobnými fazolemi a soutěž jako zázrakem vyhrá-
la moje sestra Tereza, za jejíž obrázek by se mohlo 
stydět i dítě z mateřské školy. Potom jsme si zasou-
těžili. Na programu byly různé soutěže, štafetové 
hry a „židličková“, která děti obzvlášť zaujala. Ro-
diče s dětmi seděli u dlouhého, vánočně prostřené-
ho stolu s cukrovím, limonádou, čajem a kávou. 
Ani v jedné z družin nechyběly stromečky a vánoč-
ní výzdoba. 

Besídky se vydařily a my, naladěni na svá-
teční notu, jsme se vydali oslavit Vánoce v teple 
domova. Po prázdninách jsme se všichni sešli a 
Vánoce společně ukončili. Kačka Černá, Míša Ší-
mová a Adélka Červená se převlékly za Tři krále a 
popřály všem ve škole vše nejlepší a hlavně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do nového roku. Ten jsme 
přivítali ve čtvrtek 10. ledna diskotékou. 

 Děti spolu s jejich vychovatelkami přejí 
všem občanům, ať  mají krásný rok 2008 a ať se 
jim splní vše, co si budou přát....... 

Veronika SUDOVÁ, vychovatelka školní  
družiny Základní školy Kasejovice 

 Ředitelství Základní školy v Kasejovicích  
Vás spolu s Vaším synem – dcerou zve 

 
 

 
 
od 13.00 do 16.00 hodin do budovy základní školy. 
Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vy-

plněný zápisový list. Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2001 
do 31.8. 2002.                   Jaroslava LADMANOVÁ, ředitelka školy    

Základní škola Kasejovice nabízí  vzdělávací kurz 
 
 
 

     Kurz je určen uchazečům, kteří se chtějí seznámit s používá-

ním osobního počítače, získat přehled o prostředí v jakém počítač 

pracuje a o jednotlivých možnostech programového vybavení. 

Předpokládaná cena 50 Kč za hodinu (v kurzu 4 h nebo dle do-

mluvy). Místo konání – počítačová učebna Základní školy Kasejo-

vice v během měsíce února až března 2008. Zájemci se mohou 

hlásit telefonicky na 371 595 120 nebo osobně v ředitelně školy.   

Základní škola Kasejovice a Sdružení rodičů 
a přátel školy Vás srdečně zvou na 

 

 
 

na sále restaurace  „ADAMEC“ v Kasejovicích      
Začátek  od 20.00 hodin, hraje Virtus Band, letos 
bohatá tombola. Předprodej vstupenek v Drogerii 

Václava Jakubčíka v Kasejovicích od 21.ledna 2008.   

Děti ze Základní školy Kasejovice společně s herci divadelní agentury 
Orfeus Plzeň  během divadelního představení ve škole           foto –jv- 
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R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

 

Milada ČERVENKOVÁ, Polánka 

narozena 1923, zemřela 26.11. 2007 

 

NAROZENINY  V LEDNU OSLAVÍ 
86 let Anna ŠIMŮNKOVÁ  Kasejovice 
85 let Jarmila VOŘÍŠKOVÁ  Kasejovice 
  Růžena KREJČOVÁ  Hradiště 
84 let Anna ŠIMŮNKOVÁ  Radošice 
83 let Jarmila ŠOLLOVÁ   Kasejovice 
  Jiřina PECHOVÁ  Oselce 
  Jiřina CHLANDOVÁ  Hradiště 
81 let Milada KRATOCHVÍLOVÁ Kasejovice 
80 let Jindřich KRAFT  Kasejovice  
  Marie MATOUŠKOVÁ  Starý Smolivec 
79 let Milada MIČANOVÁ  Kasejovice 
  Zdeněk ŠIPATKA  Kladrubce 
  Marie LADMANOVÁ  Kotouň 
78 let Jiřina ŠIMÁŇOVÁ  Životice  
77 let Josef  SUDA  Kasejovice 
  Václav ŘÍHA  Kasejovice 
  Helena VEJPUSTKOVÁ  Kasejovice 
  Jarmila VOŘÍŠKOVÁ  Kasejovice 
  Růžena MATOUŠKOVÁ  Starý Smolivec 
  Marie AUGUSTINOVÁ  Zahorčičky 
76 let Božena CHÁROVÁ  Řesanice 
  Václav DRNEK  Újezd 
75 let Božena HORALOVÁ  Kasejovice 
  Marie HULAČOVÁ  Kasejovice 
  Václav FRÜHAUF  Mladý Smolivec 
  Blažena ZOUBKOVÁ  Kotouň  
74 let Jaroslav DARDA  Kasejovice 
  Miloslava SLOUPOVÁ  Starý Smolivec 
  Marie BRAUNOVÁ  Bezděkov 
73 let  Marie BOUŠOVÁ  Kasejovice 
  Bohuslava TŮMOVÁ  Starý Smolivec  
72 let Josef VIKTORA  Kasejovice    
   Marie KOUBKOVÁ  Kasejovice 
71 let František SUDA  Kasejovice 
  Stanislav RÁŽ  Oselce 
   Karel SUCHÝ  Kotouň 
70 let Zdeněk HLAVSA  Kasejovice 
  Václav BREJCHA  Kotouň  
65 let Jaroslav MATĚJKA  Kasejovice 
  Josef RŮT  Chloumek 
  Helena BAŤKOVÁ  Mladý Smolivec 
  Stanislav ŠEFL  Mladý Smolivec 
60 let Zdeněk SKUHRAVÝ   Kasejovice 
  Jaroslav ŠTAUBERT  Kasejovice 
  Jaroslava KUNEŠOVÁ  Řesanice 
  Marta POLÁKOVÁ  Kasejovice   
  Anna ZAHRADNÍKOVÁ  Starý Smolivec 

 

B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé:  
Cubeca Karel: Zlato Afriky   
Forsyth Frederick: Afghánec  
Harveyová Kathryn: Důvěrná setkání 
Ken Mc Clure : Obětní beránek  
King Stephen : Mlha  
Knightová India : Sakra, chlapi, proč mě nechcete ?  
Koubková  Zuzana : Boleslav - příběh bratrovraha  
Smith  Wilbur : Řeka bohu  IV. - Vnitřní oko  
Naučná literatura pro dospělé:  
Franziska von Au : Domácí recepty proti nemocem   
Literatura pro děti a mládež:  
Wilsonová Jacqueline : Zloděj stínu a jiné povídky pro děti   

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet 
zdarma.                                                                               -nf- 

 

NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00 

 

ÚTERÝ : 10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 
 

TELEFON: 371 585 156 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Jan PRAGER, Kasejovice  

narozen 26.11. 2007 

Děti ze Základní umělecké školy z Kasejovic se roz-
loučily před koncem roku Vánočním koncertem v budově 
Základní školy v Kasejovicích. Na tradiční svátky hudby 
zavítali krom rodičů vystupujících dětí i občané z Kasejovic 
a širokého okolí. Pestrý výběr skladeb a nástrojů poskytl 
návštěvníkům bohatý kulturní zážitek.                            -rkn- 

Na snímku zleva Šimon Řehoř, Jan Šimůnek, vzadu Markéta Prů-
chová učitelka Základní umělecké školy Nepomuk pobočky Kasejo-
vice                                                                                      Foto -pr-       
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V září jsme se sešli – malí, velcí, tlustí, tencí, zlobiví i hod-
ní, kluci i holky! Ti starší ve třídě „U vodníčků“, s paní učitelkou 
Ivanou, ti mladší ve třídě ,,U zajíčků“, s paní učitelkou Alenou. 
Odpoledne si s námi hraje paní učitelka Kájina. 

Sotva jsme se rozkoukali a našli si kamarády, už se od nás 
chtělo, abychom se sami oblékali, uklízeli po sobě hračky a do-
konce i zpívali, cvičili a přemýšleli! Některým z nás to dělalo potí-
že ( to víte, zlobení je jednodušší), ale paní učitelky nás povzbuzo-
valy, že se to určitě podaří a časem vylepší. A tak jsme se do vše-
ho vrhali s chutí a elánem. Odměnou nám byla návštěva našeho 
oblíbeného divadélka ÚSMĚV a  také radost  ze všeho, co se nám 
zdařilo. 

V podzimních dnech, plných mlhy a dešťových přeháněk 
na nás čekali draci a tradiční DRAKIÁDA. To bylo ale psí počasí! 
Přesto stateční rodiče a odvážné děti přišli. Někteří draci se vznes-
li pěkně vysoko, některým se nechtělo, tak jsme je tahali za sebou 
na provázku, aby nezapomněli, proč jsou tady. Zmrzlí rodiče nás 
lákali domů, ale my jsme byli spokojeni. Rozdělaný oheň nás za-
hřál, opečené vuřty nás posilnili a s kamarády jsme si zalítali a 
zadováděli. 

V této době jsme si také povídali o lesních zvířátkách a o 
tom, jak se chystají na zimu a jak i my, děti, můžeme pomoci. 
Také páni myslivci, kteří přišli do školky, nám vyprávěli spoustu 
zajímavého o  jejich práci a péči o zvěř. Přinesli nám ukázat zají-
mavé trofeje, obrázky a také opravdovou pušku a loveckého psa. 

Pochválili nás za sběr kaštanů a žaludů, dostali jsme sladkosti a  
velké pěkné krmítko na zimní přikrmování ptáčků. Také nám slí-
bili, že mezi nás opět přijdou. 

Další  událostí bylo PODZIMNÍ TVOŘENÍ Z LISTÍ. Po-
zvali jsme maminky, aby si společně s námi vyrobily obrázek 
z podzimních plodů. Bylo to prima, my jsme radili a vymýšleli a  
maminky lepily. Obrázky se zdařily a zdobí nám naší školku. 

Čas rychle ubíhal a už tu byl MIKULÁŠ. Těšili jsme se, ale 
i báli! Přece jen nejsme tak hodní, jak by si dospěláci přáli. Nako-
nec vše dobře dopadlo – zazpívali jsme, přednesli básničky, sem 
tam uronili slzu (to aby se neřeklo), a čerti byli spokojeni! I vytou-
žená nadílka byla - tolik dobrot a vitamínů - taky jsme po nich 
začali pěkně zlobit a vyvádět! Paní učitelky nevěděly, zda mají 
volat peklo a nebo si vzít něco na uklidnění. 

Mateřská škola Kasejovice děkuje sponzorům  
firmě  KLAUS CZ s.r.o 
firmě KOVO Kasejovice MONT s. r. o.  

      Západočeskému konzumnímu družstvu Plzeň 
za finanční pomoc při nákupu učebních pomůcek pro 
děti a zároveň přeje  všem mnoho úspěchů v roce 2008 . 
       za vedení školy Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka 

Předvánoční čas nám dal pěkně zabrat! Příprava 
na besídku pro naše maminky a tatínky, vystoupení pro 
babičky a dědečky, výroba dárků, výzdoba školky a 
zdobení stromečku, nebyl čas na zlobení. Paní učitelky 
se ozbrojily trpělivostí a pomáhaly nám. A tak jsme 
stříhali, lepili, pekli, zpívali i tančili. Trochu  nás potrá-
pila chřipka, a když jsme se zase sešli v našich třídách, 
byly tady VÁNOCE. Těšili jsme se a nakonec to přišlo! 
Cinkání  zvonečku, pod stromečkem dárečky. Pro své 
nejbližší jsme připravili vánoční vystoupení a  malé 
překvapení. Sešli jsme se  všichni ve třídě „U vodníč-
ků“, hráli  koledy, ochutnávali cukroví a popíjeli vánoč-
ní čaj. V další dny na nás čekaly nové hračky a hry, a 
než jsme je všechny rozbalily, byl tu konec týdne. Na-
vzájem jsme si popřáli hezké Vánoce a rozcházeli se 
domů, užít si ty druhé Vánoce doma ! 

Tak nashledanou v novém roce 2008! 
Za  děti z Mateřské školy Kasejovice Pišpos - 

skřítek , co píše a poslouchá. 

Na snímcích zleva besídky se členy mysliveckého sdružení, 
shora Mikuláš ve školce, dole Vánoce ve třídě U zajíčků.   
                                                                                       fota -il-        
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Inzerce….
� Koupím dámské kolo i 

starší 739 105 096 
—————————-——— 
� Koupím rodinný dům, byt, 

chatu nebo chalupu. Kasejo-
vice a okolí 721 245 997   

————————————- 
� Prodám akordeon. Cena 

dohodou. Tel.  728 551 176 

BOMBA PŮJČKA  -  
nejlevnější a  

nejschvalovanější půjčka pro 
všechny bez omezení věku,  
i na nízký příjem. Půjčíme i 

podnikatelům  
s nulovým DP ! Půjčíte si 10 
tisíc na 12 měsíců, splatíte  
jen 11 600 Kč ! Solidní a 

diskrétní jednání,  
bez jakýchkoli poplatků ! 

Volejte naše úvěrové  
poradce 723 393 393, 602 

608 415. Přijímáme  
nové spolupracovníky pro 

sepisování uvěrových  
smluv—zajímavá odměna.  

www.pujcime-vam.cz    

Prodej a montáž teplovodních kotlů na tuhá paliva 
 

 

Kasejovice 233, tel.: 602 265 109 
 Záruka 8 let, životnost 30 let, možnost 9 % DPH 

V předvánočním čase zavítalo do kasejovické tělo-
cvičny osm  týmů, které změřily své síly v tradičním Vá-
nočním turnaji trojic v nohejbale. Jednalo se již o 26. roč-
ník tohoto oblíbeného turnaje. Přestože naši neobsadili 
přední místa, lze tuto akci přiřadit k dalším zdařilým spor-
tovním událostem minulého roku. 

Celkové pořadí:  1. Do Háje; 2. Prádlo (1); 3. Planá 
nad Lužnicí; 4. Kasejovice (1); 5. Prádlo (2); 6. Blatná; 7. 1 
NC Mýto; 8. Kasejovice (2).                                          -rkn-        

TJ SOKOL KASEJOVICE ZVE  
NA 11. ROČNÍK 

 
 

 

Disciplíny, ve kterých se utkáte jsou stolní tenis (2 sety 
do 11), volejbal (1 set do 15), košíková (každý hází 5x 

 na koš), nohejbal (1 set do 15), kop na přesnost  
(3 kopy), florbal (3 trestné střílení, 3 chytat). Úpravu 
těchto pravidel provede pořadatel dle přihlášených  

dvojic.  Zápis se koná v 9.30, startovné na osobu činí 
100 Kč (v tom i občerstvení) 

Přihlášky přijímá do 22. ledna 2008  
Libor Kulík na tel. 737 105 084 

 

Sportovní vybavení:  
obuv do haly, pálku na stolní 

tenis, hokejku na florbal 

 

Srdečně zvou pořadatelé !  
Na snímku  hráči týmů TJ Kasejovice zleva Roman Hokr, Karel 
Šimůnek, Libor Kulík, Roman Horal, Petr Kališ                foto -ps-    

� Prodám na hřbitově v 
Kasejovicích dvouhrob-
ku, s krytou leštěnou 
žulovou deskou, včetně 
pomníku ze švédské žu-
ly. Tel. 602 806 277 


