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

Advent v on-line režimu 

Fotografie z fotoarchivu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Stavění májky před kapličkou

Letošní advent proběhne on-line, 
stejně jako velká část našeho života 
v posledních měsících, která se přenesla do 
virtuální roviny. Vánoční dárky nakupuje-
me v e-shopech, děti se učí přes google 
classroom a kamarádí přes instagram. 

Tradiční vánoční akce, kdy jsme se 
setkávali při zpívání koled, se nekonají. 
Společné zpívání koled spolu s popí-
jením svařáku a povídáním s přáteli letos 
neproběhne, respektive neproběhne 
v podobě, kterou známe. Nicméně 
zazpívat si společně můžeme - on-line. 
Buď doma u radiového přijímače, nebo 
přes internetové stránky Českého 
rozhlasu Plzeň. Ve středu 16. prosince 
v 18 hod. zazní do éteru tradičně zpívané 
koledy. Zájemci se mohou registrovat na 
stránkách www.zpivamekoledy.cz. Při 
stažení pamětního listu jim bude zároveň 
přiděleno číslo účastníka.

Jeden z kasejovických symbolů 
Vánoc - vánoční strom na náměstí - získal 
díky podpoře Skupiny ČEZ v rámci akce 
„Rozsvěcení vánočního stromu 2020" 
v letošním roce bohatou vánoční 
výzdobu. Město Kasejovice tímto děkuje 
Skupině ČEZ za finanční příspěvek na 
osvětlení vánočního stromu. 

            -rkn-

Pro každou domácnost z Kasejovic a přilehlých obcí je v otevíracích hodinách 
městského úřadu Kasejovice zdarma k vyzvednutí čtrnáctidenní kalendář 

s historickými pohlednicemi, kalendář je možno též zakoupit 
v kasejovické drogerii za 65 Kč. 

Tříkrálová sbírka v roce 2021
v Kasejovicích proběhne,  

ovšem patrně v jiné formě, 
než obvykle. Pro informace 

sledujte webové stránky 
města, kde budou zveřejněné 

aktuální informace. 

Zastupitelé Obce Hradiště
a zaměstnanci obecního úřadu

přejí všem občanům pohodové 
vánoční svátky

a v novém roce 2021 štěstí, 
spokojenost a hodně zdraví.

Zaměstnanci Městského úřadu 
Kasejovice a zastupitelé obcí

přejí všem občanům příjemné 
prožití vánočních svátků a do nového 

roku 2021 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— žádost Základní školy Kasejovice o 

navýšení příspěvku na provoz ve výši 
350 000 Kč na opravu budov školy a 
převod těchto finančních prostředků 
z „Fondu oprav a investic mateřské 
školy a základní školy města“ na 
základní školu

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— mimořádnou odměnu pro ředitelku 

Základní školy Kasejovice a pro 
ředitelku Mateřské školy Kasejovice 
z a  s p l n ě n í  v ý z n a m n ý c h  a 
mimořádných úkolů ve výchovně 
vzdě l ávac ím  p rocesu  během 
školního roku 2019/2020

— pronájem pozemku parc. č. 1335/10 
2o výměře 15 m  v k.ú. Újezd u 

Kase jov ic  s  j eho  nás ledným 
prodejem p. xxx

— pronájem pozemku parc. č. 1352 o 
2výměře 32 m  a pozemku parc. č. 21 o 

2výměře 19 m  v k.ú. Újezd u 
Kasejovic s jejich následným 
prodejem p. xxx

— pronájem části pozemku parc. č. 
21535 o výměře cca 480 m  v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic p. xxx a 
doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice neschválit prodej tohoto 
pozemku

— pronájem části pozemku parc. č. 
2 1540/1 o výměře cca 480 m v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic p. xxx a 
doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice neschválit prodej tohoto 
pozemku

— pronájem části pozemku parc. č. 
2 1335/1 o výměře 105 m v k.ú. Újezd  

u Kasejovic p. xxx
— vyhlášení záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 1540/1 o výměře 
2  cca 100 m v k.ú. Chloumek u 

Kasejovic
— Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 

uzavřené s p. xxx dne 15.8.2003 na 
pronájem části pozemku parc. č. 
220/1 v k.ú. Kasejovice, kterým se 
prodlužuje nájemní smlouva na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

— výpověď nájmu z pozemku parc. č. 
471/10 v k.ú. Kladrubce p. xxx

— Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
uzavřené s p. xxx dne 15.8.2018 na 
pronájem pozemků parc. č. 471/11 a 
parc. č. st. 59/1 v k.ú. Kladrubce, 
kterým se doba pronájmu stanovuje 
na dobu neurčitou od 1.1.2021 za 

2cenu 7 Kč/m /rok
— předložené návrhy nájemních smluv 

pro ordinace ve zdravotním středisku 
v Kasejovicích

— návrh dodatku č. Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o zajištění veřejného 
osvětlení, uzavřené se společností 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-0007507, 
název stavby: „Kasejovice, PJ, 
Chloumecká a okolí, TS, VN, NN“ a 
pověřuje paní starostku k podpisu

Neschvaluje: 
— pronájem pozemku parc. č. 1335/2 a 

 parc. č. 1335/12 v k.ú. Újezd u 
Kasejovic p. xxx

Souhlasí:
— s podáním žádostí o dotace na stavební 

akce „Oprava místní komunikace na 
parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice 
Úzká)“ – z Programu obnovy venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj a 
„Oprava břehového opevnění rybníka 
Koutečský na parc. č. 1155 v k.ú. 
Kasejovice“  –  z  Minis ters tva 
zemědělství

— s realizací vodovodní přípojky 
k domu čp. 200 v Kasejovicích po 
předložení stanoviska KAV Starý 
Plzenec, a.s., s podmínkou splnění 
s t a n o v e n ý c h  p ř e d p i s ů  a  z a 
předpokladu, že nebude omezeno 
připojení domu čp. 241 a nebude 
narušena příjezdová komunikace 
k  d o m ů m  č p .  2 0 0  a  2 0 1 
v Kasejovicích

Nesouhlasí:
— s prezentací města Kasejovice 

v projektu Poznávací omalovánka 
regionu Jižní Plzeňsko 

Bere na vědomí:
— výroční zprávu Mateřské školy 

Kasejovice za školní rok 2019/2020
— výroční zprávu Základní školy 

Kasejovice za školní rok 2019/2020
— informace ohledně zadání projektové 

dokumentace na veřejné osvětlení 
v rámci stavební akce „Kasejovice, 
PJ, Chloumecká a okolí, TS, VN a 
NN“ a plánované akce „Obytná zóna 
Chloumecká“

— informace pana místostarosty o 
možnosti zakoupení traktoru pro 
komunální služby města Kasejovice 
a o proškolení zaměstnanců v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akci „Kanalizace 
a čistírna odpadních vod Kasejovice“ 
ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. 
Václav Jakubčík, p. Jiří Slavíček, dva 
zástupci společnosti Universal Solu-
tions, s.r.o. Písek, náhradníky členů 
komise jmenuje pí Miladu Myslivco-
vou a zástupce společnosti Universal 
Solutions, s.r.o. Písek

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 26. 10. 2020

Církev československá husitská – 
specificky česká národní křesťanská 
církev, jejíž působení je dnes omezeno 
prakticky jen na Českou a Slovenskou 
republiku – si v letošním roce připomíná 
100. výročí svého trvání. Toto jubileum 
zdůraznila mimo jiné vydáním publikace 
Biografický slovník Církve českoslo-
venské husitské (ISBN 978-80-7000-
167-7), jež je společným dílem 31člen-
ného autorského kolektivu historiků, 
archivářů a dalších specialistů pod 
redakčním vedením PhDr. Martina Jind-
ry a Mgr. Marcela Sladkowského. Kni-
hu, která spatřila světlo světa nyní na 
podzim, uvádí předmluva aktuálního 
patriarchy Církve československé husit-
ské ThDr. Tomáše Butty, po níž následu-
je historický nástin vývoje této nábožen-
ské organizace od jejích počátků až do 
současnosti od Bohdana Kaňáka. Vlastní 
jádro samozřejmě tvoří encyklopedická 
část zahrnující bezmála 750 biografic-
kých hesel. Převažují pochopitelně 
duchovní osoby, své místo a zvěčnění 
zde ale nalezla i řada laických členů 
církve, kteří svou obětavou prací přispěli 
k jejímu rozvoji a pomáhali naplňovat 
její poslání. Z těch, kdo působili v našem 
regionu, jsou v publikaci představeni 
kupříkladu Adolf Arnošt s manželkou 
Boženou, František Božovský, Jaroslav 
Fiedler, Alois Janovský, Michael Lang, 
Ladislav Mašek, Karel Pechatý či Jaro-
slav Šobr. Každé heslo je doplněno samo-
statným přehledem použitých zdrojů, 
mnohé biografické medailonky oživují 
fotografie popisovaných osob. Kniha 
čítá 603 stran a k dostání je v interneto-
vém knižním obchodě Kosmas za cenu 
441,- Kč (www.kosmas.cz).
             Vladimír Červenka, Lnáře

Biografický slovník 

Církve československé 

husitské
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

Z
I

M
A

Zdá se nám to, nebo nezdá? 
Nad Betlémem svítí hvězda! 

Každý rychle dárky balí, 
ať má radost každý malý…

Měsíc prosinec je každým rokem pro 
všechny děti v naší školce ve znamení 
těšení na Ježíška. Ani letos tomu není 
jinak, zlý „Coroňák“ nám radost 
nepokazí. Vánoční tvořeníčko s rodiči a 
školní besídka pro rodiče s posezením u 
stromečku bude ale docela jiné...

Vánoční tvořeníčko „Vánočnění“ bude 
probíhat na dálku, u každého doma, ale 
společně. Kdo z rodičů a dětí se bude chtít 
zapojit, vytvoří doma KOUZELNÝ 
VÁNOČNÍ ZVONEČEK dle vlastní 
fantazie a dostupného materiálu a přinese 
do 15. 12 do MŠ. Vánočními zvonečky si 
vyzdob íme  ško lku  a  vy tvo ř íme 
kouzelnou sváteční atmosféru doma i ve 
školce. Těšíme se na společné sdílení.

Co se povedlo?
Sběr žaludů a kaštanů dětí a rodičů pro 
lesní zvířátka na zimu. Společně jsme 
nasbírali 300 kg plodů, které si odvezli 
kamarádi myslivci z MS Čihadlo Kasejo-
vice pro zvířátka do krmelců. Pilným 
sběračům bude náležet odměna. Moc 
děkujeme.

Co se nám líbilo?
Společné podzimní tvořeníčko „Dýňování“, 
ale na dálku. Do vytváření veselých 
panáčků Dýňáčků se zapojil, kdo měl chuť a 
chtěl. Ve školce se sešla veselá strašidýlka 
z dýní, dřeva a špalíčků. Mlhavý listopad 
byl díky nim veselý a zdobily školku celý 
měsíc, některá dílka vydrží dělat radost ve 
školce celý rok. Děti a zaměstnanci 
hodnotili, odměnu si zaslouží všichni, kteří 
se zapojili. Děkujeme.

Vánoční prázdniny v MŠ budou probíhat 
v termínu od 23.12. 2020 do 3.1. 2021.
Provoz začíná v pondělí 4.1. 2021.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Na nebi v soumraku zazáří hvězda, 
splněná přání utekla rychle jak den. 
Nikomu se o nich dnes už ani nezdá, 

chyť hvězdu do dlaní a splň si svůj sen.
Vánoce 2020 plné splněných přání přejí 
děti a zaměstnanci Mateřské školy 
Kasejovice.

     Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ 

Po šesti týdnech od zahájení nového školního roku 2020/2021 musely školy opět 
přejít na formu distanční výuky. V případě kasejovické základní školy se tak doma u 
počítačů znovu ocitly téměř dvě stovky žáků, kteří byli odkázáni na synchronní a 
asynchronní formu výuky. Distanční výuku poskytovali žákům učitelé 
prostřednictvím dvou vzdělávacích platforem – školy OnLine a aplikace Microsoft 
Teams, ve které bylo vyučujícími realizováno online vzdělávání. Ve čtvrtek 18. 
listopadu se po šestitýdenní odluce mohli do školních lavic vrátit žáci první a druhé 
třídy. Další žáci si na prezenční formu výuky museli počkat až do 30. listopadu. S tímto 
dnem se do školy vrátili ostatní žáci prvního stupně, žáci devátého ročníku a část žáků 
druhého stupně, kteří se začali prezenčně vzdělávat v týdenních cyklech. 

Se znovuobnovením prezenční výuky škola musela svůj běžný režim zorganizovat 
tak, aby byla splněna nařízení vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
I přes mnohá omezení se podařilo v plném rozsahu zajistit provoz školní družiny a ve 
spolupráci s mateřskou školou i stravování ve školní jídelně. 

Doufejme, že se škola brzy vrátí k běžné formě výuky a bude moci v rámci 
prezenční výuky přivítat všechny žáky najednou. 

Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou poděkovat všem žáků, rodičům a 
učitelům za pomoc s realizací distanční formy výuky a řádné plněné úkolů. 

   Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

V druhé polovině listopadu se žáci vrátili

do školních lavic

Krásné prožití vánočních svátků 
a v roce 2021 hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti přejí zaměstnanci 
Základní školy Kasejovice

Dne 9. prosince uplynulo
11 let, co nás opustil manžel, 

tatínek a dědeček
pan Bohuslav Kravařík
z Polánky u Kasejovic.

S láskou vzpomíná 
celá rodina

ZMĚNA OTEVÍRACÍ 
DOBY 

VE SBĚRNÉM DVOŘE 
KASEJOVICE:

(v době zimního času): 
Středa 9 – 12 hod., 

13 – 16 hod.     
Sobota  9 - 12 hod.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— žádost Základní školy Kasejovice o 

navýšení příspěvku na provoz ve výši 
350 000 Kč na opravu budov školy a 
převod těchto finančních prostředků 
z „Fondu oprav a investic mateřské 
školy a základní školy města“ na 
základní školu

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— mimořádnou odměnu pro ředitelku 

Základní školy Kasejovice a pro 
ředitelku Mateřské školy Kasejovice 
z a  s p l n ě n í  v ý z n a m n ý c h  a 
mimořádných úkolů ve výchovně 
vzdě l ávac ím  p rocesu  během 
školního roku 2019/2020

— pronájem pozemku parc. č. 1335/10 
2o výměře 15 m  v k.ú. Újezd u 

Kase jov ic  s  j eho  nás ledným 
prodejem p. xxx

— pronájem pozemku parc. č. 1352 o 
2výměře 32 m  a pozemku parc. č. 21 o 

2výměře 19 m  v k.ú. Újezd u 
Kasejovic s jejich následným 
prodejem p. xxx

— pronájem části pozemku parc. č. 
21535 o výměře cca 480 m  v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic p. xxx a 
doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice neschválit prodej tohoto 
pozemku

— pronájem části pozemku parc. č. 
2 1540/1 o výměře cca 480 m v k.ú. 

Chloumek u Kasejovic p. xxx a 
doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice neschválit prodej tohoto 
pozemku

— pronájem části pozemku parc. č. 
2 1335/1 o výměře 105 m v k.ú. Újezd  

u Kasejovic p. xxx
— vyhlášení záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 1540/1 o výměře 
2  cca 100 m v k.ú. Chloumek u 

Kasejovic
— Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 

uzavřené s p. xxx dne 15.8.2003 na 
pronájem části pozemku parc. č. 
220/1 v k.ú. Kasejovice, kterým se 
prodlužuje nájemní smlouva na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc

— výpověď nájmu z pozemku parc. č. 
471/10 v k.ú. Kladrubce p. xxx

— Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
uzavřené s p. xxx dne 15.8.2018 na 
pronájem pozemků parc. č. 471/11 a 
parc. č. st. 59/1 v k.ú. Kladrubce, 
kterým se doba pronájmu stanovuje 
na dobu neurčitou od 1.1.2021 za 

2cenu 7 Kč/m /rok
— předložené návrhy nájemních smluv 

pro ordinace ve zdravotním středisku 
v Kasejovicích

— návrh dodatku č. Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o zajištění veřejného 
osvětlení, uzavřené se společností 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-0007507, 
název stavby: „Kasejovice, PJ, 
Chloumecká a okolí, TS, VN, NN“ a 
pověřuje paní starostku k podpisu

Neschvaluje: 
— pronájem pozemku parc. č. 1335/2 a 

 parc. č. 1335/12 v k.ú. Újezd u 
Kasejovic p. xxx

Souhlasí:
— s podáním žádostí o dotace na stavební 

akce „Oprava místní komunikace na 
parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice 
Úzká)“ – z Programu obnovy venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj a 
„Oprava břehového opevnění rybníka 
Koutečský na parc. č. 1155 v k.ú. 
Kasejovice“  –  z  Minis ters tva 
zemědělství

— s realizací vodovodní přípojky 
k domu čp. 200 v Kasejovicích po 
předložení stanoviska KAV Starý 
Plzenec, a.s., s podmínkou splnění 
s t a n o v e n ý c h  p ř e d p i s ů  a  z a 
předpokladu, že nebude omezeno 
připojení domu čp. 241 a nebude 
narušena příjezdová komunikace 
k  d o m ů m  č p .  2 0 0  a  2 0 1 
v Kasejovicích

Nesouhlasí:
— s prezentací města Kasejovice 

v projektu Poznávací omalovánka 
regionu Jižní Plzeňsko 

Bere na vědomí:
— výroční zprávu Mateřské školy 

Kasejovice za školní rok 2019/2020
— výroční zprávu Základní školy 

Kasejovice za školní rok 2019/2020
— informace ohledně zadání projektové 

dokumentace na veřejné osvětlení 
v rámci stavební akce „Kasejovice, 
PJ, Chloumecká a okolí, TS, VN a 
NN“ a plánované akce „Obytná zóna 
Chloumecká“

— informace pana místostarosty o 
možnosti zakoupení traktoru pro 
komunální služby města Kasejovice 
a o proškolení zaměstnanců v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akci „Kanalizace 
a čistírna odpadních vod Kasejovice“ 
ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. 
Václav Jakubčík, p. Jiří Slavíček, dva 
zástupci společnosti Universal Solu-
tions, s.r.o. Písek, náhradníky členů 
komise jmenuje pí Miladu Myslivco-
vou a zástupce společnosti Universal 
Solutions, s.r.o. Písek

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 26. 10. 2020

Církev československá husitská – 
specificky česká národní křesťanská 
církev, jejíž působení je dnes omezeno 
prakticky jen na Českou a Slovenskou 
republiku – si v letošním roce připomíná 
100. výročí svého trvání. Toto jubileum 
zdůraznila mimo jiné vydáním publikace 
Biografický slovník Církve českoslo-
venské husitské (ISBN 978-80-7000-
167-7), jež je společným dílem 31člen-
ného autorského kolektivu historiků, 
archivářů a dalších specialistů pod 
redakčním vedením PhDr. Martina Jind-
ry a Mgr. Marcela Sladkowského. Kni-
hu, která spatřila světlo světa nyní na 
podzim, uvádí předmluva aktuálního 
patriarchy Církve československé husit-
ské ThDr. Tomáše Butty, po níž následu-
je historický nástin vývoje této nábožen-
ské organizace od jejích počátků až do 
současnosti od Bohdana Kaňáka. Vlastní 
jádro samozřejmě tvoří encyklopedická 
část zahrnující bezmála 750 biografic-
kých hesel. Převažují pochopitelně 
duchovní osoby, své místo a zvěčnění 
zde ale nalezla i řada laických členů 
církve, kteří svou obětavou prací přispěli 
k jejímu rozvoji a pomáhali naplňovat 
její poslání. Z těch, kdo působili v našem 
regionu, jsou v publikaci představeni 
kupříkladu Adolf Arnošt s manželkou 
Boženou, František Božovský, Jaroslav 
Fiedler, Alois Janovský, Michael Lang, 
Ladislav Mašek, Karel Pechatý či Jaro-
slav Šobr. Každé heslo je doplněno samo-
statným přehledem použitých zdrojů, 
mnohé biografické medailonky oživují 
fotografie popisovaných osob. Kniha 
čítá 603 stran a k dostání je v interneto-
vém knižním obchodě Kosmas za cenu 
441,- Kč (www.kosmas.cz).
             Vladimír Červenka, Lnáře

Biografický slovník 

Církve československé 

husitské
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

Z
I

M
A

Zdá se nám to, nebo nezdá? 
Nad Betlémem svítí hvězda! 

Každý rychle dárky balí, 
ať má radost každý malý…

Měsíc prosinec je každým rokem pro 
všechny děti v naší školce ve znamení 
těšení na Ježíška. Ani letos tomu není 
jinak, zlý „Coroňák“ nám radost 
nepokazí. Vánoční tvořeníčko s rodiči a 
školní besídka pro rodiče s posezením u 
stromečku bude ale docela jiné...

Vánoční tvořeníčko „Vánočnění“ bude 
probíhat na dálku, u každého doma, ale 
společně. Kdo z rodičů a dětí se bude chtít 
zapojit, vytvoří doma KOUZELNÝ 
VÁNOČNÍ ZVONEČEK dle vlastní 
fantazie a dostupného materiálu a přinese 
do 15. 12 do MŠ. Vánočními zvonečky si 
vyzdob íme  ško lku  a  vy tvo ř íme 
kouzelnou sváteční atmosféru doma i ve 
školce. Těšíme se na společné sdílení.

Co se povedlo?
Sběr žaludů a kaštanů dětí a rodičů pro 
lesní zvířátka na zimu. Společně jsme 
nasbírali 300 kg plodů, které si odvezli 
kamarádi myslivci z MS Čihadlo Kasejo-
vice pro zvířátka do krmelců. Pilným 
sběračům bude náležet odměna. Moc 
děkujeme.

Co se nám líbilo?
Společné podzimní tvořeníčko „Dýňování“, 
ale na dálku. Do vytváření veselých 
panáčků Dýňáčků se zapojil, kdo měl chuť a 
chtěl. Ve školce se sešla veselá strašidýlka 
z dýní, dřeva a špalíčků. Mlhavý listopad 
byl díky nim veselý a zdobily školku celý 
měsíc, některá dílka vydrží dělat radost ve 
školce celý rok. Děti a zaměstnanci 
hodnotili, odměnu si zaslouží všichni, kteří 
se zapojili. Děkujeme.

Vánoční prázdniny v MŠ budou probíhat 
v termínu od 23.12. 2020 do 3.1. 2021.
Provoz začíná v pondělí 4.1. 2021.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Na nebi v soumraku zazáří hvězda, 
splněná přání utekla rychle jak den. 
Nikomu se o nich dnes už ani nezdá, 

chyť hvězdu do dlaní a splň si svůj sen.
Vánoce 2020 plné splněných přání přejí 
děti a zaměstnanci Mateřské školy 
Kasejovice.

     Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ 

Po šesti týdnech od zahájení nového školního roku 2020/2021 musely školy opět 
přejít na formu distanční výuky. V případě kasejovické základní školy se tak doma u 
počítačů znovu ocitly téměř dvě stovky žáků, kteří byli odkázáni na synchronní a 
asynchronní formu výuky. Distanční výuku poskytovali žákům učitelé 
prostřednictvím dvou vzdělávacích platforem – školy OnLine a aplikace Microsoft 
Teams, ve které bylo vyučujícími realizováno online vzdělávání. Ve čtvrtek 18. 
listopadu se po šestitýdenní odluce mohli do školních lavic vrátit žáci první a druhé 
třídy. Další žáci si na prezenční formu výuky museli počkat až do 30. listopadu. S tímto 
dnem se do školy vrátili ostatní žáci prvního stupně, žáci devátého ročníku a část žáků 
druhého stupně, kteří se začali prezenčně vzdělávat v týdenních cyklech. 

Se znovuobnovením prezenční výuky škola musela svůj běžný režim zorganizovat 
tak, aby byla splněna nařízení vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
I přes mnohá omezení se podařilo v plném rozsahu zajistit provoz školní družiny a ve 
spolupráci s mateřskou školou i stravování ve školní jídelně. 

Doufejme, že se škola brzy vrátí k běžné formě výuky a bude moci v rámci 
prezenční výuky přivítat všechny žáky najednou. 

Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou poděkovat všem žáků, rodičům a 
učitelům za pomoc s realizací distanční formy výuky a řádné plněné úkolů. 

   Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

V druhé polovině listopadu se žáci vrátili

do školních lavic

Krásné prožití vánočních svátků 
a v roce 2021 hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti přejí zaměstnanci 
Základní školy Kasejovice

Dne 9. prosince uplynulo
11 let, co nás opustil manžel, 

tatínek a dědeček
pan Bohuslav Kravařík
z Polánky u Kasejovic.

S láskou vzpomíná 
celá rodina

ZMĚNA OTEVÍRACÍ 
DOBY 

VE SBĚRNÉM DVOŘE 
KASEJOVICE:

(v době zimního času): 
Středa 9 – 12 hod., 

13 – 16 hod.     
Sobota  9 - 12 hod.
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O křížku „V Kopřivnici“

Asi 1 km jihozápadně od kasejovického náměstí, nalevo od silnice do Polánky 
poblíž plynojemu, v místech, kudy protéká Kopřivnický potok, stojí nenápadný 
křížek. Mnozí asi víme, nebo alespoň tušíme, že tam je, ale při cestě autem jej bez 
povšimnutí míjíme. Spíše upoutá pozornost cyklisty či někoho, kdo tudy kráčí po 
svých. Okolo ležící pole a louky jsou na starých mapách nazývány „Na Kopřivnici“, 
popřípadě „V Kopřivnici“, a to podle již zmíněné vodoteče, která přes ně směřuje 
k jihovýchodu. Křížek sám je tvarově prostý bez ozdob, jen s korpusem Krista, a 
spočívá na nízkém soklu s vytesanými písmeny VK a letopočtem 1904. Není přitom 
pochyb, že litery jsou iniciálami donátora a rok vyznačuje dobu, kdy byl křížek zřízen.

Podle parcelního protokolu z roku 1905 patřil pozemek, na němž se tato drobná 
památka nachází, Václavovi Kočovskému z Kasejovic. Tím by byla identita donátora 
určena, neboť totožnost písmen na podstavci s počátečními literami jména dotyčné 
osoby v kontextu vlastnického vztahu k pozemku v dané době sotva připouští jiný 
výklad. Kdo to však byl a co jej mohlo vést k tomuto počinu? 

Václav Kočovský (29. 9. 1839 – 23. 10. 1906) pocházel z Leletic a byl sedlářským 
mistrem. Do Kasejovic přišel někdy v polovině 60. let 19. století a 5. 11. 1867 se tu 
oženil s Antonií Koubkovou (27. 10. 1843 – 27. 6. 1913) z čp. 203 (zaniklý domek za 
kostelem při východní zdi hřbitova). Tehdy bydlel v domě čp. 229, který později 
shodou okolností získal jeho synovec Augustin Koubek, otec stejnojmenného ruského 
legionáře a politického vězně za druhé světové války. V letech 1868–1874 vlastnili 
Václav a Antonie Kočovských dům čp. 133 na náměstí (dnes stavebně spojený s čp. 
132), od roku 1873 pak sousední čp. 131. 

Pan Kočovský byl členem městského zastupitelstva, ve své době dlouho jediným 
provozovatelem tabákové trafiky a také zřejmě prvním zástupcem pojišťovny „Banka 
Slavia“ v obci, tedy ještě před Karlem Bajerem. Jeho manželka Antonie zajišťovala 
prodej kasejovických výšivek. Ostatně výšivkářství se věnovala i manželka jejího již 
zmíněného synovce Augustina Koubka Anna, rozená Hofmannová. Zajímavá 
souvislost je, že právě v roce 1904 oslavil Václav Kočovský 65 let, což mohlo být 
důvodem nebo jedním z důvodů vzniku křížku „V Kopřivnici“. Jeho umístění právě 
zde bylo logické vzhledem k blízké komunikaci, odkud byl dobře vidět.

Manželé Kočovští měli celkem osm dětí. Dospělosti se jich dožilo pět. Nejstarší 
Antonín (6. 11. 1868 – 14. 10. 1941) odešel do USA a stal se velkoobchodníkem 
v Milwaukee (Wisconsin). Jeho potomstvo tam snad ještě žije.

Další byla Anna Kočovská (17. 6. 1875 – 30. 11. 1951), od roku 1896 provdaná 
za Matěje Holečka (* 22. 11. 1867 v Chodouni na Berounsku), nejprve četníka, který 
se pak dal na dráhu úředníka. V letech 1911–1929 působil jako aktuár (kancelista) 
okresní politické správy v Rokycanech, následně v podobné funkci v Litoměřicích. Na 
odpočinku bydlel opět v Rokycanech a po smrti manželky se odstěhoval do Českých 
Budějovic.             (dokončení na str. 5)

Křížek „V Kopřivnici“; foto autor článku, 
listopad 2020

Antonie Kočovská, rozená Koubková 
(1843–1913); převzato z www.myheritage.cz

Václav Kočovský (1839–1906); 
převzato z www.myheritage.cz

Západní strana kasejovického náměstí s domem Kočovských (mezi obchodem Karla Hrdličky 
čp. 130 a řeznictvím Vojtěcha Gottlieba čp. 132/133) na pohlednici odeslané 14. 6. 1918.

Prosinec 2020                                                         str. 5                                           Číslo 12; ročník XXV.

Vyšlo nové číslo 

vlastivědného sborníku 

Pod Zelenou Horou 

(4/2020)
Z obsahu:
· Vánoční korespondence boreckých 

školáků s vojáky na bojištích 1. 
světové války (Jiří Sankot)

·  Kostel bez věže (Alena Vlčková)
·  O jednom zmizelém kříži na pomezí 

západních a jižních Čech 
    (Vladimír Červenka)
· 160 let přeštického špitálu 
   (Věra Kokošková)
· 17. konference spolku Genius loci 

českého jihozápadu (Marta Ulrychová)
· Léta učňovská – učedník – mučedník 

(Josef Puchta)
·  Zabijačka ve Snopoušovech 
    (Petr Hlas)
·  Jedna adventní vzpomínka 
    (Blanka Zahradníková)
· Vzpomínka na Bohuslava Šotolu 

(Pavel Kroupa)
· Ocenění sborníku Pod Zelenou 

Horou (Věra Kokošková)

Časopis je opět k dostání za cenu 40 Kč 
na městském úřadě a v obchodě paní 
Dany Jakubčíkové.

Za redakční radu: Vladimír Červenka
email: kasej81@atlas.cz,
tel.: 723 985 237

S Annou měl jediného syna Antonína Holečka (2. 5. 1912 – 15. 2. 2000), jenž 
odešel do Švýcarska. Na náhrobku na hřbitově v městečku Horw nedaleko Luzernu 
má uvedeno „Antonin Holecek von Karlsberg“. Asi se pokládal, nebo byl pokládán za 
potomka rodu Holečků, povýšeného roku 1535 do šlechtického stavu s přídomkem 
„z Karlovy Hory“ (německy „von Karlsberg“) a poté usedlého v Praze. 

Třetí z potomků Terezie Kočovská (11. 4. 1877 – 22. 8. 1958) se provdala roku 
1896 za Václava Haise z Nepomuka (25. 5. 1871 – 7. 10. 1940), v době sňatku 
poddůstojníka rakousko-uherského dělostřelectva v Temešváru, pak oficiála 
krajského soudu v Plzni.

Čtvrtý byl syn Václav Kočovský (19. 4. 1880 – 1. 1. 1914), který se vyučil 
pekařem. Závěrečnou část svého krátkého života však strávil v ústavu pro 
choromyslné v Dobřanech.

Nejmladší Rudolf Kočovský (* 2. 8. 1881) absolvoval reálku v Českých 
Budějovicích a pracoval jako poštovní asistent v Plzni. Hned po vypuknutí první 
světové války musel narukovat, ale již od roku 1914 byl nezvěstným.

Dům čp. 131 v Kasejovicích zdědila po rodičích Anna Holečková s manželem. 
V roce 1946 (podle vzpomínek souseda Františka Sudy) vyhořel a řadu let zde bylo 
nevzhledné spáleniště, než byly roku 1961 pozůstatky domu zbořeny. Tehdejší majitel 
Antonín Holeček nabídl pozemek státu, který jej rozhodnutím finančního odboru ONV 
Plzeň-jih z 22. 1. 1969 přijal. Na základě hospodářské smlouvy z 1. 2. téhož roku byl 
převeden do správy MNV Kasejovice, jenž ho v roce 1971 prodal novým vlastníkům. Ti 
si pak v zahradě postavili rodinný dům, přičemž místo zbořeného stavení zaujala garáž.

Další pozemky nicméně zůstaly zřejmě v majetku Holečkových, přinejmenším 
ten, na němž stojí pojednávaný křížek (p. č. 1740). Podle katastru nemovitostí náleží 
pětici sourozenců, z nichž čtyři žijí ve Švýcarsku a jeden v České republice. Jde o 
potomky Antonína Holečka a pravnuky donátora křížku Václava Kočovského. 

Autor příspěvku děkuje za inspiraci k jeho sepsání Miloslavě Pohankové 
z Polánky.
      Vladimír Červenka

Úmrtní oznámení Václava Kočovského a jeho ženy Antonie, 
zdroj: SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, AM Kasejovice, inv. č. 736, kart. 78.

Západní strana kasejovického náměstí asi na sklonku 50. let, za trafikou patrné spáleniště 
domu Kočovských čp. 131.

Děje se kolem Vás něco 
zajímavého? Pořádáte 
pěknou akci? Povedlo se ve 
Vaší obci něco mimořád-
ného? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kasejovických novin na 
email: knihovna@kasejo-
vice.cz, tel. 602 429 
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O křížku „V Kopřivnici“

Asi 1 km jihozápadně od kasejovického náměstí, nalevo od silnice do Polánky 
poblíž plynojemu, v místech, kudy protéká Kopřivnický potok, stojí nenápadný 
křížek. Mnozí asi víme, nebo alespoň tušíme, že tam je, ale při cestě autem jej bez 
povšimnutí míjíme. Spíše upoutá pozornost cyklisty či někoho, kdo tudy kráčí po 
svých. Okolo ležící pole a louky jsou na starých mapách nazývány „Na Kopřivnici“, 
popřípadě „V Kopřivnici“, a to podle již zmíněné vodoteče, která přes ně směřuje 
k jihovýchodu. Křížek sám je tvarově prostý bez ozdob, jen s korpusem Krista, a 
spočívá na nízkém soklu s vytesanými písmeny VK a letopočtem 1904. Není přitom 
pochyb, že litery jsou iniciálami donátora a rok vyznačuje dobu, kdy byl křížek zřízen.

Podle parcelního protokolu z roku 1905 patřil pozemek, na němž se tato drobná 
památka nachází, Václavovi Kočovskému z Kasejovic. Tím by byla identita donátora 
určena, neboť totožnost písmen na podstavci s počátečními literami jména dotyčné 
osoby v kontextu vlastnického vztahu k pozemku v dané době sotva připouští jiný 
výklad. Kdo to však byl a co jej mohlo vést k tomuto počinu? 

Václav Kočovský (29. 9. 1839 – 23. 10. 1906) pocházel z Leletic a byl sedlářským 
mistrem. Do Kasejovic přišel někdy v polovině 60. let 19. století a 5. 11. 1867 se tu 
oženil s Antonií Koubkovou (27. 10. 1843 – 27. 6. 1913) z čp. 203 (zaniklý domek za 
kostelem při východní zdi hřbitova). Tehdy bydlel v domě čp. 229, který později 
shodou okolností získal jeho synovec Augustin Koubek, otec stejnojmenného ruského 
legionáře a politického vězně za druhé světové války. V letech 1868–1874 vlastnili 
Václav a Antonie Kočovských dům čp. 133 na náměstí (dnes stavebně spojený s čp. 
132), od roku 1873 pak sousední čp. 131. 

Pan Kočovský byl členem městského zastupitelstva, ve své době dlouho jediným 
provozovatelem tabákové trafiky a také zřejmě prvním zástupcem pojišťovny „Banka 
Slavia“ v obci, tedy ještě před Karlem Bajerem. Jeho manželka Antonie zajišťovala 
prodej kasejovických výšivek. Ostatně výšivkářství se věnovala i manželka jejího již 
zmíněného synovce Augustina Koubka Anna, rozená Hofmannová. Zajímavá 
souvislost je, že právě v roce 1904 oslavil Václav Kočovský 65 let, což mohlo být 
důvodem nebo jedním z důvodů vzniku křížku „V Kopřivnici“. Jeho umístění právě 
zde bylo logické vzhledem k blízké komunikaci, odkud byl dobře vidět.

Manželé Kočovští měli celkem osm dětí. Dospělosti se jich dožilo pět. Nejstarší 
Antonín (6. 11. 1868 – 14. 10. 1941) odešel do USA a stal se velkoobchodníkem 
v Milwaukee (Wisconsin). Jeho potomstvo tam snad ještě žije.

Další byla Anna Kočovská (17. 6. 1875 – 30. 11. 1951), od roku 1896 provdaná 
za Matěje Holečka (* 22. 11. 1867 v Chodouni na Berounsku), nejprve četníka, který 
se pak dal na dráhu úředníka. V letech 1911–1929 působil jako aktuár (kancelista) 
okresní politické správy v Rokycanech, následně v podobné funkci v Litoměřicích. Na 
odpočinku bydlel opět v Rokycanech a po smrti manželky se odstěhoval do Českých 
Budějovic.             (dokončení na str. 5)

Křížek „V Kopřivnici“; foto autor článku, 
listopad 2020

Antonie Kočovská, rozená Koubková 
(1843–1913); převzato z www.myheritage.cz

Václav Kočovský (1839–1906); 
převzato z www.myheritage.cz

Západní strana kasejovického náměstí s domem Kočovských (mezi obchodem Karla Hrdličky 
čp. 130 a řeznictvím Vojtěcha Gottlieba čp. 132/133) na pohlednici odeslané 14. 6. 1918.
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Vyšlo nové číslo 

vlastivědného sborníku 

Pod Zelenou Horou 

(4/2020)
Z obsahu:
· Vánoční korespondence boreckých 

školáků s vojáky na bojištích 1. 
světové války (Jiří Sankot)

·  Kostel bez věže (Alena Vlčková)
·  O jednom zmizelém kříži na pomezí 

západních a jižních Čech 
    (Vladimír Červenka)
· 160 let přeštického špitálu 
   (Věra Kokošková)
· 17. konference spolku Genius loci 

českého jihozápadu (Marta Ulrychová)
· Léta učňovská – učedník – mučedník 

(Josef Puchta)
·  Zabijačka ve Snopoušovech 
    (Petr Hlas)
·  Jedna adventní vzpomínka 
    (Blanka Zahradníková)
· Vzpomínka na Bohuslava Šotolu 

(Pavel Kroupa)
· Ocenění sborníku Pod Zelenou 

Horou (Věra Kokošková)

Časopis je opět k dostání za cenu 40 Kč 
na městském úřadě a v obchodě paní 
Dany Jakubčíkové.

Za redakční radu: Vladimír Červenka
email: kasej81@atlas.cz,
tel.: 723 985 237

S Annou měl jediného syna Antonína Holečka (2. 5. 1912 – 15. 2. 2000), jenž 
odešel do Švýcarska. Na náhrobku na hřbitově v městečku Horw nedaleko Luzernu 
má uvedeno „Antonin Holecek von Karlsberg“. Asi se pokládal, nebo byl pokládán za 
potomka rodu Holečků, povýšeného roku 1535 do šlechtického stavu s přídomkem 
„z Karlovy Hory“ (německy „von Karlsberg“) a poté usedlého v Praze. 

Třetí z potomků Terezie Kočovská (11. 4. 1877 – 22. 8. 1958) se provdala roku 
1896 za Václava Haise z Nepomuka (25. 5. 1871 – 7. 10. 1940), v době sňatku 
poddůstojníka rakousko-uherského dělostřelectva v Temešváru, pak oficiála 
krajského soudu v Plzni.

Čtvrtý byl syn Václav Kočovský (19. 4. 1880 – 1. 1. 1914), který se vyučil 
pekařem. Závěrečnou část svého krátkého života však strávil v ústavu pro 
choromyslné v Dobřanech.

Nejmladší Rudolf Kočovský (* 2. 8. 1881) absolvoval reálku v Českých 
Budějovicích a pracoval jako poštovní asistent v Plzni. Hned po vypuknutí první 
světové války musel narukovat, ale již od roku 1914 byl nezvěstným.

Dům čp. 131 v Kasejovicích zdědila po rodičích Anna Holečková s manželem. 
V roce 1946 (podle vzpomínek souseda Františka Sudy) vyhořel a řadu let zde bylo 
nevzhledné spáleniště, než byly roku 1961 pozůstatky domu zbořeny. Tehdejší majitel 
Antonín Holeček nabídl pozemek státu, který jej rozhodnutím finančního odboru ONV 
Plzeň-jih z 22. 1. 1969 přijal. Na základě hospodářské smlouvy z 1. 2. téhož roku byl 
převeden do správy MNV Kasejovice, jenž ho v roce 1971 prodal novým vlastníkům. Ti 
si pak v zahradě postavili rodinný dům, přičemž místo zbořeného stavení zaujala garáž.

Další pozemky nicméně zůstaly zřejmě v majetku Holečkových, přinejmenším 
ten, na němž stojí pojednávaný křížek (p. č. 1740). Podle katastru nemovitostí náleží 
pětici sourozenců, z nichž čtyři žijí ve Švýcarsku a jeden v České republice. Jde o 
potomky Antonína Holečka a pravnuky donátora křížku Václava Kočovského. 

Autor příspěvku děkuje za inspiraci k jeho sepsání Miloslavě Pohankové 
z Polánky.
      Vladimír Červenka

Úmrtní oznámení Václava Kočovského a jeho ženy Antonie, 
zdroj: SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, AM Kasejovice, inv. č. 736, kart. 78.

Západní strana kasejovického náměstí asi na sklonku 50. let, za trafikou patrné spáleniště 
domu Kočovských čp. 131.

Děje se kolem Vás něco 
zajímavého? Pořádáte 
pěknou akci? Povedlo se ve 
Vaší obci něco mimořád-
ného? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kasejovických novin na 
email: knihovna@kasejo-
vice.cz, tel. 602 429 
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Inzerce
— Prodám sportovní kočárek černý po jednom dítěti. Dále 

letiště béžové barvy, cena 3000 Kč a dětskou postýlku po 
jednom dítěti, málo používanou. Kotouň. Tel. 732 585 
491.

— Pomocnice v domácnosti nabízí pravidelný či 
jednorázový úklid - stírání prachu, vysávání koberců, 
mytí podlah, nádobí, sanitárního zařízení, oken a jiné 
domácí práce dle domluvy. Tel: 605 266 941.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
&  Jan Zábrana: Vražda v zastoupení
&  Nora Robertsová: Ostrovy splněných snů
&  Radka Denemarková: Hodiny z olova
&  Luděk Kubát: Poslední zastávka Peklo
&  Bohuslav Šotola: Nepomucko na starých pohlednicích
&  Jaroslala Pixová: Mlýny na Závišínském potoce
&  Veronika Černucká: Půlnoční vrah
&  Vítej na stavbě
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

ANGLIČTINA - online výuka (Skype apod.), 
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Skvělá pizza z domácího těsta
- opět otevřeno.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek - neděle 11 - 20 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Prodej kaprů od teď až do Vánoc

Kapr do 2,5 kg 55 Kč/kg, kapr nad 2,5 kg 65 Kč/kg
Možnost stáhnout či oškrábat: 45 Kč/kus

Nutno objednat na tel.  728 814 880
               

RABBIT ŘEZNICTVÍ

— vepřová kýta bez kosti  1 kg 104.90 Kč
— vepřový bok s kostí  1 kg 95.90 Kč
— vepřová krkovice s kostí 1 kg 95.90 Kč
— uzená krkovice bez kosti 100 g 14.90 Kč
— Gothaj   100 g 7.90 Kč
— uzená kuřecí stehna  100 g 6.90 Kč
— kuř. prsní řízek mr. 2 kg 1 kg 89.90 Kč
— prodej vánočních poukazů

Přejeme našim zákazníkům hezké a klidné Vánoce 
v rodinné pohodě a šťastný nový rok.

RADY A TIPY, I PRO MLSNÝ JAZÝČKY

Ř Online
Ř Jídelníček na míru              
Ř 13ti dílný seriál tipů a rad

v Jste to co jíte!
v Jak posílit imunitu
v Recepty nejen pro mlsný jazýčky

ONLINE STARTUJEME JIŽ 5. LEDNA 2021
·  199 Kč /1 díl /jídelníček
·  Přihlášky na email: mls.jazyk@email.cz do 28.12.2020

Centrum Výživy, Koterovská 1217/85b, 32600 Plzeň
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