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

Svatý Martin zavítal do Kasejovic

Lampionový průvod se v Kasejovicích konal letos již podeváté, příští rok tedy 
budeme slavit lampionové jubileum. Nicméně jubileum, dokonce stoleté, slavila letos 
na svatého Martina i naše republika, a to konkrétně konec 1. světové války, která 
skončila 11.11.1918 v 11 hodin, tedy až pár dní po vzniku Československa. 

Vědomi si rčení, že nejlepší je nezdokonalovat dokonalé, organizátoři zachovali 
organizaci průvodu ve stejném duchu, jako v minulých letech. Průvod se vlnil těmi 
bezpečnějšími místy Kasejovic, natěšeným dětem vyjel vstříc svatý Martin na bílém 
koni a končilo se na náměstí, kde děti dostaly koláčky a po závěrečném ohňostroji se 
všichni odebrali domů.

Poděkování jako vždy patří organizátorkám celé akce - Klubu kasejovických žen, 
které vše připravily a zrealizovaly a také svatému Martinovi, že na nás nezapomněl.
      Dana Matějovská

Zaměstnanci 
Městského úřadu 

Kasejovice  
a zastupitelé obcí

přejí všem občanům 
příjemné prožití 

vánočních svátků 
a do nového roku 2019 

hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Bohoslužby 

o vánocích

24. prosince v 16 hod. 

(před i po bohoslužbě se bude 

rozdávat Betlémské světlo)

25. a 26. prosince v 10 hod.

v kostele sv. Jakuba

v Kasejovicích

Betlémské světlo

 bude k dispozici 

též na faře:

 v sobotu 22.12. 

a v neděli 23.12. 

po domluvě 

s panem farářem

(tel. 731 402 944).

Adventní odpoledne
Letošní advent započal v Kasejovicích akcí s názvem Adventní odpoledne. Zde bylo 

možno si vytvořit adventní věnec, uplést z papíru vánoční dekorace, ozdobit perníček, 
vystřihovat a malovat z papíru vánoční ozdoby, vyrobit vánoční hvězdu z kůry a 
hoblinek, či voňavé mýdlo a nově také kytičku z organzy. Za tónů koled mohli přítomní 
sledovat, jak v rukách pana Sudy vznikají další figurky do betléma, či přibývá křehká 
krása  háčkovaných zvonečků v rukou p. Habadové.

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na zdaru tohoto odpoledne a také městu 
Kasejovice za finanční podporu, bez které by tvoření nemohlo proběhnout.      

                         Dana Matějovská
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Rada města Kasejovice schvaluje:
ź program 1. jednání Rady města 

Kasejovice
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź žádost p. xxx o povolení zaplacení 

zbývající ceny za plynový kotel v by-
tě č. 2  v domě p. 184 formou splátek 
dle platebního kalendáře

ź žádost p. xxx o ukončení nájemní 
smlouvy v domě s pečovatelskou 
službou v Kasejovicích ke dni 
31.12.2018

ź návrh dodatku č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního systé-
mu územní identifikace, adres a nemo-
vitostí mezi obcí Hradiště a městem 
Kasejovice s platností do 31.12.2022

ź návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního systé-
mu územní identifikace, adres a nemo-
vitostí mezi obcí Nezdřev a městem 
Kasejovice s platností do 31.12.2022

ź návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního systé-
mu územní identifikace, adres a nemo-
vitostí mezi obcí Životice a městem 
Kasejovice s platností do 31.12.2022

ź návrh dodatku č. 3 k veřejnoprávní 
smlouvě na výkon přenesené působ-
nosti na úseku evidence obyvatel 
mezi obcí Životice a městem Kasejo-
vice s platností do 31.12.2022

ź návrh veřejnoprávní smlouvy na 
výkon přenesené působnosti na úseku 
přestupků mezi městem Kasejovice a 
městem Nepomuk s platností do 
31.12.2020

ź přidělení dotace z Programu podpory 
neziskových organizací 2018, kate-

gorie B – veřejně prospěšné aktivity, 
Komunitní škole Kasejovice ve výši 
3 000 Kč na uspořádání adventního 
odpoledne 2018 a novoročního 
pochodu 2019 a schvaluje veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kasejovice

Bere na vědomí:
ź Jednací řád Rady města Kasejovice
ź dokumenty schválené radou a zastu-

pitelstvem města v minulých voleb-
ních obdobích

ź návrh smlouvy o dílo na zhotovení 
projektu na stavbu „Obytná zóna 
Kasejovice, lokalita Chloumecká“ 
s VPÚ DECO Plzeň, a.s. a návrh 
koordinační situace

ź oznámení Krajského úřadu Plzeňské-
ho kraje o zahájení zjišťovacího říze-
ní záměru „I/20 Kasejovice, obchvat“ 
a doporučuje k projednání Zastupitel-
stvu města Kasejovice

ź žádost firmy INTERIORS manufactu-
re&design, a.s. Kasejovice o souhlas s 
umístěním nadzemního telekomuni-
kačního vedení firmy KONET, s.r.o. 
a návrh přestavby bývalé sýpky

ź požadavek Spolku pro Podhůří na 
ustanovení zástupce z členů rady

ź sdělení Ministerstva zemědělství ČR 
o závěrečném vyhodnocení akce 
Revitalizace rybníka U Jiřinců a kory-
ta Kopřivnického potoka v k.ú. 
Kasejovice a definitivním přiznání 
dotace

Souhlasí:
ź s přehodnocením způsobu výstavby 

zděné kapličky u akátu u chloumecké 
silnice

Koncem července byla zahájena 
stavba stavebního objektu: SO1 – 
„ O b n o v a  S p o d n í  č á s t i  n á m ě s t í 
v Kasejovicích“. V této části byla 
provedena pokládka dešťové kanalizace 
v délce 82 m. Následovalo položení 
asfaltového betonu na obslužnou místní 
komunikaci a pokládka kamenných 
kostek na parkovací místa u domů 
s vegetačními úpravami. Úprava této 
části náměstí byla dokončena počátkem 
října a vyžádala si finanční prostředky ve 
výši 2 852 601 korun. Stavba byla 
podpořena finančními prostředky 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
z Programu obnovy a rozvoje venkova ve 
výši 1 milion korun. 

Po této stavbě byla započata stavba 
stavebního objektu: SO2 „Obnova Horní 
části náměstí v Kasejovicích“, která 
zahrnuje lokalitu u kapličky sv. Jana 
Nepomuckého. Spočívá v položení 
kamenné dlažby v celkovém rozsahu cca 
758 m² a bude zajišťovat vjezdy 
k jednotl ivým rodinným domům. 
Rovněž bude provedena úprava ploch 
zeleně. Tato stavební část si vyžádá 
finanční náklady ve výši 2 140 372 korun 
a je podpořena finančními prostředky 
z Programu stabil izace a obnovy 
venkova Plzeňského kraje 2018 ve výši 
300 000 korun. 

Sice stavba měla být dokončena do 
31.10.2018, ale vzhledem k nedostatku 
dlažebních kamenných a betonových 
výrobků  na  ma te r i á lovém t rhu , 
potřebných pro realizaci díla, byla 
dohodnuta úprava termínu dokončení do 
20.5.2019.  

Děkujeme všem občanům a ostatním 
uživatelům při provádění obnovy spodní 
části náměstí za toleranci při realizace 
této stavby.

 Věříme, že rekonstrukce Jánského 
náměstí bude úspěšně dokončena a bude 
sloužit ke spokojenosti všech svých 
uživatelů. 

      Marie Čápová, 
             starostka města Kasejovice

Rekontrukce 

Jánského náměstí
Informace pro občany 

Kasejovic pomocí SMS zpráv

Městský úřad Kasejovice ve spoluprá-
ci Plzeňským krajem připravil pro občany 
s trvalým pobytem v Kasejovicích včetně 
jejich částí nový způsob informování 
v krizových situacích pomocí moderního 
komunikačního kanálu – posílání SMS 
zpráv na mobilní telefon. Nepůjde vždy 
jen o krizové situace, SMS zprávy budou 
přinášet i řadu dalších potřebných infor-
mací z běžného života města.

Pokud máte zájem dostávat ZDAR-
MA informace o vyhlášení mimořádné či 
krizové situace na území kraje či okresu, 
o hrozících povětrnostních vlivech, hava-
rijních stavech v dodávkách elektrické 
energie, plynu, vody, o plánovaných 
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu 
dalších důležitých informací, napište, 
prosím, SMS zprávu ve tvaru: PLZme-
zeraKASEJOVICEmezeraINFORMA-
CEmezeraANOmezeraPRIJMENIme-
zeraJMENOhvězdičkaCAST OBCE-
hvězdičkaCISLO POPISNÉ (můžete 
psát i malými písmeny; vše ale pište bez 
diakritiky). Příklad SMS zprávy: PLZ 
KASEJOVICE informace ano novak 
stepan*Kasejovice*20

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobil-
ního telefonu na číslo 900 77 03. Cena 
této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (včet-
ně DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS 
zprávu potvrzující, že jste do seznamu 
odběratelů informací zařazeni.

Zasláním SMS zprávy dáváte součas-
ně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány 
informace i od dalších subjektů zapoje-
ných do integrovaného záchranného 
systému.

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela 
dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv 
ukončit odběr informací, pošlete, prosím, 
na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru: PLZme-
zera KASEJOVICEmezeraINFOR-
MACEmezeraNE

Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu 
potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů 
informací vyřazeni.

Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho 
přihlášení k odběru informací, pošlete na 
číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru: 
PLZmezeraKASEJOVICEmezeraIN-
FORMACEmezeraSTAV

Informace, které Vám budeme zasílat, 
jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen 
zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS 
zprávy za 3,- Kč (včetně DPH).

Přihlásit se můžete také osobně na 
Městském úřadě v Kasejovicích nebo 
prostřednictvím e-mailu matrika@kasejo-
vice.cz, kde uvedete své jméno, příjmení, 
adresu trvalého pobytu a telefonní číslo.

Pro každou rodinu s trvalým 
bydlištěm v Kasejovicích 
a spádových obcích bude od 
20. prosince 2018 připraven 
na radnici k vyzvednutí 
měsíční kalendář s kresbami 

Stanislava Hrbka.

Hledají se zájemci 
o komorní hru, 

především na violu, 
violoncelo a piano 

z Kasejovicka, případně 
z jižního Plzeňska. 

Tel. 721 210 899.

Srdečně zveme na
 Vánocní 

koncert 
P. Petra Marka

30. prosince v 17 hod.
v kostele sv. Jakuba 

v Kasejovicích

Přenecháme místo s náhrobkem na 
hřbitově v Kasejovicích u hlavního 
chodníku ve spodní části. Cena 
dohodou na tel. 777 113 423.

Nová silnice a chodníky ve spodní části Jánského náměstí

i
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i
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Hned na začátku letošního roku jsme se sešli na společném výšlapu na Třemšín, na 
výroční schůzi SDH a masopustu. Na jaře jsme veškerý volný čas obětovali přípravám 
na červnové Setkání rodáků a přátel obce. Město Kasejovice financovalo opravu 
střechy a fasády na hasičské zbrojnici, výměnu oken a natření fasády kulturního 
zařízení, materiál na úpravu okolí kapličky. Většinu prací jsme díky všem 
spoluobčanům zvládli svépomocí. I když nám počasí moc nepřálo, setkání rodáků se 
vydařilo. V průběhu léta jsme ještě stihli uspořádat oslavu Mezinárodního dne dětí, 
scházeli se na přátelských posezeních spojených s opékáním buřtů, proběhla tradiční 
dovolená tatínků s dětmi nazývaná „Apalucha“ a stanování maminek se svými 
ratolestmi tentokrát v Konstantinových Lázních.

Na podzim se uskutečnil už pátý ročník pochodu „Pěšky do Putimi“.  Poprvé pěší 
účastníky doprovodilo 5 cyklistů. V cíli jsme přivítali 2 nejzdatnější pěšáky, kteří letos 
pochod zvládli v rekordním čase 9 hodin. Byl to také první rok, kdy se na start 
nedostavil zakladatel pochodu. 

Rybářské závody zpestřily víkend, který byl ve znamení Václavské poutě. Pak 
následovalo posvícenské posezení s harmonikářem Martinem Lukášem a lampiónový 
průvod. 1. prosince uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů zájezd do Prahy na 
loutkové divadelní představení Já bych rád k Betlému. Navštívili jsme vánoční trhy na 
Staroměstském náměstí a zhlédli slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V Praze 
jsme se naladili do vánoční atmosféry a hned druhý den rozsvítili vánoční strom 
v Újezdě. I letos je díky místnímu všeumělci výjimečný. Konec roku patří tradičně 
Mikulášské nadílce, adventní tvořivé dílně a společnému přivítání nového roku. 

Za tak velké množství kulturních a společenských akcí můžeme poděkovat 
zúčastněným obyvatelům obce i přespolním příznivcům. Všichni mají v této 
uspěchané a náročné době chuť se sejít, popovídat a hlavně přiložit ruku k dílu. Za 
zmínku jistě stojí velice dobrá spolupráce s Městským úřadem v Kasejovicích 
a Sborem dobrovolných hasičů, zvláště jejich finanční podpora.                 -mm-

Společenský život v Újezdě 

Členové kasejovického Myslivecké-
ho spolku Čihadlo by chtěli touto cestou 
poděkovat všem dětem a jejich rodičům, 
kteří se zapojili do již tradiční podzimní 
soutěže ve sběru žaludů. 

Tuto záslužnou akci vyhlašuje každo-
ročně místní mateřská škola. V letošním 
roce děti nasbíraly pro lesní zvěř téměř 
800 kg žaludů. Po ukončení sběru byli v 
rámci myslivecké besedy v mateřské 
škole vyhodnoceni a odměněni nejlepší 
sběrači. Ve spolupráci s mateřskou ško-
lou se snažíme vést děti ke vztahu k příro-
dě, péči o zvěř a učit je o ochraně životní-
ho prostředí.
                                         -  msc -

Poděkování dětem 

z mateřské školy

Již po patnácté pořádali dobrovolní 
hasiči Řesanice a Klub přátel zelené 
sedmy turnaj o „Putovní pohár“ v řesanic-
kém voleném mariáši. Turnaj je vždy 
pořádán třetí sobotu v měsíci listopadu. 
Letos byl kvůli technickým problémům 
odložen o týden později. Tomuto hlavní-
mu turnaji předcházel tzv. „letní přípravný 
kemp“, který se pořádá v kulturním zaříze-
ní v červenci. Při tomto letním kempu se 
kromě o hodnotné ceny hraje hlavně o na-

sazení hráčů do hlavního listopadového 
turnaje. Letošní kemp vyhrál Pavel 
Nachtman z Budislavic. Hlavní turnaj 
a letní kemp je desetníkový a hraje se 
podle pravidel platných v Řesanicích. Po 
tříkolovém urputném boji vyhlásili roz-
hodčí tyto výsledky. Hlavní cenu 
a „Putovní pohár“ si odnesl Milan Štěpá-
nek z Dožic, na druhém místě se umístil 
Pavel Sedlecký z Klatov, na třetím místě 
skončil František Kubík rovněž z Klatov 

a čtvrté místo neboli „bramborovou 
medaili“ získal Michal Juráček z Polánky. 
Nejlepším hráčem z Klubu přátel zelené 
sedmy byl Ing. Václav Šampalík, který 
obsadil 5. místo. Tento turnaj nešel pořádat 
bez vlivných a štědrých sponzorů. Pořada-
tele zamrzelo, že mezi sponzory nebylo 
také město Kasejovice, ale to se do 
budoucna možná změní.

Letošním hlavním sponzorem byla 
firma KLAUS Timber a. s., které bychom 
chtěli  rádi  poděkovat  za  ochotu 
a  spoluprác i .  Poděkování  ná lež í 
samozřejmě i dalším sponzorům, bez 
kterých by turnaj nemohl být uskutečněn: 
TTC MARCONI – Ing. Josef Šelepa, 
S T I L L  P R A H A ,  A G R O C H O V 
KASEJOVICE-SMOLIVEC, a.  s.; 
PIVOVARSKÝ DŮM PURKMISTR, 
MYSLIVECKÝ SPOLEK ČIHADLO 
K A S E J O V I C E ,  M Ě Š Ť A N S K Ý 
P I V O V A R  S T R A K O N I C E , 
ANTIKVARIÁT JAN VEBR, MVDr. 
Ladislav Janovec, HD REKLAMA – 
Stanislav Dlouhý, LINDE GAS a. s., Ing. 
Václav Šampalík,  LUKR PLZEŇ, AGRO 
B L AT N Á ,  R A B B I T  T R H O V Ý 
ŠTĚPÁNOV, DVŮR LNÁŘE s. r. o, Josef 
Vocelka.

Za SDH Řesanice a Klub přátel 
zelené sedmy ředitel, jednatel a tiskový 

mluvčí Pavel Behenský

Řesanický mariáš

Na začátku listopadu, 7. 11., se v ku-
lturním centru žáci 2. stupně zúčastnili 
cestovatelské přednášky manželů Špilla-
rových na téma Maroko. Děti se pouta-
vou formou dozvěděli velké množství 
různorodých informací o této severoaf-
rické zemi. 

Co dětské posluchače zaujalo nejví-
ce? Třeba pouštní stavby z písku, fantas-
tické záběry svítání a soumraku v poušti. 
Pastvou pro oči byly i křivolaké uličky 
orientálních měst, tržiště, pevnosti. Děti 
si také mohly osvojit i poznatek, že všed-
ní život marockých obyvatel je neskona-
le tvrdší, než v našich končinách.

    
Jaroslava Mlsová

Cestovatelská přednáška

 Maroko

Masopust Výlet do Putimi na kolechMasopust

Pěší výlet do Putimi Dovolená maminek

Lampionový průvodRybářské závody
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

PROSINEC
Za prosincem končí rok, do nového už jen 
krok. V prosinci jsou Vánoce, přesně jednou 
po roce. Blíží se vánoční čas, vůně cukroví, 
volné dny s maminkou a tatínkem, těšení na 
Ježíška a bílý sníh všude kolem... Přejeme si 
všichni ve školce – voňavý stromeček a hod-
ně lásky kolem sebe.
Naše zážitky v uplynulé době? 

ZAVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY 
–  každý rok čekají prolézačky, hračky, 
stromy a vlastně celá školní zahrada na 
uspávanku. Spi zahrádko, spi... všichni 
jsme zazpívali, a spolu s Podzimníčkem 
zamkli stříbrným klíčkem. Pěkně spi a bu-
deme se těšit na jaro.

BESEDA S MYSLIVCI  
Naši kamarádi myslivci z MS Čihadlo 
Kasejovice nás navštěvují každým rokem 
a moc se na ně těšíme. Letos přišli na 
návštěvu pan Václav Vrátník a Jiří Suda a 
od samého začátku to bylo vydařené setká-
ní. Do třídy vstoupili v mysliveckých uni-
formách a s loveckou výbavou tak, jak se na 
správné myslivce patří. Pak následovalo 
povídání o životě volně žijících zvířat a ce-

loroční  péči o ně.  Plno zajímavostí z mys-
livecké činnosti, hádanky a také četba z kni-
hy mysliveckých povídek Jak jsem se stal 
myslivcem. Zaujaly nás lovecké trofeje 
a pomůcky, které každý správný myslivec 
má mít – dalekohled, lovecký nůž a zbraň. 
Myslivci nás pochválili a poděkovali nám 
za sběr žaludů pro zvířátka na zimu. Všichni 
jsme dostali sladkou odměnu a ti nejlepší 
knihu s příběhy lesních zvířátek. Všichni 
jsme si povídání náležitě užívali. Závěrem 
jsme si společně zazpívali. Kamarádům 
myslivcům moc děkujeme za návštěvu 
a budeme se těšit na jarní povídání. 

SOVÍ KAMARÁDI 
Jsme soví školka, sponzorujeme sovu 
pálenou. Sovička Julinka je náš kamarád a 
tak jsme se v letošní roce rozhodli, že si 
vyzdobíme „sovími kamarády“. A že se 
nám to za přispění našich rodičů opravdu 
povedlo! Jsme šikovní a kreativní. Vznika-
ly krásné sovičky, kterým jsme také společ-
ně vymýšleli jména podle toho, jak vypada-
ly. Vyrobené sovičky jsme si s nadšením 
odnášeli domů a velkými sovičkami jsme si 
vyzdobili pergolu u vchodu. Každý den nás 
vítají při příchodu do školky. 

DIVADLO DRÁČEK  
- s pohádkou  Loupežníci a zvířátka doplni-
lo naše povídání o životě zvířat, tentokrát 
domácích. Pejsek a kočička nechtěli bydlet 
u zlého hospodáře a vydali se najít si nový 
domov. Všichni víme, že se o zvířecí kama-
rády máme dobře starat, protože je máme 
rádi.
 

DIVADLO ONDŘEJ 
Pohádkové vyprávění o oceánech, pirátech 
a rybách - KŘÍŽEMKRÁŽEM OCEÁ-
NEM. Divadlo jsme si všichni náležitě 
užívali. Byli jsme vtaženi do děje, někteří 
z nás se proměnili v herce a dokázali se 
úžasně bavit a bavit i své kamarády.

NA VÝSTAVĚ U CHOVATELŮ 
Těšíme se na ni každý rok. Všechna 
vystavovaná zvířátka poznáme, ve školce 
si o nich povídáme a po výstavě si je 
kreslíme. Všechna zvířátka u nás vyhrála 
p r v n í  m í s t o !  D ě k u j e m e  m í s t n í m 
chovatelům za pozvání.

 NAŠE VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vzduch je plný andělíčků, 

třpytí se a křídly šumí, 
každý zpívá  haleluja, krásně, 

jak jen anděl umí. 
Krásné a klidné Vánoce, hodně štěstí 
a zdraví přejí děti a zaměstnanci Mateřské 
školy Kasejovice.

Ledvinová Ivana, ředitelka 
mateřské školy      

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :

&  Táňa Vasilková Keleová: Jsi jako slunce
&  Táňa Vasilková Keleová: Sítě z pavučin
&  Robert Bryndza: Dívka v ledu
&  James Patterson: Podezřelý č. 1
&  Jan Bauer: Pád císařova zetě
&  Gillian Flyn: Ostré předměty
&  Tanya Valková: Arabská krev
&  Milada Cihlová: Předmířsko
&  Ina Brandtová: Soví koulo - Zlaté tajemství

Informace z kasejovické knihovny Z
I

M
A

Obrázek Evičky Chlandové

V září začala třiceti devíti žákům 2. a 3. 
třídy základní školy výuka plavání v bazé-
nu v Horažďovicích. Dětem se plavání 
moc líbilo. Zvlášť tehdy, když je během 
deváté lekce učila samotná „vodnice“.

3. prosince nastal poslední den plavec-
kého výcviku. Ten si děti užívaly s nafuko-
vacími hračkami. Každý malý plavec 
obdržel Mokré vysvědčení s disciplínami:
Výdech do vody, potopení hlavy, splývání 
prsa, splývání znak, skok do vody, plavání 
na metry. Mezi nejlepší výkony patřila 
uplavaná vzdálenost 600 m.

K nadšení malých plavců zajisté při-
spíval i pozitivní přístup všech zaměstnan-
ců plaveckého bazénu.

   -lh-

Plavecký výcvik

V prvním listopadovém týdnu proběhly v naší škole  
programy prevence sexuálně rizikového chování žáků ve věku 
puberty a dospívání. 

Ve 3. a 5. ročníku šlo o preventivní program Moje cesta na 
svět, který si klade za cíl inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na 
sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či 
partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu 
lásky. V průběhu tohoto interaktivního programu se žáci pomocí 
jednoduchých her a aktivit seznámili s průběhem početí, 
s prenatálním vývojem a porodem.

Žáci 9. ročníku prošli programem zaměřeným na prevenci 
neplánovaných těhotenství a interrupcí. Tento program směruje a 
vychovává žáky k odpovědnosti za navazování partnerských 
vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je hodnota lidského života, 
věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali 
k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví 
a trvalých partnerských vztahů. Tato lekce je završením 
komplexního programu “Pro život”, který poskytuje Národní 
iniciativa pro život pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ.                     -lh-

Preventivní program „Pro život“

Datum 1. prosinec napovídá, že se pomalu a jistě blíží 
Vánoce. Čas, kdy to doma voní cukrovím a jehličím, vše je 
krásně uklizené a vyzdobené. Děti, které přišly do vánoční 
dílničky, mohou doma k vánoční atmosféře také přispět. Domů 
si totiž odnesly voňavé a krásně naparáděné perníčky 
a ozdobená hvězda se bude třpytit na dveřích nebo na stěně třeba 
v jejich pokojíčku. Na hvězdičce se houpal na zvonkové 
houpačce vánoční skřítek. Ten se dětem moc líbil. Na začátku 
byly na stolech jen kousky barevných látek, provázky, vata, 
kuličky a rolničky. Stačily už jen šikovné ruce dětí a jejich 
pomocníků, nůžky, lepidlo a po chvíli se objevovali v dlaních 
dětí první vousatí skřítci s cinkající rolničkou na čepici. Všem se 
moc povedli. Hvězdu si každý nazdobil dle vlastní fantazie.

První prosincové odpoledne jsme si společně s dětmi užili. 
Děkuji všem za pomoc a přeji krásné, voňavé a požehnané 
vánoční svátky.
    Šulcová Olga

Vánoční dílna v Bezděkově

. 
Kladrubecké děti, hodné i ty zlobivé, navštívil začátkem prosince Mikuláš se svojí družinou. Nevykračoval si ale jako obvykle 

obklopen anděly a divokými čertíky. Tentokrát, stejně jako i v loňském roce, přijel na koni. Po probrání hříchů a prohřešků dětí 
a rozdání odměn (a výprasků) pak Mikuláš a jeho parta všechny děti povozili na konících na kladrubecké návsi.     -dm-

V Kladrubcích slavili netradičním způsobem svátek sv. Mikuláše 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
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- „Soví školka”
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si o nich povídáme a po výstavě si je 
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Obnovená studánka sv. Vojtěcha

Hodinový manžel

Zahrada, domácnost, dílna, 
vozidla, doprava, opravy, údržba, 

výpomoc, poradenství

Vladimír Prager

Hajany 45, Blatná   
Tel: 608 329 535

Mail: vladaprager@seznam.cz

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky, 

kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Otevírací doba:
Pondělí - zavřeno

Úterý - dočasně zavřeno
Středa - pátek - 11.30 - 19.30

Sobota - 11.30 - 21.00
Neděle - 11.30 - 19.30

Komunitní škola Kasejovice z.s.a SDH Polánka

srdečně zvou na novoroční pochod

" Pokoření  kóty 628"
Sraz 1.1.2019 ve 13 hod 

na kasejovickém náměstí.

Buřty s sebou!

Občerstvení na zahřátí zajištěno!!!

Kadeřnictví Iveta Kasejovice
Provozní doba:

úterý a středa 9 - 12 hod, jinak dle objednávek
na tel. 602 763 419.

Prodej vlasové kosmetiky Davines a Dusy
Dárkové vánoční poukazy

Rabbit 
uzená kuřecí čtvrtka 100 gr/5.90 Kč
Gothaj 100 gr./7.90 Kč
kuřecí prsní řízek mraž. 1 kg 109.90 Kč
vepřová kýta 1 kg/89.90 Kč
vepřová krkovice bez kosti 1 kg/119.90 Kč 
vepřový bok s kostí 1 kg/77.90 Kč

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

** Hodně štěstí a zdraví 
v novém roce 2019 **

Prodej vánočních kaprů v obci Pole

Kapr do 2,5 Kg   55 Kč/kg

Kapr nad 2,5 Kg  65 Kč/kg

Nutno objednat na tel. 728 814 880. L


