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

Milí přátelé, 
posledním prosincovým dnem 

skončil rok, ve kterém jsme si připomněli 
o s u d o v é  o k a m ž i k y  s p o j e n é  s e 
Sametovou revolucí roku 1989. V celé 
naší republice probíhaly vzpomínkové 
akce, média odvysílala celou řadu 
dobových i nových dokumentů. Mnohé 
obce a školy uspořádaly přednáškové 
pořady, které nám všem osvěžily události 
tohoto roku, který v našich dějinách 
znamenal opravdu mnoho. Nejinak tomu 
bylo v Kasejovicích. První leden otevřel 
dveře roku 2020, ve kterém budeme 
vzpomínat konec druhé světové války, od 
kterého letos uplyne přesně 75 let. 

Druhá polovina prosince roku 2019 
nás bezesporu vedla k bilancování 
končícího roku. O tom, jak probíhal rok 
2019 v Kasejovicích a okolí, jsme naše 
čtenáře pravidelně informovali na 
stránkách Kasejovických novin a 
webových stránkách města. Uplynulý rok 
se nesl v duchu společenských, kulturních, 
sportovních a v neposlední řadě stavebních 
akcí. Z nich bych chtěla připomenout např. 

vybudování chodníku pro pěší podél trati, 
nový chodník ke zdravotnímu středisku, 
dokončení rekonstrukce Janského náměstí, 
opravu stropů ve zdravotním středisku, 
opravu stodoly v areálu bývalého 
špýcharu. Za neméně významnou akci 
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u kasejovického akátu, která byla na 
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sociálních služeb se městu podařilo 
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na opravu oplocení víceúčelového hřiště s 
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a z dotace ve výši 143 tisíc korun 
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potřeby města byl pořízen nový osobní 
automobil DACIA Dokker, přičemž 
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bude i nadále sloužit potřebám úřadu. 

K uskutečnění několika akcí došlo i 
ve spádových obcích. Podhůří se dočkalo 
v y d á n í  r e g i o n á l n í  p u b l i k a c e 
pojednávající o historii této vesničky, 

jejích domů, obyvatel a významných 
událostech počínaje rokem 1850. V knize 
nejsou opomenuty ani podhůřské 
pamětihodnosti, kulturní a společenský 
život. V Podhůří se podařilo opravit cestu 
a na hasičské zbrojnici v Řesanicích 
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došlo na opravu návesního rybníčku 
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Realizovat další akce bude město 
Kasejovice i v letošním roce. Stejně tak 
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s mateřskou a základní školou, místními 
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Proto mi závěrem dovolte, abych 
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v uplynulém roce podíleli, a přispěli tak 
ke zkvalitnění a obohacení života na 
venkově ,  jménem vedení  měs ta 
poděkovala.  Zároveň bych všem 
občanům chtěla do roku 2020 popřát 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů a mnoho 
chvil naplněných pokojem a radostí. 

    Marie Čápová,  
        starostka města Kasejovice 

Věřím, že novoročním příslovím, 
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“, se 
řídili účastníci osmého ročníku pochodu 
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rodině Pohankových za tradiční ochutnáv-
ku pálenice a všem nejmenovaným, kteří 
obětovali svůj volný čas, aby se všichni 
účastníci pochodu mohli dobře bavit.                                             

  Marie Řehořová 

Jak na Nový rok, tak po celý rok

SLOVO STAROSTKY
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Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 26. 11. 2019

Město Kasejovice nabízí 
k prodeji palivové dříví. 

Cena 350 Kč + DPH za 1 prm. 
Tel. 602 330 542.

Pro každou rodinu s trvalým 
bydlištěm v Kasejovicích 
a  s p á d o v ý c h  o b c í c h  j e 
připraven na radnici jako 
dáreček měsíční kalendář, 

tentokrát na téma 2. světová 
válka. Kalendář je k zakoupení 

na radnici a též v Drogerii u paní 
Jakubčíkové za cenu 70 Kč.

i
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Dne 8. prosince 2019 byla slavnostně 
posvěcena kaplička „u akátu”. Obřad 

provedl P. Jiří Špiřík.

Po roční přestávce zaviněné nepřízní 
počasí se letos v Nezdřevě opět 
novoroční paráda konala. Loni byl 
ohňostroj odvolán, protože kvůli silnému 
větru byly obavy, že by nějaká zalétlá 
jiskra mohla způsobit požár.

Jak vtipně poznamenal po skončení 
pestrobarevné podívané jeden z diváků: 
Letos to bylo mnohem lepší než loni. 
Nutno ovšem podotknout, že firma 
Ohňostroje Bystřický z Blovic připravila 
pro letošní rok dosud nejdelší a také 
nejhezčí světelné divadlo, jaké kdy bylo 
na nezdřevské obloze k vidění.

Téměř stovce přihlížejících zastupite-
lé obce nejen popřáli mnoho štěstí v roce 
2020, ale zároveň se pokusili zahřát je 
v lehkém mrazíku horkým jemně opoj-
ným nápojem. Nový rok začal v Nezdřevě 
docela mile, na tom se všichni shodli.

   (jč)

Nezdřevský ohňostroj

1.1.2020 proběhl v Kladrubcích již 
19. ročník tradičního Novoročního běhu 
v plavkách završeného koupelí některých 
účastníků v návesním rybníčku.

Novoroční běh

Protože dobrých skutků není nikdy 
dost, obzvlášť před Vánoci, rozhodli se 
pro jeden takový skutek dobrovolní 
hasiči z Kasejovic. V pondělí 16.12.2019 
dali vědět na sociálních sítích o sbírce 
plyšáků, které se předají na dětskou 
onkologii a dětské oddělení v FN Plzeň-
Lochotín. Mnoho lidí ukázalo, že mají 
srdce na pravém místě a rozjela se 
obrovská akce, při které lidé vozili 
plyšáky z Kasejovic, ale také z Blatné a 
okolí. Během pěti dní se vybralo mnoho 
plyšáků a v sobotu 21.12.2019 tuto 
sbírku, která udělá mnoho radosti, 
předali hasiči sestrám ve FN Plzeň-
Lochotín. Jednotka má v plánu tuto nebo 
podobnou akci opakovat.

   Josef Dlouhý - JSDH Kasejovice

Když nehoří, pomáhají i jinak 

Setkání důchodců proběhne 

ve středu 19.2.2020 od 14 hodin 

v sále kulturně společenského 

centra Kasejovice.

V listopadu 2019 byla dokončena 
výměna oplocení víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem ve sportovním 
areálu u školy. Oprava hřiště spočívala ve 
výměně zkorodovaných s loupků 
a  plet iva.  Všechny s loupky byly 
nahrazeny silnějšími pozinkovanými. 
Spodní část oplocení hřiště byla do výše 
jeden meter opatřena hoblovanými prkny 
s nátěrem. Původní pletivo bylo 
nahrazeno polypropylenovou sítí. Na 
opravu oplocení víceúčelového hřiště 
byla městu Kasejovice poskytnuta dotace 
Plzeňského kraje ve výši 100 tisíc korun. 
Přínosem této opravy je další možnost 
využívání hřiště, neboť stávající pletivo 
bylo již ve velmi špatném stavu a hrozilo 
nebezpečí poranění. 

         Marie Čápová, 
            starostka města Kasejovice

Víceúčelové hřiště

má nové oplocení

V podzimních  měs íc ích  by la 
dokončena oprava stodoly v areálu 
bývalého kasejovického špýcharu. 
Následně se podařilo v tomto objektu 
vybudovat splaškovou a dešťovou 
kanalizaci, která bude zajišťovat odvod 
dešťové vody od stodoly do dešťové 
kanalizace přes dvůr areálu a odvod jak 
dešťové, tak splaškové vody do příslušné 
kanalizace od bývalého špýcharu. 

Marie Čápová, 
          starostka města Kasejovice

Areál bývalého špýcharu

 má novou kanalizaci

Virtuální Univerzita 3. věku zve 
na nový kurz

Klenoty barokního 
sochařství v českých 

zemích

Během 6ti videopřednášek se 
posluchači seznámí s několika 
nejvěhlasnějšími sochařskými 

památkami Kroměříže, Karlova 
mostu, Kuksu aj. z období 

baroka v ČR.

Začínáme ve středu 5.2. 2020 
v kulturně společenském centru 

Kasejovice.

Cena kurzu 300 Kč.
Přihlášky v knihovně Kasejovice.

Obec Hradiště v roce 2017 koupila od 
ZKD Plzeň budovu v Hradišti čp. 24. V 
této budově byla prodejna, kterou v roce 
2011 Západočeské konzumní družstvo 
uzavřelo. Od té doby pouze krátkou dobu 
provozoval prodejnu potravin nájemce. 
Zastupitelstvo Obce Hradiště v minulém 
roce schválilo rekonstrukci zmiňované 
budovy na obecní úřad. V současné době 
je zpracován projekt a vydáno stavební 
povolení. V letošním roce nelze čerpat 
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 
na opravu obecních budov, proto ZO 
Hradiště rozhodlo o odložení rekonstrukce 
bývalé prodejny na rok 2021.

        Mgr. Ladmanová Jaroslava, 
starostka obce Hradiště

Budova bývalé 

prodejny v Hradišti

Děkuji neznámému zloději, 
který mi ve sváteční čas 
26. prosince ukradl cca 60 
kusů balených dřevěných 
briket, že mi laskavě 20 kusů 
ponechal. Pán Bůh zaplať!
                        Ing. Josef Švagr

Poděkování

Srdečně zveme na diaprojekci 
Petra Nazarova

Z Buenos Aires 
na Machu Picchu

10. února 2020 od 18 hod.
sál kulturně společenského 

centra Kasejovice

Obec Nezdřev pořádá tradiční

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES,

který se koná v sobotu 
   8.2.2020 v Nezdřevské hospodě 

od 13.30 hod. 

K tanci a poslechu hrají 
manželé Váchovi.                                                     
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Na sobotu 14. prosince hlásili 
m e t e o r o l o g o vé  s i l ný  v í t r.  Té t o 
předpovědi nikdo z nás, kdo jsme se 
věnovali přípravám, nepřikládal žádnou 
váhu. Ani jsme si nepřipustili, že by nás 
počasí mohlo nějak ovlivnit. Ale snad 
i právě díky tomu, že vál po celý den silný 
vítr, kvůli němuž docházelo k výpadkům 
elektrického proudu, byl letošní koncert 
i výstava nezapomenutelným zážitkem. 

Již po osmé se lidé z Bezděkova 
i blízkého či dalekého okolí sešli 
v kostele sv. Ondřeje, aby se v době 
adventu vánočně naladili. Chrámový 
a pěvecký sbor Velkobor pod vedením 
Radky Kočí svým výkonem nadchl 
a uspokojil všechny posluchače. Mile 
překvapilo i rozšíření řad hudebního 
doprovodu. Kromě varhan jsme se mohli 
obdivovat hře na kytaru, dvoje housle, 
violoncello, flétnu či klarinet. Sbor 
prokázal svoji naprostou profesionalitu, 
když znenadání usprostřed písně vypadl 
proud. Světla zhasla, elektronické 
varhánky přestaly znít, ale zpěváci 
i  ostatn í  nástroje bez jakéhokoli 
zadrhnutí pokračovali jakoby nic. 
Potemnělý kostel postupně prozářila 
svět la  mobiln ích telefonů,  které 
poho tově  rozsv í t i l i  pos luchač i . 
Atmosféra byla překrásná. Elektřina po 
chvíli opět naskočila a koncert mohl být 
dokončen již bez dalších potíží. Poté 
jsme se všichni promrzlí, ale dobře 

naladění krásným zpěvem, přesunuli do 
vyhřáté bezděkovské školy, kde již byl 
připraven horký svařák. Nezapomněli 
jsme ani na řidiče. Letošní výstava byla 
zaměřena na staré adventní a vánoční 
zvyky. Naše pátrání začalo u všeobecně 
známého adventního věnce. Pokračovali 
jsme okolo vázy s "barborkami", které 
dle tradice trhala svobodná děvčata 4. 
prosince. Když do Vánoc rozkvetly, tak 
se dívka v příštím roce vdala. Pak jsme 
pohlédli do dobrotivé tváře sv. Mikuláše 
a jeho doprovodu, anděla a čerta. 
Nezapomněli jsme ani na sv. Lucii, na 
jejíž svátek chodívaly převlečené ženy 
od domu k domu. Každá "Lucka" měla 
dřevěný nůž, kterým hrozila dětem, aby 
poslouchaly a byly hodné, a v druhé ruce 
husí brk. Zjišťovaly s ním, jak mají 
hospodyňky uklizeno. Pak již následoval 
Štedrý den a další vánoční zvyklosti. 
Naše putování jsme zakončili 6. ledna 
u pochůzky tří králů. Kromě tradic si 
návštěvníci mohli prohlédnout spoustu 
betlémů, andělů a jiné vánoční výzdoby, 
za jejichž zapůjčení všem mnohokrát 
děkujeme.

Ale ani výstava neproběha zcela 
podle plánu. Čáru přes rozpočet nám 
udělal opět výpadek proudu. Nakonec se 
však ukázalo, že bez elektrického 
osvětlení, působí výstava rozzářená 
pouze svitem hořících svíček mnohem 
kouzelně j i .  Dobrou ná l adu  nám 

nezkazila ani skutečnost, že netekla voda 
a bohužel pro pánské osazenstvo školy 
ani pivo. Sedělo se, povídalo, pil svařák, 
který se hřál na kamnech, a pojídalo 
skvělé cukroví. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem, kdo se podíleli 
na přípravách. Ať už zapůjčili betlémy, 
napekli něco dobrého k zakousnutí či 
pomohli s přípravou prostor. 

Doufáme, že jsme aspoň trochu 
přispěli k vánočnímu naladění všech 
zúčastněných. Pro mě osobně to bylo 
malé zastavení v předvánočním shonu 
a přípravách. Snad se nám podaří se sejít 
zase za rok.

                                     A.S. 

Vánoční koncert a výstava v Bezděkově

To vskutku nikdo nečekal. Tím méně 
organizátoři povánočního pingpongového 
turnaje pořádaného SK Nezdřev poslední 
sobotu loňského roku – přihlásilo se totiž 
rekordních 29 hráčů.

Je pravdou, že někteří ten víc než 
sedmihodinový maratón nevydrželi a 
odjeli ještě před jeho vyvrcholením. Ať už 
je k předčasnému odjezdu vedlo cokoli, ti, 
kteří zůstali, prožili velmi přátelské a do 
večera protažené sportovní odpoledne. A 
všichni, i ti skončivší statisticky v poli 
poražených, obdrželi diplomy za účast, 
drobnou  cenu  a  uži l i  s i  pot lesk 
přítomných.

Je na místě vysvětlit titulek. V sále 
nezdřevské hospody se sešlo několik 
rodinných sestav. Ladmanovi a Machovi 
(s kořeny v Bezděkově) nasadili celkem 
šest členů, neratovická účast Kašparů 
obnášela dva muže a dvě Lucky a konečně 
Solarovi z Předmíře byli tři. Nezdřev 
reprezentovali u zelených stolů čtyři 

stateční borci, kteří však na stupně vítězů 
nedostoupili, avšak zcela poraženi také 
neskončili.

Jste jistě zvědavi na výsledek turnaje. 
Byl úžasný. Ve finále, jež bylo bratrským 
kláním, zvítězil jedenáctiletý Vítek Mach 
nad o pět let starším a o víc než hlavu 
větším Milanem (oba bydlí v Závišíně). 
Třetí místo si vybojoval Pavel Solar 
mladší. Takže minulí medailisté obhajobu 
nezvládli.

Za hladký průběh turnaje, na který 
historicky nejmladší vítěz, radostně 
poskakuj íc í  a  probíhaj íc í  všemi 
prostorami nezdřevského hostince, bude 
zajisté dlouho vzpomínat, je třeba vyslovit 
poděkování Honzovi a Petře Trefných, 
Michalovi Větrovcovi a také sponzorovi 
Pavlu Kašparovi. Spokojeni mohli být jak 
vítězové, tak ti méně úspěšní. Poslední 
loňská akce SK Nezdřev se prostě 
povedla.

                        Jiří Čepelák

Povánoční rodinné souboje v Nezdřevě

Stromy v zahradách 
Toto je inzertní článek pro ty, kteří potřebují 
provést zásah na svých stromech, o řezu, 
kácení a o tom, co je podstatné vědět před 
započetím. 

První  otázka ,  kterou  je  t řeba  si 
zodpovědět, pokud si chceme nechat ořezat 
strom je - co očekáváme. Nejčastěji provádíme 
řez pro zvýšení bezpečnosti, zajištění ochrany 
střech a budov, ale také z důvodu přílišného 

množství podzimního listí, či nadměrného zastínění. Na druhou 
stranu si často považujeme stromu na zahradě právě pro jeho 
krásu, stinné místo v létě, či ochranu před větrem. 

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že každým řezem je 
strom do jisté míry poškozen. A jelikož existuje rovnováha mezi 
korunou stromu a jeho kořeny, může při nadměrném ořezu větví 
odumřít i významná část kořenů. To se zpravidla projeví 
výskytem dřevokazných hub a následně snížení stability celého 
stromu. Z toho vyplývá důležitost naší první otázky. Dobře 
míněný zásah na stromě, se nakonec může významně projevit 
proti našim vlastním zájmům. 

Druhá otázka je zda se vyplatí řezat, nebo rovnou kácet. 
Z předešlého vyplývá, že pokud z jakéhokoliv důvodu 
potřebujeme strom řezat radikálně (více než 1/3 koruny stromu), 
např. málo místa, stín, listí, je na zvážení úplné odstranění 
stromu a případná výsadba vhodnějšího druhu.

Na závěr bych uvedl několik hlavních chyb, které vedou 
k poškození stromu, snížení provozní bezpečnosti a prodražení 
péče v dlouhodobém horizontu: Vyvětvování stromů vede ke 
snížení stability. Velké řezy na kmeni a hlavních větvích způsobují 
oslabení pevnosti. Přílišné ořezání větví způsobuje odumření 
kořenů. Poškození kořenů vede k odumření větví. Zavezení 
kořenové zóny vede k odumření kořenů a chřadnutí stromů. 
Jiří Kořínek, DiS – provádím odborné zásahy na stromech, řez, 
rizikové kácení, stabilizace korun. Zkušenosti v praxi již od 
roku 1999. 

www.stromosmrst.cz, tel.: 608 531 227.

Hasiči v Kasejovicích v roce 2019 zasahovali u 26 zásahů. 
Jednalo se převážně o požáry a technické zásahy.
K největším požárům patřilo:
31.1. požár slámy – Předmíř
27.2. požár lesa – Kasejovice
12.6. požár zemědělské usedlosti – Dobrotice
14.6. požár lesa – Oselce
19.9. požár sena – Nekvasovy
16.12. požár nízké budovy – Kasejovice

Kompletní statistika:

zásahy požár  9
technický zásah  13
únik ropných produktů 1 
planý poplach  1 
ostatní pomoc  1

Závěrem bychom chtěli všem občanům popřát hodně štěstí, 
zdraví, pohody a osobních úspěchů v novém roce.
Také bychom chtěli poděkovat za spolupráci městu Kasejovice.                               
    JSDH Kasejovice

Počet zásahů dle obcí:
Kasejovice  18
Mladý Smolivec  2
Hradiště  2
Oselce  1
Chanovice 1
Nekvasovy 1
Předmíř  1

Zásahy JSDH Kasejovice v roce 2019

V pátek 6. prosince se žáci druhého 
stupně kasejovické základní školy 
zúčastnili přednášky Josefa Kalbáče na 
t é m a  1 7 .  l i s t o p a d  v  d ě j i n á c h 
Českos lovenska .  V úvodu  svého 
vystoupení seznámil Josef Kalbáč žáky s 
utvářením českého státu, který se začal 
formovat v druhé polovině 9. století. Díky 
tomuto historickému exkurzu objasnil 
žákům vládu  rodů  Přemyslovců, 
Lucemburků a následně Habsburků. 
Poukázal na důležité a osudové mezníky 
československých dějin v době první 
republiky, v období německé okupace 
a následně v době komunistické diktatury, 
která v Československu panovala v letech 
1948 až 1989. V závěru své přednášky 
neopomněl  Josef  Kalbáč  žákům 
připomenout zásadní události Sametové 
revoluce roku 1989 a prvních týdnů roku 
1990. Zdůraznil, jak je důležité žít ve 
svobodné zemi a vážit si demokracie. 
         Štěpánka Löffelmannová, 

Josef Kalbáč objasnil žákům 

význam 17. listopadu 

v dějinách Československa

Pondělní podvečer 16. prosince patřil v sále kasejovického 
společensko-kulturní centra žákům Základní umělecké školy 
Nepomuk. V téměř dvou desítkách čísel předvedli žáci skvělou 
hru na rozmanité hudební nástroje. Mladí interpreti zahráli 
a zazpívali nejen vánoční koledy, ale i skladby klasiků a ze 
současnosti. Koncert žáků základní umělecké školy přispěl 
k vytvoření příjemné adventní atmosféry. Poděkování patří 
všem, kdo se na přípravě koncertu podíleli. 

Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Vánoční muzicírování žáků 

vytvořilo sváteční atmosféru

Podobně jako v loňském roce uspořádala v roce 2019 
Základní škola Kasejovice tradiční prodejní vánoční výstavu. 
V pátek 13. prosince tak byly ve třídě třetího oddělení školní 
družiny k vidění vánoční předměty, které vyrobili žáci a učitelé 
obou stupňů školy a jednotlivých oddělení školní družiny. 
K potěšení oka i ke koupení byly k dispozici rozmanité vánoční 
dekorace v podobě vánočních svícnů, věnečků, dekorací, přání 
andělíčků a dalších. Nechyběly ani voňavé perníčky a melodie 
vánočních koled. V průběhu pátečního dne zavítaly na výstavu 
desítky návštěvníků všech věkových kategorií. Poděkování 
patří všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu vánoční 
výstavy podíleli. 

Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Třináctý prosinec patřil ve škole

vánoční výstavě
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Na sobotu 14. prosince hlásili 
m e t e o r o l o g o vé  s i l ný  v í t r.  Té t o 
předpovědi nikdo z nás, kdo jsme se 
věnovali přípravám, nepřikládal žádnou 
váhu. Ani jsme si nepřipustili, že by nás 
počasí mohlo nějak ovlivnit. Ale snad 
i právě díky tomu, že vál po celý den silný 
vítr, kvůli němuž docházelo k výpadkům 
elektrického proudu, byl letošní koncert 
i výstava nezapomenutelným zážitkem. 

Již po osmé se lidé z Bezděkova 
i blízkého či dalekého okolí sešli 
v kostele sv. Ondřeje, aby se v době 
adventu vánočně naladili. Chrámový 
a pěvecký sbor Velkobor pod vedením 
Radky Kočí svým výkonem nadchl 
a uspokojil všechny posluchače. Mile 
překvapilo i rozšíření řad hudebního 
doprovodu. Kromě varhan jsme se mohli 
obdivovat hře na kytaru, dvoje housle, 
violoncello, flétnu či klarinet. Sbor 
prokázal svoji naprostou profesionalitu, 
když znenadání usprostřed písně vypadl 
proud. Světla zhasla, elektronické 
varhánky přestaly znít, ale zpěváci 
i  ostatn í  nástroje bez jakéhokoli 
zadrhnutí pokračovali jakoby nic. 
Potemnělý kostel postupně prozářila 
svět la  mobiln ích telefonů,  které 
poho tově  rozsv í t i l i  pos luchač i . 
Atmosféra byla překrásná. Elektřina po 
chvíli opět naskočila a koncert mohl být 
dokončen již bez dalších potíží. Poté 
jsme se všichni promrzlí, ale dobře 

naladění krásným zpěvem, přesunuli do 
vyhřáté bezděkovské školy, kde již byl 
připraven horký svařák. Nezapomněli 
jsme ani na řidiče. Letošní výstava byla 
zaměřena na staré adventní a vánoční 
zvyky. Naše pátrání začalo u všeobecně 
známého adventního věnce. Pokračovali 
jsme okolo vázy s "barborkami", které 
dle tradice trhala svobodná děvčata 4. 
prosince. Když do Vánoc rozkvetly, tak 
se dívka v příštím roce vdala. Pak jsme 
pohlédli do dobrotivé tváře sv. Mikuláše 
a jeho doprovodu, anděla a čerta. 
Nezapomněli jsme ani na sv. Lucii, na 
jejíž svátek chodívaly převlečené ženy 
od domu k domu. Každá "Lucka" měla 
dřevěný nůž, kterým hrozila dětem, aby 
poslouchaly a byly hodné, a v druhé ruce 
husí brk. Zjišťovaly s ním, jak mají 
hospodyňky uklizeno. Pak již následoval 
Štedrý den a další vánoční zvyklosti. 
Naše putování jsme zakončili 6. ledna 
u pochůzky tří králů. Kromě tradic si 
návštěvníci mohli prohlédnout spoustu 
betlémů, andělů a jiné vánoční výzdoby, 
za jejichž zapůjčení všem mnohokrát 
děkujeme.

Ale ani výstava neproběha zcela 
podle plánu. Čáru přes rozpočet nám 
udělal opět výpadek proudu. Nakonec se 
však ukázalo, že bez elektrického 
osvětlení, působí výstava rozzářená 
pouze svitem hořících svíček mnohem 
kouzelně j i .  Dobrou ná l adu  nám 

nezkazila ani skutečnost, že netekla voda 
a bohužel pro pánské osazenstvo školy 
ani pivo. Sedělo se, povídalo, pil svařák, 
který se hřál na kamnech, a pojídalo 
skvělé cukroví. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem, kdo se podíleli 
na přípravách. Ať už zapůjčili betlémy, 
napekli něco dobrého k zakousnutí či 
pomohli s přípravou prostor. 

Doufáme, že jsme aspoň trochu 
přispěli k vánočnímu naladění všech 
zúčastněných. Pro mě osobně to bylo 
malé zastavení v předvánočním shonu 
a přípravách. Snad se nám podaří se sejít 
zase za rok.

                                     A.S. 

Vánoční koncert a výstava v Bezděkově

To vskutku nikdo nečekal. Tím méně 
organizátoři povánočního pingpongového 
turnaje pořádaného SK Nezdřev poslední 
sobotu loňského roku – přihlásilo se totiž 
rekordních 29 hráčů.

Je pravdou, že někteří ten víc než 
sedmihodinový maratón nevydrželi a 
odjeli ještě před jeho vyvrcholením. Ať už 
je k předčasnému odjezdu vedlo cokoli, ti, 
kteří zůstali, prožili velmi přátelské a do 
večera protažené sportovní odpoledne. A 
všichni, i ti skončivší statisticky v poli 
poražených, obdrželi diplomy za účast, 
drobnou  cenu  a  uži l i  s i  pot lesk 
přítomných.

Je na místě vysvětlit titulek. V sále 
nezdřevské hospody se sešlo několik 
rodinných sestav. Ladmanovi a Machovi 
(s kořeny v Bezděkově) nasadili celkem 
šest členů, neratovická účast Kašparů 
obnášela dva muže a dvě Lucky a konečně 
Solarovi z Předmíře byli tři. Nezdřev 
reprezentovali u zelených stolů čtyři 

stateční borci, kteří však na stupně vítězů 
nedostoupili, avšak zcela poraženi také 
neskončili.

Jste jistě zvědavi na výsledek turnaje. 
Byl úžasný. Ve finále, jež bylo bratrským 
kláním, zvítězil jedenáctiletý Vítek Mach 
nad o pět let starším a o víc než hlavu 
větším Milanem (oba bydlí v Závišíně). 
Třetí místo si vybojoval Pavel Solar 
mladší. Takže minulí medailisté obhajobu 
nezvládli.

Za hladký průběh turnaje, na který 
historicky nejmladší vítěz, radostně 
poskakuj íc í  a  probíhaj íc í  všemi 
prostorami nezdřevského hostince, bude 
zajisté dlouho vzpomínat, je třeba vyslovit 
poděkování Honzovi a Petře Trefných, 
Michalovi Větrovcovi a také sponzorovi 
Pavlu Kašparovi. Spokojeni mohli být jak 
vítězové, tak ti méně úspěšní. Poslední 
loňská akce SK Nezdřev se prostě 
povedla.

                        Jiří Čepelák

Povánoční rodinné souboje v Nezdřevě

Stromy v zahradách 
Toto je inzertní článek pro ty, kteří potřebují 
provést zásah na svých stromech, o řezu, 
kácení a o tom, co je podstatné vědět před 
započetím. 

První  otázka ,  kterou  je  t řeba  si 
zodpovědět, pokud si chceme nechat ořezat 
strom je - co očekáváme. Nejčastěji provádíme 
řez pro zvýšení bezpečnosti, zajištění ochrany 
střech a budov, ale také z důvodu přílišného 

množství podzimního listí, či nadměrného zastínění. Na druhou 
stranu si často považujeme stromu na zahradě právě pro jeho 
krásu, stinné místo v létě, či ochranu před větrem. 

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že každým řezem je 
strom do jisté míry poškozen. A jelikož existuje rovnováha mezi 
korunou stromu a jeho kořeny, může při nadměrném ořezu větví 
odumřít i významná část kořenů. To se zpravidla projeví 
výskytem dřevokazných hub a následně snížení stability celého 
stromu. Z toho vyplývá důležitost naší první otázky. Dobře 
míněný zásah na stromě, se nakonec může významně projevit 
proti našim vlastním zájmům. 

Druhá otázka je zda se vyplatí řezat, nebo rovnou kácet. 
Z předešlého vyplývá, že pokud z jakéhokoliv důvodu 
potřebujeme strom řezat radikálně (více než 1/3 koruny stromu), 
např. málo místa, stín, listí, je na zvážení úplné odstranění 
stromu a případná výsadba vhodnějšího druhu.

Na závěr bych uvedl několik hlavních chyb, které vedou 
k poškození stromu, snížení provozní bezpečnosti a prodražení 
péče v dlouhodobém horizontu: Vyvětvování stromů vede ke 
snížení stability. Velké řezy na kmeni a hlavních větvích způsobují 
oslabení pevnosti. Přílišné ořezání větví způsobuje odumření 
kořenů. Poškození kořenů vede k odumření větví. Zavezení 
kořenové zóny vede k odumření kořenů a chřadnutí stromů. 
Jiří Kořínek, DiS – provádím odborné zásahy na stromech, řez, 
rizikové kácení, stabilizace korun. Zkušenosti v praxi již od 
roku 1999. 

www.stromosmrst.cz, tel.: 608 531 227.

Hasiči v Kasejovicích v roce 2019 zasahovali u 26 zásahů. 
Jednalo se převážně o požáry a technické zásahy.
K největším požárům patřilo:
31.1. požár slámy – Předmíř
27.2. požár lesa – Kasejovice
12.6. požár zemědělské usedlosti – Dobrotice
14.6. požár lesa – Oselce
19.9. požár sena – Nekvasovy
16.12. požár nízké budovy – Kasejovice

Kompletní statistika:

zásahy požár  9
technický zásah  13
únik ropných produktů 1 
planý poplach  1 
ostatní pomoc  1

Závěrem bychom chtěli všem občanům popřát hodně štěstí, 
zdraví, pohody a osobních úspěchů v novém roce.
Také bychom chtěli poděkovat za spolupráci městu Kasejovice.                               
    JSDH Kasejovice

Počet zásahů dle obcí:
Kasejovice  18
Mladý Smolivec  2
Hradiště  2
Oselce  1
Chanovice 1
Nekvasovy 1
Předmíř  1

Zásahy JSDH Kasejovice v roce 2019

V pátek 6. prosince se žáci druhého 
stupně kasejovické základní školy 
zúčastnili přednášky Josefa Kalbáče na 
t é m a  1 7 .  l i s t o p a d  v  d ě j i n á c h 
Českos lovenska .  V úvodu  svého 
vystoupení seznámil Josef Kalbáč žáky s 
utvářením českého státu, který se začal 
formovat v druhé polovině 9. století. Díky 
tomuto historickému exkurzu objasnil 
žákům vládu  rodů  Přemyslovců, 
Lucemburků a následně Habsburků. 
Poukázal na důležité a osudové mezníky 
československých dějin v době první 
republiky, v období německé okupace 
a následně v době komunistické diktatury, 
která v Československu panovala v letech 
1948 až 1989. V závěru své přednášky 
neopomněl  Josef  Kalbáč  žákům 
připomenout zásadní události Sametové 
revoluce roku 1989 a prvních týdnů roku 
1990. Zdůraznil, jak je důležité žít ve 
svobodné zemi a vážit si demokracie. 
         Štěpánka Löffelmannová, 

Josef Kalbáč objasnil žákům 

význam 17. listopadu 

v dějinách Československa

Pondělní podvečer 16. prosince patřil v sále kasejovického 
společensko-kulturní centra žákům Základní umělecké školy 
Nepomuk. V téměř dvou desítkách čísel předvedli žáci skvělou 
hru na rozmanité hudební nástroje. Mladí interpreti zahráli 
a zazpívali nejen vánoční koledy, ale i skladby klasiků a ze 
současnosti. Koncert žáků základní umělecké školy přispěl 
k vytvoření příjemné adventní atmosféry. Poděkování patří 
všem, kdo se na přípravě koncertu podíleli. 

Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Vánoční muzicírování žáků 

vytvořilo sváteční atmosféru

Podobně jako v loňském roce uspořádala v roce 2019 
Základní škola Kasejovice tradiční prodejní vánoční výstavu. 
V pátek 13. prosince tak byly ve třídě třetího oddělení školní 
družiny k vidění vánoční předměty, které vyrobili žáci a učitelé 
obou stupňů školy a jednotlivých oddělení školní družiny. 
K potěšení oka i ke koupení byly k dispozici rozmanité vánoční 
dekorace v podobě vánočních svícnů, věnečků, dekorací, přání 
andělíčků a dalších. Nechyběly ani voňavé perníčky a melodie 
vánočních koled. V průběhu pátečního dne zavítaly na výstavu 
desítky návštěvníků všech věkových kategorií. Poděkování 
patří všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu vánoční 
výstavy podíleli. 

Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Třináctý prosinec patřil ve škole

vánoční výstavě
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

Z
I

M
A

PROSINEC - Za prosincem končí rok, do 
nového už jen krok, v prosinci jsou vánoce 
přesně jednou po roce. Všichni ve školce 
si říkáme, vyrábíme dárečky, nacvičujeme 
básničky na besídku. Ještě si ale musíme 
chvíli počkat, než zazvoní zvoneček doo-
pravdy a Ježíšek bude nadělovat dárečky. 
Čeká nás ještě moc práce a spousta zají-
mavých akcí.

DIVADLO KOUZEL – cirkusové 
divadélko za námi přijelo z Českých Budě-
jovic. Celým vystoupením nás provázel 
plyšový slon Dumbo. Jednotlivá cirkuso-
vá čísla – cvičení s lasem, kouzlení, čaro-
vání a žonglování s kuželi, uváděl klaun 
Ferdinand. Na závěr vystoupili pejsci 
Oskárek a Zatara a předvedli nám základ-
ní psí výcvik, poslušnost a také, jak si umí 
hrát, proskakovat obruče a skákat.

Ani v letošním roce jsme nemohli chybět 
na tradičním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 
Někteří z nás rodičům malých dětiček 
přednesli pohádku O Palečkovi, báseň 
Miminko a zazpívali Cibulenku.

MOŽNÁ PŘIJDE MIKULÁŠ, povídali 
jsme si a zpívali si písně a básně o čertovi i 
andílkovi. Zazvonil zvoneček a byli tu. 
Protože byli všichni hodní a ten kdo troš-
ku zlobil, slíbil nápravu, čert do pekla 

nikoho neodnesl. Za písničku a básničku 
jsme dostali čertí balíček s dobrotami.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍČKO S RODIČI – 
těšili jsme se na keramickou dílničku 
s paní učitelkou Jandošovou. Stačila nám 
hlína a šikovné ruce a vánoční zvonečky 
byly na světě. Krásná, zdařilá dílka. Děku-
jeme moc paní učitelce Jandošové ze ZŠ, 
která nás učila, jak pracovat s hlínou a 
vánoční zvonečky nechala vypálit.

PRIMAVIZUS – kontrola zraku dětí, 
abychom lépe viděli

BESEDA S MYSLIVCI – MS ČIHADLO 
KASEJOVICE - moc jsme se na naše 
kamarády těšili. O zvířátkách v zimě, jak 
se o ně starat, čím je přikrmovat a proč, co 
dělat a jak se správně chovat v přírodě, si 
s námi přišli povídat myslivci Jirka Suda a 
Vraťa Jadrný. Přinesli si s sebou zajímavé 
myslivecké pomůcky, dalekohled, shozy 
zvěře, větvičky z jehličnatých stromů a 
brka od bažantů. Nezapomněli nám pově-
dět pár zajímavostí o jejich psích kamará-
dech. Všichni jsme pozorně poslouchali a 
zapojovali jsme se do diskuse. Myslivci 
nám svým povídáním předali spoustu 
nových poznatků o zvěři a přírodě. Děku-
jeme a budeme se těšit příště.
 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ, 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ… zpíváme a tan-
cujeme, říkáme. Předvedeme rodičům, co 
všechno od září umíme. Vánoční besídka 
s cukrovím od maminky - nemohli jsme se 
dočkat. Zazvonil zvoneček a kouzelný 
večer začal básničkou a končil vánoční 
koledou s předáním vánočního andělíčka 
od srdíčka. Nechyběla káva, čaj a povídá-
ní. Domů se nám vůbec nechtělo.

NADĚLOVÁNÍ VE ŠKOLCE
Ježíšek ve školce naděloval dárečky troš-
ku dřív než doma, všichni jsme tam našli 
něco zajímavého ke hře – stavebnice, 
knihy, didaktické pomůcky, kostky a 
skládačky. Ježíškovi jsme společně podě-
kovali – písničkou.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ každý rok si společně 
zpíváme s babičkami a dědečky v DPS, 
popřejeme krásné Vánoce, pak ještě na 
radnici za paní starostkou a všem přejeme 
KRÁSNÉ VÁNOCE. Společně si říkáme: 
Kouzelný zvoneček brzy nám zacinká…

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Vážení a milí sponzoři, rodiče. Děkujeme 
Vám za přízeň a sponzorské dary ve všech 
formách. Velice si toho vážíme.
Děkujeme: Agrochov Kasejovice – Smo-
livec a.s., Kovo Kasejovice Klima a.s., p. 
Olivie Valtová, p. Monika Kotlaba, MS 
Čihadlo Kasejovice, Klaus Timber a.s. 
    Ledvinová Ivana,
       ředitelka MŠ Kasejovice

Než jsme ho ale přivítali, všude 
předcházely velké přípravy. I u nás ve 
všech odděleních školní družiny.

Nejdříve jsme se chystali na čerty: děti 
se těšily i obávaly a vyráběly čertíky ze 
silonek a pilin. Stihli jsme i představení 
divadla Řimbaba Čertovská pohádka 
v kulturním centru, které se dětem moc 
líbilo. Pak  už z nich všechny obavy spadly 
a bylo jen těšení na Vánoce. Adventní čas 
jsme zahájili přípravami a povídáním 
nejenom o svátcích, o vánočních zvycích i 
rodinných tradicích.Vyzdobili jsme si třídy 
ŠD, vyráběli jsme stromečky, svícny, 
různé závěsy a ozdoby na školní vánoční 
výstavu, připravovali přáníčka a svícny, 
kterými jsme pak v posledním týdnu před 
Vánocemi obdarovali babičky a dědečky 
v pečovatelském domě. Navštívili jsme 
také zaměstnance městského úřadu, kteří 
nás opět vřele přivítali. Doufáme, že je děti 
svým vánočním vystoupením potěšily.

V posledním týdnu nás předčasně 
navštívil Ježíšek a děti pod stromečkem 

našly dárky. Než si je ale rozbalily, 
zazpívali jsme si koledy, vyzkoušeli některé 
vánoční zvyky a poskládali zapálené svícny 
do naší tradiční Vánoční spirály.

Za radost z dárků děkujeme sponzo-
rům: p. Olívie Valtová, INTERIORS 
manufakture & design a.s. Kasejovice, 

Engineering Blatná s.r.o., P+V elektronic 
spol.s r.o., Klaus Timber a.s., Agrochov 
Kasejovice-Smolivec a.s., Mecotronic 
s.r.o. a Kovo Kasejovice KLIMA s.r.o. a 
přejeme šťastný a úspěšný rok 2020.

Šárka Vocelková

… a máme rok 2020…

V loňském roce ukončil svoje 
působení v naší farnosti páter Robert 
Paruszewski a byl přeložen do Velhartic. 
Rádi bychom připomenuli jeho činnost 
za působení v Kasejovicích. Během 10ti 
let, v kterých zde sloužil, byla v kostele 
dokončena rekonstrukce varhan, 
instalace nových schodů na kůr, 
obnoveny původní podlahy, upraveny 
lavice, přesunuta sakristie a vyrobeny 
nové skříně. Dále za jeho působení byly 
vydlážděny plochy před farou, upraveny 
zahradní prostory včetně zprovoznění 
studny, nového plotu a přístřešku pro 
zvěř. V neposlední řadě přetvořil jednu 
ze spodních místností fary na nádhernou 
kapli, na kterou bychom doporučili se 
přijít podívat. Tímto krátkým výčtem 
toho, co zde udělal, děkujeme za jeho 
působení v naší farnosti.
             Kasejovičtí farníci

Poděkování panu páteru 

Robertu Paruszewskému

Pšeničky a závěr roku 2019

Dětský lidový soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk pobočky v Kasejovicích  
absolvoval v předvánočním čase šňůru posledních vystoupení roku 2019.                                                                                                                                                  
Byli jsme pozváni jako hosté na vernisáž knihy „Kořeny“ paní Hany Gerzanicové, 
která se konala dne 19.11 v Městské galerii Nepomuk.

„Plzeňská věž převyšuje kopce...“ - nejen tato písnička zazněla v podání  Pšeniček 
dne 27.11. přímo pod plzeňskou věží na zaplněném náměstí Republiky na 
„Adventních trzích“ a to hned ve třech blocích od 15.30, 16.30 a 17.30 hodin. Moc nás 
potěšilo, že se na naše vystoupení přišly podívat také naše bývalé členky Adéla 
Konvářová a Barbora Petrášková, nyní studující v Plzni. V závěrečném vystoupení si 
s námi i zazpívaly.

6.12. jsme využili příležitost reprezentovat Město Nepomuk na Vánočních trzích 
v německém Kemnathu. Byla to naše první zahraniční cesta. Z nepomuckého náměstí 
jsme odjížděli s hodinovým zpožděním způsobeným technickými problémy 
autobusu. Do Kemnathu jsme tak dorazili těsně před plánovaným časem našeho 
vystoupení. Rychle jsme vyndali nástroje a naladili. Ani jsme si nevšimli jaká je zima. 
Tu jsme pocítili až během hraní, když prstíky začaly mrznout a nástroje se 
rozlaďovaly. Po každé písničce jsme si na pár vteřin museli zahřát ruce v kapsách. Na 
zaplněném náměstí  jsme koncert zdárně zvládli i díky podpoře rodičů a členů 
delegace Města Nepomuk. Odměnou nám byly drobné dárky od starosty Kemnathu a 
poukázky na občerstvení. Do Nepomuku jsme se vrátili po půlnoci, unavení, ale 
spokojení. Chtěli bychom tímto poděkovat Městu Nepomuk, které uhradilo cestu do 
Kemnathu i rodinným příslušníkům souboru a na naše „zimní“ vystupování nám 
zaplatilo výrobu jednotných čepic a šál.

Další naše vystoupení se uskutečnilo 8.12. na Vánočních trzích v Janovicích nad 
Úhlavou, kam jsme cestovali zapůjčeným autem MěÚ Kasejovice s řidičem Lubošem 
Dardou, kterému moc děkujeme, že se stal naším „dvorním“ řidičem.  

Poté už nás konečně čekalo vystoupení na „domácí půdě“.  18.12. od 17.00 hodin 
jsme společně s Kasejovickým pěveckým sborem a skupinou Brumendo tvořili 
program před Vánočním zpíváním koled s Českým rozhlasem Plzeň na kasejovickém 
náměstí. Děkujeme skupině Brumendo za zapůjčení aparatury a skvělé nazvučení 
nejen našeho vystoupení.

Naše „vánoční turné“  jsme zakončili na klatovském náměstí dne 20.12. jako hosté 
ve vánočním programu ZUŠ Klatovy.

Děkujeme dětem, že všech 25 vystoupení v roce 2019  zvládly i přesto, že někdy 
jsme neměli úplně ideální povětrnostní podmínky. Dovolte nám touto cestou 
poděkovat také rodičům dětí ze souboru za jejich podporu a pomoc při zabezpečení 
všech vystoupení. V neposlední řadě děkujeme také Městu Kasejovice za celoroční 
podporu souboru Pšeničky.

Všem spoluobčanům přejeme do nového roku hodně zdraví a rodinné pohody.

                           Oldřich Ondrušek  a  Romana Blanková, vedoucí souboru
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nového už jen krok, v prosinci jsou vánoce 
přesně jednou po roce. Všichni ve školce 
si říkáme, vyrábíme dárečky, nacvičujeme 
básničky na besídku. Ještě si ale musíme 
chvíli počkat, než zazvoní zvoneček doo-
pravdy a Ježíšek bude nadělovat dárečky. 
Čeká nás ještě moc práce a spousta zají-
mavých akcí.

DIVADLO KOUZEL – cirkusové 
divadélko za námi přijelo z Českých Budě-
jovic. Celým vystoupením nás provázel 
plyšový slon Dumbo. Jednotlivá cirkuso-
vá čísla – cvičení s lasem, kouzlení, čaro-
vání a žonglování s kuželi, uváděl klaun 
Ferdinand. Na závěr vystoupili pejsci 
Oskárek a Zatara a předvedli nám základ-
ní psí výcvik, poslušnost a také, jak si umí 
hrát, proskakovat obruče a skákat.

Ani v letošním roce jsme nemohli chybět 
na tradičním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 
Někteří z nás rodičům malých dětiček 
přednesli pohádku O Palečkovi, báseň 
Miminko a zazpívali Cibulenku.

MOŽNÁ PŘIJDE MIKULÁŠ, povídali 
jsme si a zpívali si písně a básně o čertovi i 
andílkovi. Zazvonil zvoneček a byli tu. 
Protože byli všichni hodní a ten kdo troš-
ku zlobil, slíbil nápravu, čert do pekla 

nikoho neodnesl. Za písničku a básničku 
jsme dostali čertí balíček s dobrotami.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍČKO S RODIČI – 
těšili jsme se na keramickou dílničku 
s paní učitelkou Jandošovou. Stačila nám 
hlína a šikovné ruce a vánoční zvonečky 
byly na světě. Krásná, zdařilá dílka. Děku-
jeme moc paní učitelce Jandošové ze ZŠ, 
která nás učila, jak pracovat s hlínou a 
vánoční zvonečky nechala vypálit.

PRIMAVIZUS – kontrola zraku dětí, 
abychom lépe viděli

BESEDA S MYSLIVCI – MS ČIHADLO 
KASEJOVICE - moc jsme se na naše 
kamarády těšili. O zvířátkách v zimě, jak 
se o ně starat, čím je přikrmovat a proč, co 
dělat a jak se správně chovat v přírodě, si 
s námi přišli povídat myslivci Jirka Suda a 
Vraťa Jadrný. Přinesli si s sebou zajímavé 
myslivecké pomůcky, dalekohled, shozy 
zvěře, větvičky z jehličnatých stromů a 
brka od bažantů. Nezapomněli nám pově-
dět pár zajímavostí o jejich psích kamará-
dech. Všichni jsme pozorně poslouchali a 
zapojovali jsme se do diskuse. Myslivci 
nám svým povídáním předali spoustu 
nových poznatků o zvěři a přírodě. Děku-
jeme a budeme se těšit příště.
 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ, 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ… zpíváme a tan-
cujeme, říkáme. Předvedeme rodičům, co 
všechno od září umíme. Vánoční besídka 
s cukrovím od maminky - nemohli jsme se 
dočkat. Zazvonil zvoneček a kouzelný 
večer začal básničkou a končil vánoční 
koledou s předáním vánočního andělíčka 
od srdíčka. Nechyběla káva, čaj a povídá-
ní. Domů se nám vůbec nechtělo.

NADĚLOVÁNÍ VE ŠKOLCE
Ježíšek ve školce naděloval dárečky troš-
ku dřív než doma, všichni jsme tam našli 
něco zajímavého ke hře – stavebnice, 
knihy, didaktické pomůcky, kostky a 
skládačky. Ježíškovi jsme společně podě-
kovali – písničkou.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ každý rok si společně 
zpíváme s babičkami a dědečky v DPS, 
popřejeme krásné Vánoce, pak ještě na 
radnici za paní starostkou a všem přejeme 
KRÁSNÉ VÁNOCE. Společně si říkáme: 
Kouzelný zvoneček brzy nám zacinká…

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Vážení a milí sponzoři, rodiče. Děkujeme 
Vám za přízeň a sponzorské dary ve všech 
formách. Velice si toho vážíme.
Děkujeme: Agrochov Kasejovice – Smo-
livec a.s., Kovo Kasejovice Klima a.s., p. 
Olivie Valtová, p. Monika Kotlaba, MS 
Čihadlo Kasejovice, Klaus Timber a.s. 
    Ledvinová Ivana,
       ředitelka MŠ Kasejovice

Než jsme ho ale přivítali, všude 
předcházely velké přípravy. I u nás ve 
všech odděleních školní družiny.

Nejdříve jsme se chystali na čerty: děti 
se těšily i obávaly a vyráběly čertíky ze 
silonek a pilin. Stihli jsme i představení 
divadla Řimbaba Čertovská pohádka 
v kulturním centru, které se dětem moc 
líbilo. Pak  už z nich všechny obavy spadly 
a bylo jen těšení na Vánoce. Adventní čas 
jsme zahájili přípravami a povídáním 
nejenom o svátcích, o vánočních zvycích i 
rodinných tradicích.Vyzdobili jsme si třídy 
ŠD, vyráběli jsme stromečky, svícny, 
různé závěsy a ozdoby na školní vánoční 
výstavu, připravovali přáníčka a svícny, 
kterými jsme pak v posledním týdnu před 
Vánocemi obdarovali babičky a dědečky 
v pečovatelském domě. Navštívili jsme 
také zaměstnance městského úřadu, kteří 
nás opět vřele přivítali. Doufáme, že je děti 
svým vánočním vystoupením potěšily.

V posledním týdnu nás předčasně 
navštívil Ježíšek a děti pod stromečkem 

našly dárky. Než si je ale rozbalily, 
zazpívali jsme si koledy, vyzkoušeli některé 
vánoční zvyky a poskládali zapálené svícny 
do naší tradiční Vánoční spirály.

Za radost z dárků děkujeme sponzo-
rům: p. Olívie Valtová, INTERIORS 
manufakture & design a.s. Kasejovice, 

Engineering Blatná s.r.o., P+V elektronic 
spol.s r.o., Klaus Timber a.s., Agrochov 
Kasejovice-Smolivec a.s., Mecotronic 
s.r.o. a Kovo Kasejovice KLIMA s.r.o. a 
přejeme šťastný a úspěšný rok 2020.

Šárka Vocelková

… a máme rok 2020…

V loňském roce ukončil svoje 
působení v naší farnosti páter Robert 
Paruszewski a byl přeložen do Velhartic. 
Rádi bychom připomenuli jeho činnost 
za působení v Kasejovicích. Během 10ti 
let, v kterých zde sloužil, byla v kostele 
dokončena rekonstrukce varhan, 
instalace nových schodů na kůr, 
obnoveny původní podlahy, upraveny 
lavice, přesunuta sakristie a vyrobeny 
nové skříně. Dále za jeho působení byly 
vydlážděny plochy před farou, upraveny 
zahradní prostory včetně zprovoznění 
studny, nového plotu a přístřešku pro 
zvěř. V neposlední řadě přetvořil jednu 
ze spodních místností fary na nádhernou 
kapli, na kterou bychom doporučili se 
přijít podívat. Tímto krátkým výčtem 
toho, co zde udělal, děkujeme za jeho 
působení v naší farnosti.
             Kasejovičtí farníci

Poděkování panu páteru 

Robertu Paruszewskému

Pšeničky a závěr roku 2019

Dětský lidový soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk pobočky v Kasejovicích  
absolvoval v předvánočním čase šňůru posledních vystoupení roku 2019.                                                                                                                                                  
Byli jsme pozváni jako hosté na vernisáž knihy „Kořeny“ paní Hany Gerzanicové, 
která se konala dne 19.11 v Městské galerii Nepomuk.

„Plzeňská věž převyšuje kopce...“ - nejen tato písnička zazněla v podání  Pšeniček 
dne 27.11. přímo pod plzeňskou věží na zaplněném náměstí Republiky na 
„Adventních trzích“ a to hned ve třech blocích od 15.30, 16.30 a 17.30 hodin. Moc nás 
potěšilo, že se na naše vystoupení přišly podívat také naše bývalé členky Adéla 
Konvářová a Barbora Petrášková, nyní studující v Plzni. V závěrečném vystoupení si 
s námi i zazpívaly.

6.12. jsme využili příležitost reprezentovat Město Nepomuk na Vánočních trzích 
v německém Kemnathu. Byla to naše první zahraniční cesta. Z nepomuckého náměstí 
jsme odjížděli s hodinovým zpožděním způsobeným technickými problémy 
autobusu. Do Kemnathu jsme tak dorazili těsně před plánovaným časem našeho 
vystoupení. Rychle jsme vyndali nástroje a naladili. Ani jsme si nevšimli jaká je zima. 
Tu jsme pocítili až během hraní, když prstíky začaly mrznout a nástroje se 
rozlaďovaly. Po každé písničce jsme si na pár vteřin museli zahřát ruce v kapsách. Na 
zaplněném náměstí  jsme koncert zdárně zvládli i díky podpoře rodičů a členů 
delegace Města Nepomuk. Odměnou nám byly drobné dárky od starosty Kemnathu a 
poukázky na občerstvení. Do Nepomuku jsme se vrátili po půlnoci, unavení, ale 
spokojení. Chtěli bychom tímto poděkovat Městu Nepomuk, které uhradilo cestu do 
Kemnathu i rodinným příslušníkům souboru a na naše „zimní“ vystupování nám 
zaplatilo výrobu jednotných čepic a šál.

Další naše vystoupení se uskutečnilo 8.12. na Vánočních trzích v Janovicích nad 
Úhlavou, kam jsme cestovali zapůjčeným autem MěÚ Kasejovice s řidičem Lubošem 
Dardou, kterému moc děkujeme, že se stal naším „dvorním“ řidičem.  

Poté už nás konečně čekalo vystoupení na „domácí půdě“.  18.12. od 17.00 hodin 
jsme společně s Kasejovickým pěveckým sborem a skupinou Brumendo tvořili 
program před Vánočním zpíváním koled s Českým rozhlasem Plzeň na kasejovickém 
náměstí. Děkujeme skupině Brumendo za zapůjčení aparatury a skvělé nazvučení 
nejen našeho vystoupení.

Naše „vánoční turné“  jsme zakončili na klatovském náměstí dne 20.12. jako hosté 
ve vánočním programu ZUŠ Klatovy.

Děkujeme dětem, že všech 25 vystoupení v roce 2019  zvládly i přesto, že někdy 
jsme neměli úplně ideální povětrnostní podmínky. Dovolte nám touto cestou 
poděkovat také rodičům dětí ze souboru za jejich podporu a pomoc při zabezpečení 
všech vystoupení. V neposlední řadě děkujeme také Městu Kasejovice za celoroční 
podporu souboru Pšeničky.

Všem spoluobčanům přejeme do nového roku hodně zdraví a rodinné pohody.

                           Oldřich Ondrušek  a  Romana Blanková, vedoucí souboru
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Inzerce

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta, k posezení, 

či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek - pátek 11:30 - 

19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 20:00

Tel: 776 692 390

Objednejte na telefonu:

774 257 568

Obdarujte se naším internete
již od 349 Kč měsíčně.

TV navíc od 80 Kč k ceně internetu

Koukej, padá sníh !
Ale náš internet  

nepadá.

AXI MONT, spol. s r.o.
TRADIČNÍ VÝROBCE TREZORŮ 

Přijme pracovníky do výroby,
termín nástupu leden až únor 2020.
Tel. 721631062, info@aximont.com

Annín

Sbor dobrovolných hasičů v Nezdřevě Vás tímto srdečně zve 
na TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, 

který se koná v sobotu 1.února 2020 od 20.00 na sále 
v Nezdřevské  hospodě. 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina MINIMAX

x Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
x Prodám rozkládací sedací soupravu 3+1+1 medové 

barvy, velmi málo používaná, bez poškození, čistá. Tel. 
724 181 001

2
x SDB Plzeň-jih v Přešticích pronajme prostor o 20 m  

v Kasejovicích čp. 355 na garáž nebo sklad. Informace 
na tel. 602 185 775.

x Prodám dámskou červenou prošívanou zimní bundu, 
velikost L. Dále dětskou jídelní židličku se stolečkem 
čalouněnou. Tel. 603 323 205.


