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

V pátek 6. května si Kasejovice připomněly 66. výročí svého 

osvobození americkou armádou a příjezdu Československé samostatné 

obrněné brigády. Na slavnosti se sešli jak představitelé města, tak ţáci 

základní školy a občané z Kasejovic a okolí. Nejdříve došlo k uctění 

památky obětí druhé světové války v místním parku, kde starostka měs-

ta společně s přáteli Klubu 4. obrněné divize slavnostně poloţila věnec. 

Poté se účastníci oslavy přesunuli na kasejovické náměstí, kde byl polo-

ţen věnec u památníků „Na paměť osvobození obce 3. americkou armá-

dou 6. května 1945 a příjezdu čs. obrněné brigády 22. května 1945“. 

Slavnost byla ukončena prohlídkou vozidel vojenské techniky.       -lfš- 

Na rok 2011 má město Kasejovice v plánu hned několik sta-

vebních akcí. V první řadě bude provedena rekonstrukce zdravotního 

střediska, která proběhne ve dvou etapách. První etapa počítá 

s kompletní opravou střešní krytiny, včetně laťování a výměny klempíř-

ských prvků z pozinkovaného plechu. Nová střešní krytina bude prove-

dena z bobrovek Tondach, přičemţ před její montáţí bude provedeno 

okopání a vyspravení opadaných říms a atik. Dojde rovněţ na novou 

omítku a fasádní nátěr. Ve druhé etapě rekonstrukce zdravotního středis-

ka bude provedenými stavebními úpravami zajištěn snadnější a bezpeč-

nější příjezd k objektu. Částečně bude rozšířena příjezdová komunikace 

a vybudováno parkoviště pro 12 osobních automobilů.   

 Další plánovanou stavební akcí na rok 2011 je oprava komunika-

cí v Kladrubcích. Předmětem opravy místní komunikace jsou dva úseky 

v katastrálním území Kladrubce. Konkrétně se jedná o úsek místní ko-

munikace na návsi kolem rybníka a další úsek místní komunikace uvnitř 

obce. V současné době jsou oba úseky komunikace pokryty silně naru-

šeným penetračním nátěrem a na mnoha místech navíc travním poros-

tem. Oprava místní komunikace bude provedena v přibliţném rozsahu 

1320 m². Kromě těchto stavebních akcí plánuje město Kasejovice ještě 

další stavební práce menšího rozsahu. Jedná se např. o opravy na kultur-

ním zařízení v Polánce, opravu chodníku v  mateřské školce a podlahy 

v kasejovické hasičské zbrojnici a další.  

   Marie Čápová, starostka města Kasejovice 
 

 

Kulturně společenské centrum pořádá  

autobusový výlet na 

 

 

 
 

 

Odjezd v 8 hod. z kasejovického náměstí 
 

Opět s průvodcem Františkem Moserem  

nejprve lanovkou na Špičák a pak  

po svých k Čertovu jezeru. 
 

 
Závazné přihlášky včetně úhrady u paní Jakubčíkové  

v prodejně Drogerie. Informace na tel. 602 429 346. 

 
 
 

 
 

 

● Budování  kanalizace v Nezdřevě 
● Velikonoční akce v obcích 
● Plánované stavební akce 
● Usnesení z Rady a Zastupitelstev 
 
 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 6. 2011.  

Příjem příspěvků KN č. 6 / 2011  do 31. 5. 2011.                                          

 
 

 
 

pořádá v neděli  

 
 

 

 
 

 
od 13.30 hodin 

 
 

*tradičně velký výběr v soutěžích  

pro naše nejmenší i starší děti  * 

 odměny za soutěže * doprovodný program *  

ukázka techniky a zásahu JSDH Kasejovice   

* malé občerstvení pro děti zdarma* 
 

TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ !!!!!! 

Co je dobré vědět o našem kostele 
 aneb Poznáváme místo náboženské úcty  
                         a odkaz předků  

 

Komentovaná prohlídka kostela  
sv. Jakuba Staršího v Kasejovicích 
 

27. 5. 2011 od 21:00 
 

Dějinami kostela Vás bude provázet a jeho archi-
tekturu a výzdobu Vám přiblíží Mgr. Vladimír 
Červenka. Pro další dotazy bude k dispozici také 
P. Mgr. Robert Konrad Paruszewski, 
administrátor farnosti. 
Akce je pořádána v rámci "Noci kostelů 2011"  
za podpory Římskokatolické farnosti Kasejovice 

foto -lfs- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE  

PROJEDNALA A SCHVÁLILA: 
 

● program přímé podpory neziskových 

organizací, např. TJ Sokol, Hokejbalový 

klub Kasejovice ve výši 90 000 Kč 

● pronájem pozemků v k.ú. Polánka u 

Kasejovic pro zemědělskou činnost 

● pronájem nebytových prostor v DPS za 

účelem provozování masérských sluţeb 

● navýšení příspěvku na údrţbu veřejného 

prostranství hasičům Kladrubce 

● podání výzvy na rekonstrukci střechy 

zdravotního střediska, na úpravu příjez-

du a parkové plochy a na rekonstrukci 

návsi a místních komunikací v Kladrub-

cích 

MUDr. Hana Černochová  
- praktický lékař, tel. 371 595 

155 (Kasejovice) 
 

Ordinace Kasejovice: 
Po     7.30 - 12.00  13.00 - 15.00 

Út      7.30 - 12.00                

St      7.30 - 11.00  13.00 - 16.00 

Čt                           13.00 - 16.00 

Pá     7.30 - 12.00 

Ordinace Mladý Smolivec: 
Út   13.00 - 16.00 

Čt     7.30 - 12.00  

 
 

MUDr. Najib Chakib Barakat  
- zubní lékař, tel.734 703 942 

 

Po, Út, St     7.30 - 16.30 

Čt                 7.30 - 18.30 

Pá                 pro zvané  
 

První pomoc   

Po – Čt        7.30 – 8.30  

 
MUDr. Hana Bártíková  

- dětský lékař, tel.602 187 587 
 

Po   12.00 - 15.00  

St    10.30 - 13.00  
 

MUDr. Zdeněk Kestřánek  
- ţenský lékař, tel. 723 906 770 
 

ST   13.00 - 19.00  

 

Sběrný dvůr města Kasejovice 
 

letní období  

- sobota 8.00 - 10.00 hodin 

zimní období  

- sobota 9.00 - 10.00 hodin 
 
 

Lékárna  

tel.: 371 595 108 

Po   9-12     12.30 - 16,30 

St    9-12     12.30 - 16.30 

Pá   8-12     12.30 - 15.30 
 

 

Česká spořitelna 

tel.: 371 595 101 

Po   9-12.30   13.30-17 

St    9-12.30   13.30-17 

Pá   9-12.30 
 

Česká pošta 

tel.: 371 595 170 

Po - Pá   8-10   13-17 
 
 

BEVAR 

tel.: 371 595 015, 773 653 717 

Po - Pá  8-12    13-16 

So         8-11 

 

Netradiční odpoledne nazvané origi-

nálně Kudy ve Smolivci z nudy čekalo 

všechny, kteří se dostavili v sobotu 9. 4. do 

sálu kulturního domu ve Starém Smolivci. 

Ve 14.00 vše začalo divadelním představe-

ním pro děti. Pohádka s názvem O Kačen-

ce a Raráškovi se líbila nejen dětem, ale i 

rodičům. Veselý příběh o lásce Kuby a 

Kačenky děti provedl všemi čtyřmi roční-

mi obdobími s lidovými zvyky a tradicemi, 

které k jednotlivým obdobím patří. 

Po divadle ale odpolední program 

teprve pořádně začínal. V sále totiţ byla 

přichystána jednotlivá stanoviště, u kterých 

se příchozí mohli nejen podívat, ale i vy-

zkoušet různá řemesla a dovednosti. Kon-

krétně byly přichystány „dílny“ tvorby 

šperků a doplňků z modelovací hmoty FI-

MO pod vedením paní Krejčové z Doţic, 

výroby šperků a doplňků z drátků a korál-

ků pod vedením paní Pěnkavové z Kocelo-

vic, pletení košů a věnečků z papíru pod 

vedením paní Kopřivové z Řesanic, umě-

lecké malování pod vedením Markéty Ku-

bové a vzhledem k blíţícím se Velikono-

cům nemohlo chybět pletení pomlázek, 

které přijel předvést pan Černý z Mladého 

Smolivce. Dále se lidé mohli inspirovat 

ukázkou krásných háčkovaných dekorací 

paní Nové ze Starého Smolivce a prezenta-

cí jarních a velikonočních dekorací 

z květinářství paní Beranové  

v Kasejovicích, které bylo moţné si také 

zakoupit. Kromě kreativních a uměleckých 

dílniček došlo i na pohyb. Na své si přišly 

děti, které se venku před hospodou zúčast-

nily soutěţe v hodu balónem na koš. Starší 

házely na skutečný basketbalový koš, ty 

nejmenší vzhledem ke své výšce se musely 

spokojit s nůší. Soutěţe připravil Michal 

Arnošt z Mladého Smolivce se svým bas-

ketbalovým týmem. Cvičilo se i v sále. 

Obecenstvo  spíš jen přihlíţelo, ale rozhod-

ně bylo na co se dívat. Paní Vodičková 

z Kasejovic předvedla ukázku populární 

zumby a paní Bílková ze Strakonic ještě 

další novinky v aerobikovém cvičení. 

Celý program provázelo promítání 

pohádek a filmu na přání, který si diváci 

mohli sami zvolit. Pravda, neposedné děti 

u pohádek příliš neposeděly, ale moţná o 

to více se vyřádily kreativně či sportovně. 

Kdo přišel, něco si odnesl. Ať uţ to byl 

vlastnoručně vyrobený šperk, namalovaný 

obrázek, vlastnoručně upletený nebo jen 

zakoupený velikonoční věnec. Kdo přišel, 

rozhodně se nenudil. Cílem organizátorů 

bylo inspirovat příchozí prezentovanými 

aktivitami natolik, ţe třeba nezůstane jen u 

jednoho dubnového sobotního odpoledne. 

Děkujeme Místní akční skupině Sv. 

Jana z Nepomuku za poskytnutou dotaci a 

zastupitelstvu Mladého Smolivce nejen za 

finanční podporu.               Jana Arnoštová 

Jako kaţdým rokem pořádali i letos 

kladrubští hasiči stavění májky a pálení 

čarodějnic.  

Májové oslavy v Kladrubcích 
 

Hasiči z Kladrubec pořádají  

25.5. 2011 v sobotu Májový průvod 

obcí s hudbou. 
 

Zveme všechny příznivce a přátele na 

tuto odpolední zábavu. 

 

Městský úřad Kasejovice 
 

Po, St  7.00 - 12.00  13.00 - 17.00 

Út, Čt  7.00 - 12.00  13.00 - 15.30 

Pá        7.00 - 12.00 
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

SCHVALUJE: 

● rozpočtové opatření č. 2/2011 

● uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na vedení EE v k. ú. Starý Smolivce s firmou 

ČEZ Distribuce a.s. dle GP na p. č. 834/16 KN v rozsahu 

19,6 m2 (Chaty Starý Smolivec) 

● uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení 

EE v k. ú. Starý Smolivce s firmou ČEZ Distribuce a.s. 

dle GP č. 227/12/2011 na p. č. 12/1, 892/1, 893 vše KN v 

rozsahu 52,88 m2 (Novostavba Stoklasa Starý Smolivec) 

● uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na vedení EE v k. ú. Doţice s firmou ČEZ Dis-

tribuce a.s. dle GP na p. č. 817/1 KN zemní kabel NN 

v rozsahu 52 m2, vzdušné vedení NN v rozsahu 120,5 m2 

(Do Souhradí) 

● ţádost Kateřiny Markové z Prahy na pronájem hostince 

v Mladém Smolivci za nájemné 1300,- Kč/měsíčně od 1. 

5. 2011 na dobu neurčitou, součástí pronájmu není proná-

jem zas. místnosti, ta se bude pronajímat individuálně 

● povolení vjezdu na komunikaci Mladý Smolivec – Budi-

slavice pan Miloš Lederbuch, Mladý Smolivec a vydání 

nové dopravní značky vjezd pouze na povolení Obce 

Mladý Smolivec 

● neinvestiční náklady na ţáky ZŠ Nepomuk v celkové výši 

25.306,- Kč (doplatek za rok 2010 ve výši 1.175,- Kč a 

záloha na rok 2011 ve výši 24.131,- Kč) 

● inventarizační komisi ve sloţení Eva Kubová, Jan Spour 

a Marie Kříţová a termín inventury na 2. 5. 2011 v hos-

tinci Mladý Smolivec 
 

NESCHVALUJE: 

● ţádost na koupi pozemku v k. ú. Starý Smolivec paní 

Michaela Procházková, Malečov, Ústí nad Labem 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● ţádost na koupi pozemku v k.ú. Radošice paní Jana Čeči-

lová, Praha, prodej bude projednán na příštím zasedání 

● ţádost o pronájem pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p. č. 

404 KN pan Miloš Lederbuch, Mladý Smolivec, proná-

jem bude projednán na příštím zasedání 

● nabídku na prodej pozemku v k.ú. Starý Smolivec 

(studny) pan Krátký, Starý Smolivec s tím, ţe panu Krát-

kému nejprve nabídneme výměnu pozemku 

● nabídku na pronájem pozemku v k.ú. Starý Smolivec 

(MŠ) p. č. 140/8 KN paní Dagmar Justrová, Roţmitál p. 

Třemšínem s tím, ţe obec znovu osloví paní Justrovou 

s nabídkou odkupu za cenu 20 Kč/m2 anebo směnu, pro-

nájem pozemku zatím nepřichází pro obec v úvahu 

● ţádost MS Stráţ Mladý Smolivec na ručení k úvěru na 

předfinancování projektu Centrum Mysliveckého sdruţe-

ní Stráţ s tím, ţe MS Stráţ předloţí konkrétní poţadavky 

a podmínky na ručení Obce Mladý Smolivec 

● ţádost České národopisné společnosti o kontakty na naše 

kronikáře s tím, ţe nejprve osloví Obec Mladý Smolivec 

kronikáře samotné a aţ po jejich souhlasu kontakty sdělí 

● informace o projektu Památníky, paměť svědomí, svědo-

mí paměti 

● informace opravě kanalizace na hřišti ve Starém Smolivci 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ SCHVALUJE: 

● rozpočtové opatření č.1/2011 

● výroční zprávu o poskytování informací za rok 2010  

● „Dodatek č.1/2011 ke smlouvě na dopravní obsluţnost“ 

na rok 2011 

● osvobození od místního poplatku za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů na  rok   2011  sl. K.T 

● návrh rozdělení pozemků p.č. 99/4, 99/2, 2135/20 a st. 

51 v k.ú. Hradiště pro vyhotovení geometrického plánu 

dle přílohy 

● bezplatný pronájem obecních prostor (klubovna Hradiš-

tě,  bývalá  škola  v Bezděkově, Bezděkov čp. 25 ) pro 

občany obce 

● prodej a cenu za palivové dříví z obecního lesa pro obča-

ny obce. Větve nařezané 30 Kč/m3, palivové dříví 

(samovýroba) 90,- Kč/m3a větve zdarma za úklid 

● manţelům Brejchovým pokácení 1 kusu břízy u nemovi-

tosti čp.30 v Hradišti 
 

SOUHLASÍ: 

● s pořádáním setkání důchodců v Kasejovicích 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● poţadavky občanů obce na změny Územního plánu Ob-

ce Hradiště 

● informaci o hospodaření v obecním lese od začátku roku 

2011 

● informaci o uzávěrce silnice Nezdřev-Řesanice 

● výši nákladů na vydávání Kasejovických novin 

● veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

ÚP Lnáře 

● zodpovědné osoby za půjčování a evidenci laviček, stolů 

a stanu (v Hradišti p. Merhout,  v Bezděkově p. Novák) 

● podání ţádosti na Úřad práce Plzeň-jih o vytvoření jed-

noho pracovního místa od 1.4.2011 na dobu 7. měsíců 

● znovuotevření zubní ordinace v Kasejovicích od 

1.4.2011 

● informaci o volných místech v DPS Kasejovice. 

 Na měsíc duben připravili učitelé kasejovické základní 

školy velikonoční soutěţ jak pro ţáky prvního, tak druhého 

stupně. Na druhém stupni mohli ţáci své velikonoční dekora-

ce přinášet do 14. dubna. Poté byly velikonoční výrobky vy-

staveny v prostorách školy, kde je ţáci a učitelé ohodnotili. 

Velikonoční soutěţ na druhém stupni vyhrála Anna Sedláčko-

vá z 8. třídy, na druhém místě skončila Lucie Myslivcová a 

třetí místo obsadila Kateřina Kurcová, obě ţákyně 6. třídy.  

 Obdobná soutěţ byla nachystána pro ţáky prvního 

stupně. Zde si své prvenství obhájil Tomáš Lexa, ţák 5. třídy, 

se svým velikonočním fotbalem. Druhé místo si vybojovala 

ţákyně 4. třídy Carolina Weise s „kokobarem“ a třetí místo 

obsadil Karel Matějovský ze 4. třídy, který do soutěţe vyrobil 

netradiční šachy. Kaţdý soutěţící dostal za svoji práci a účast 

v soutěţi drobnou odměnu. 

     Štěpánka Löffelmannová                                       
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Tento svátek ţivot-

ního prostředí při-

padá kaţdoročně na 

22. dubna, ale na 

ZŠ v Kasejovicích jsme ho letos, v rámci 

projektu „Poznáváme svůj kraj“, oslavili jiţ 

ve středu 20. dubna 2011.  Ţáci a ţákyně II. 

stupně strávili jeho první část ve třídách se 

svými třídními učitelkami, kde se rozdělili 

na dvě skupiny. Chlapci vyráběli sedáky a 

lavičky z PET lahví a děvčata si vyráběla 

šperky z kašírovací hmoty, vytvořené ze 

starých novin. Protoţe nám přálo počasí, 

vydali jsme se druhou část „Dne Země“ 

strávit na školní hřiště. Zde všichni pouţili 

své mladé síly a snaţili se alespoň trochu 

vylepšit běţeckou dráhu a zbavit ji plevele. 

Aby však byla podle představ, dalo by to 

ještě mnohem více práce a úsilí. 

                         Jitka Matasová 

  

 

 

Ve středu 27. dubna se ţáci ze 7. a 8. roč-

níku kasejovické základní školy zúčastnili 

v rámci projektu „Poznáváme svůj kraj“ 

exkurze na Příbramsko. Cílem této tematické exkurze bylo navštívit příbram-

ské hornické muzeum a památník Vojna v Lešeticích. Ještě před návštěvou 

hornického muzea čekala na ţáky krátká zastávka ve Vysoké u Příbrami, kde si 

v místním zámeckém parku prohlédli památník významného českého hudební-

ho skladatele Antonína Dvořáka a Rusalčino jezírko nacházející se 

v nedalekém lese.  

V hornickém muzeu v Příbrami byla pro ţáky připravena prohlídka 

„Ševčinského dolu“ doplněná odborným výkladem. Mladí návštěvníci se tak 

mohli seznámit nejen s historií hornicko-hutnické činnosti na Příbramsku, ale 

také s tradičními řemesly a průmyslem dané lokality. Dozvěděli se, jak 

v Březových horách probíhala těţba jiţ ve středověku, a jak se tato činnost 

proměňovala v průběhu jednotlivých století. Nechyběla rovněţ připomínka 

těţby uranu v Příbrami a okolí po roce 1948. V jednotlivých expozicích měli 

ţáci jedinečnou příleţitost seznámit se s nejstaršími písemnými dokumenty 

potvrzujícími provozování důlní činnosti na Příbramsku, jednotlivými nástroji 

pouţívanými při dolování, hornickými uniformami či existencí montánního 

učiliště z roku 1849, pozdější báňské akademie a Vysoké školy báňské.  

Součástí prohlídky areálu „Ševčinský důl“ byla návštěva 37 metrů 

vysoké Ševčinské věţe, ze které se nabízí pohled na celý hornický areál Březo-

vých hor a do širokého okolí. Při procházení strojovnou si ţáci mohli povšim-

nout unikátního důlního kompresoru z roku 1928 a hasičské stříkačky Báňské-

ho ředitelství Příbram z roku 1885. Zajímavá byla rovněţ prohlídka mineralo-

gicko-geologické expozice s vystavenými vzorky z březohorského stříbrnorud-

ného revíru, uranového loţiska a podbrdské ţelezářské oblasti. Po zhlédnutí 

areálu A „Ševčinský důl“ se ţáci přesunuli k dolu Anna, kde si prohlédli cá-

chovnu a důlním vláčkem projeli 260 metrů dlouhou Prokopskou štolu, která 

směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě revíru Březových 

hor.  

 Prohlídka části příbramského hornického muzea v Příbrami přiblíţila 

ţákům způsoby dolování draných kovů na Příbramsku od doby nejstarší aţ do 

20. století. Získali tak představu, jakým způsobem se mohlo těţit zlato nachá-

zející se v dolech v okolí Kasejovic a jaký význam měla těţba pro dané lokali-

ty. Z Příbrami se ţáci přesunuli do nedalekých Lešetic, kde pro ně byla připra-

vena prohlídka památníku Vojna doprovázená odborným výkladem. Památník 

v letech 1947 – 1949 fungoval jako tábor pro německé válečné zajatce. Od 

roku 1949 do roku 1951 poslouţil totalitnímu komunistickému reţimu jako 

tábor nucených prací a následně jako vězeňské zařízení pro politické vězně 

z let 1951-1961. Ţáci se tak seznámili s tím, kdo to byli političtí vězni, z jakého 

důvodu byli tehdejším politickým reţimem odsouzeni a jak vypadal jejich po-

byt v pracovním táboře. Jednotlivé expozice umístěné v zrekonstruovaných 

objektech tohoto vězeňského zařízení přiblíţily ţákům práci vězňů 

v uranových dolech. Nechybělo nahlédnutí do ubytovacího zařízení, cel urče-

ných pro potrestané vězně, ošetřovny či „kulturního centra“. V prostorách pa-

mátníku Vojna je k nahlédnutí místnost, ve které se na zdi nacházejí jména 

obětí politických procesů z 50. let. Po chvilce hledání tak bylo moţné najít 

jméno Milady Horákové, Záviše Kalandry či Stanislava Broje. Exkurze na Pří-

bramsko byla doplňující formou výuky pro ţáky druhého stupně kasejovické 

základní školy s důrazem na uplatnění interdisciplinárních vazeb v předmětech 

přírodopis, zeměpis, dějepis a výtvarná výchova. Z projektu „Poznáváme svůj 

kraj“ byly ţákům hrazeny finanční náklady spojené s realizací této exkurze.  

       Štěpánka Löffelmannová 

 

Jako kaţdý rok i 

letos o Velikono-

cích procházeli 

naši nejmladší vesnicí s křístačkami a rach-

tačkami všech moţných tvarů. Křístání v 

našich obcích má dlouholetou tradici. Jistě 

si mnozí z nás vzpomenou na mladá léta, 

kdy jsme o Velikonocích vstávali časně 

ráno a za doprovodu nezaměnitelného ra-

chotu procházeli naše vesnice. Je dobře, ţe 

i naši následovníci na tuto Velikonoční 

tradici nezapomněli. Srdečně jim přejeme 

mnoho vybraných vajíček nebo pár korun 

jako odměnu za jejich třídenní snaţení. 

Luděk Blovský 

 

 

 

 

foto -lfs- 
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„POZNÁVÁME SVŮJ KRAJ“ 
PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY KASEJOVICE  

 

Více informací o realizaci projektu najdete na 

www.poznavamesvujkraj.cz . 
 

Články a fotogalerie hledejte v jednotlivých oddílech webových  

stránek – realizace projektu, aktivity přírodopis, dějepis,  

zeměpis a výtvarná výchova, krouţek přírodovědně-dějepisný,  

výtvarný a PC-foto.  

 

 

 

Přiznám se, ţe mým dlouholetým dluhem byl příspěvek o 

nezdřevské hospodě. Dlouho jsem však neměl ten správný 

impuls, něco, co člověka nakopne a pak to jde skoro samo.  

Je třeba říct, ţe hospoda venkovská se dost liší od městské. 

Pravda, i ve městě se tam setkávají známí, bývají tam i štam-

gasti, neboli stálí hosté, ale velkou část návštěvníků tvoří lidé 

navzájem se neznající, zcela náhodně sdílející stejnou občer-

stvovací stanici, a většinou uţ se nikdy v ţivotě, zvláště jde-li 

o hospodu ve velkém městě, nesejdou.  

Naproti tomu hospoda vesnická je místem setkávání lidí, kteří 

se znají, delší či kratší dobu. Někdy od narození, jindy od 

přistěhování či získání místní nemovitosti. Je prostorem, kde 

se scházejí nejen sousedé ze samotné vsi, ale i lidé z blízkého 

okolí občas zajdou něco dojednat, nebo jen tak na pivko a 

popovídat si se známými. Ve vesnických hospodách, i v té 

nezdřevské se kromě dohadování obchodů a vzájemných slu-

ţeb probírají také čerstvé i starší události místní, sportovní, 

ekonomické i kriminální. Vzpomíná se na humorné nebo tra-

gické příhody z minula a občas se nadává na politiku a na 

počasí.  

Od chvíle, kdy se v Nezdřevě začala budovat čistička odpad-

ních vod a kanalizace, stala se v  místní hospodě aspoň na část 

večera pravidelným tématem debaty tato v historii obce nej-

nákladnější stavba. Kdo osobně nesledoval postup prací, do-

zvěděl se vše při pivu. Kde jsou potíţe se skálou, kde to jde 

díky písku hladce, kdy byly problémy s technikou. Probíraly 

se samozřejmě rovněţ postupy, které provádějící firma Stav-

by Šafanda, s. r. o. volila a padaly nejrůznější nápady, jak to 

měli dělat, aby stavba pokračovala schůdněji. A taky se obje-

vovaly protiargumenty vysvětlující zvolená řešení. Prostě 

"kanalizace" byla v hospodě kaţdodenně, tedy kaţdovečerně. 

Ať uţ komentáře Nezdřevských k činnosti Šafandovců byly 

optimistické, či pesimistické, ať odhady o rychlosti výstavby 

a o moţnosti dodrţení termínu byly jednou příznivé a jindy 

zase nedůvěřivé, jedna věc byla v hovorech zřejmá. Nikdo 

nikdy nekritizoval pracovní nasazení. Oceňovalo se, ţe pracu-

jí i o sobotách nebo na Velikonoční pondělí, leckdy do setmě-

ní a v zimě někdy i pod reflektory. "Jistě, vţdyť za to dosta-

nou zaplaceno, je to jejich zájem," znělo konstatování. Právě 

tak to má u schopné firmy fungovat.  

Aţ 10. května proběhne kolaudace, věřím, ţe úspěšná, proto-

ţe průběh výstavby sledoval nejen zkušený stavební odborník 

pan starosta Petr Chlanda, ale i sama provádějící firma si vše 

hlídala, aţ tedy kolaudace proběhne a jednotlivé domy budou 

připojeny na kanalizační síť, bude ono dlouhé kanalizační 

téma v nezdřevské hospodě zvolna doznívat. Budou moţná 

dohady, jak se co mohlo učinit lépe, bude se probírat, kdo jak 

dlouhou má přípojku. Bude se vzpomínat, ţe ves vypadala jak 

po náletu, připomene se, kdo kdy do výkopu málem nebo 

vskutku spadl. V nezdřevské hospodě se toto dlouhou dobu 

aktuální téma zvolna stane tématem vzpomínkovým. Ale ml-

čet se tam rozhodně nebude, chodíme tam přece kvůli soused-

ské společnosti a ta je trvalá. Jiří Čepelák  

 
 

POZVÁNKA na ZAHAJOVACÍ SEMINÁŘ  
Projektu 

 

,,Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví - místních  

partnerství zaměřených na rovné příleţitosti ţen a muţů“, která se koná  
 

 ve čtvrtek 16. června 2011 od 15.30 hodin  

v Kulturním centru Kasejovice. 
 

Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti  

do pátku 10. června 2011:  
 

 

Jméno a příjmení………………………………………………… 

Organizace: ………………………………………………… 
Obecní knihovna Kasejovice, Kasejovice 2, 335 44 
 

Těším se na setkání s Vámi a na Vaši aktivní účast  

Lenka Černá (komunitní koordinátor) 

Začátkem února oslavili 55 let společného ţivota 

manţelé Nachtmanovi z Budislavic. 

Budislavický rodák Josef Nachtman (1932) se 

vyučil jako zedník. Pracoval v bývalém mlado-

smoliveckém  JZD jako skladník a více neţ 25 

let jeho ţivota je spojeno s prací pro obec. Nej-

prve ve funkci tajemníka a pak, aţ do roku 1994, 

ve funkci předsedy MNV. O dva roky mladší 

manţelka Marie pochází z Vísky. Pracovala v 

Kovu Kasejovice a pak, aţ do roku 1989 vedla 

prodejnu smíšeného zboţí v Budislavicích. Man-

ţelství uzavřeli 5.2.1956 v Nepomuku. Vychova-

li dvě děti a těší se ze čtyř vnoučat a dvou prav-

noučat. Za OÚ Mladý Smolivec popřála starost-

ka Eva Kubová a zastupitelka Marie Kříţová. 

                      -ek- 

http://www.poznavamesvujkraj.cz


 

 

 

 

Výpůjční doba: Po  8 - 13, 16 - 17.30, Út 12 - 14.30 

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

 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

  James Patterson: Oko za oko 
 

  V. P. Borovička: Paříţská Sûreté pátrá 
  Linda Howardová: Náruč plná lásky 
  Alison Weirová: Šest ţen Jindřicha VIII. 
  Iva Hercíková: Vášeň 
  Vlasta Javořická: Bílá laň 
  100 zajímavostí ze staré Šumavy 
 
 
 
 

  Kocourek se vrací  
  V. & J. Spiegelvogelovy: Ţirafí příběhy 
  Astrid Lindgrenová: Mio, můj Mio 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

 
 

90 let  Anna Mašková Přebudov 
89 let  Naděţda Šourková Kladrubce 
88 let  Miluše Hlinková Ţivotice 
87 let  Marie Vavřičková Nová Ves 
85 let  František Novotný Kasejovice 
84 let  Anna Dţisová Nezdřev 
83 let Václav Behenský Řesanice 
82 let Jan Krliš  Nezdřev 
81 let Bohuslav Dobiáš Budislavice 
80 let Jarmila Faměrová Mladý Smolivec 
  Jaroslav Vodička Kasejovice 
  Zdena Krlišová Nezdřev 
79 let Barbora Hlinková Radošice 
  Miloslav Karlík  Újezd 
  Adolf Raška Oselce 
78 let Zdeňka Dardová Kasejovice 
  Josef Urianek Nezdřev 
77 let Marie Nachtmanová Budislavice 
  Josef Talůţek  Kladrubce 
  Vladimír Matz Kasejovice 
  Anna Čoudková  Oselce 
76 let Olga Slancová Kasejovice 
  Vlasta Škudrnová Řesanice 
  Václav Silovský Kasejovice 
75 let  Věra Fruhaufová Mladý Smolivec 
  Václav Sluka Budislavice 
74 let  Věra Arvajová Kasejovice 
  Václav Kravařík  Polánka 
  Marie Dardová Kasejovice 
73 let  František Panýrek Starý Smolivec 
  Oldřich Skládal  Kotouň 
72 let  Jaroslav Brabec Nezdřev 
  Květoslava Dlouhá  Kasejovice 
71 let Václav Krejčí Chloumek 
  Viktor Vlasák  Doţice 
70 let Anna Járová  Kotouň 
68 let  Marie Červená  Nezdřev 
65 let  Marie Kovářová Bezděkov 
62 let  Josef Chaloupka  Nezdřev 
60 let Květa Medvecká Kasejovice 
  Iva Kopecká Kasejovice 
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Nela Šmolíková, Radošice 
Erik Vilhelm, Budislavice 

František HERCIK, Kasejovice 

Zděnka SEDLÁČKOVÁ, Kasejovice 

Anna TOTHOVÁ, Kotouň 

Milada HONSOVÁ, Hradiště 

         

 
 

 

Před Velikonocemi nás čekaly dvě pěkné akce. Nejprve nám 

paní Beranová z květinářství Slunečnice v Kasejovicích  před-

vedla výrobu věnečků i jiných velikonočních dekorací, které si 

pak mohly přítomné ţeny zakoupit. Za její velice pěkné vý-

robky a zajímavé vyprávění jí patří velký dík. 

16.dubna pak kulturní komise pořádala v Bezděkově pro 

všechny holky a kluky pracovní odpoledne s paní Olgou Šul-

covou. Děti si mohly vyzkoušet malování vajíček různou tech-

nikou, vyrobit si velikonoční 

dekorace a uplést pomlázku 

pod odborným vedením pa-

na Ladmana. Tato akce se 

dětem velice líbila i proto, 

ţe si domů mohly odnést 

vlastnoruční výrobky.   

   Hana Punčochářová 

 

Pořad o lidové muzice, písnič-

kách, lidových hudebních ná-

strojích shlédli ţáci prvního 

stupně 7. dubna  2011.  Mgr. 

Irena Novotná vystoupila v kroji šumavského kraje. Děti se 

dozvěděly základní údaje o kroji jihozápadních Čech. Celý 

pořad byl plný lidové muziky, zpěvu a 

hudebních nástrojů. Dětem byly předve-

deny dva typy dud, kravský roh, vozem-

bouch a famfrnoch. Nechyběla ani pověst 

o Švandovi dudákovi. Na některé 

z hudebních nástrojů si ţáci i sami zahráli 

a v závěru se naučili lidový tanec.  

   -mr- 

 

„POJĎTE SI S NÁMI HRÁT“ 
 
 

Dne 11.6.2011 pořádá Klub oseleckých žen  

 POHÁDKOVÝ LES pro děti. 
 

Přijďte strávit příjemné odpoledne s pohádkovými  

  postavičkami uprostřed lesa. Čeká na vás překvapení na     

                  každém kroku. 
 

 

Na závěr si opečeme buřtíky (buřty 

a ingredience k tomu s sebou) 

Start:  

kolem 14.hod „U Donáta v Oselcích 

(od Kotouně – v Oselcích první odbočka doprava) 
 

Při nepříznivém počasí se akce posouvá o týden,  

tj. na 18.6.2011. 

Bližší informace na tel.: 723 592 820  foto -os- 
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V máji hřímoty nedělají trampoty. 
 

Květen - český název tohoto měsíce výstiţně charakterizuje 

toto období. Máj je opravdu plný vůně, květů a zeleně. Spolu s 

dětmi se těšíme na  zahrádky plné květů, bzučení a veselou 

ptačí písničku. Končí dlouhé oblékání v šatničkách a začínají 

veselé hry na školní zahradě. 
  

Co nás čeká: 

& divadelní představení  

      Divadélka Dráček „O ko-   

      houtkovi a slepičce“ 

& plavání a jízda na koních v 

Mačkově 

& setkání s hasiči - Den dětí 

& návštěva první třídy 
 

 

Co se nám povedlo: 
 

V letošním roce jsme se roz-

hodli oslavit „Den Země“ vy-

sázením stromků na školní 

zahradě MŠ. Počasí bylo 

opravdu aprílové. Vyzbrojeni 

patřičným nářadím, obleče-

ním, dobrou náladou a elánem 

jsme se s dětmi a rodiči pustili 

do kopání jam a sázení lesních 

stromů. Pak přišla na řadu 

malá lípa, pro kterou jsme 

našli na zahradě čestné místo. Šikovní tatínkové ji zasadili a 

zalili plným vědrem vody, aby se jí dobře rostlo a společně 

jsme lípě zazpívali veselou jarní písničku. Uţ se těšíme, jak 

bude růst a sílit. S hrdostí pak můţou kluci a holčičky ukázat 

na „svůj“ národní strom.      

  Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice 
 

 

 

 
Na velikonoční tvoření došlo 

v letošním roce v mateřské školce 

hned dvakrát. Na prvním, které se 

konalo 7. dubna, se sešli rodiče, 

děti a další zájemci společně 

s aranţérkou z květinářství Slu-

nečnice Miluší Beranovou. Ta 

všechny přítomné seznámila 

s tím, jak rozmanité velikonočně-

jarní dekorace lze vyrobit. Miluše 

Beranová předvedla zdobení věn-

ců a výrobu netradičních stolních a závěsných dekorací.  

Druhého velikonočního tvoření se ve středu 13. dubna zúčast-

nily děti z kasejovické mateřské školy. Za asistence svých 

rodičů, prarodičů a sourozenců se děti zapojily do výroby 

velikonočních věnečků, na kterých kombinovaly různé pří-

rodní materiály s barevnými stuţkami. Výsledkem společné-

ho tvoření byly nejen pestré jarní věnečky, ale také atmosféra 

připomínající příchod Velikonoc.  

Štěpánka Löffelmannová  

 

 

Týden před Velikonocemi jsme si postavili Velikonočního zajíce - 

asi 4,5 m vysokého. Příprava trvala celé dopoledne a „ušák“ byl do-

končen za účasti mnoha diváků  a připomínal nám blíţící se svátky.   
       Na Zelený čtvrtek odpoledne se vypravily do ulic v Oselcích dvě party křístačů a v Kotouni jedna - kluci i děvčata.         

           V pátek obešli křístači ves třikrát v pravidelnou dobu. V sobotu navštívili kaţdý dům a přednesli koledu. Od hos-  

          podyněk si za to vykoledovali vajíčka, peníze anebo další různé dobroty, které si pak podle zásluh rozdělili. 
 V sobotu byla v obecním šenku Velikonoční veselice a vítání jara. Zábavu pořádal klub ţen a obec přispěla ma-

lou tombolou.V neděli pak chodili dříve narození s pomlázkou v Nové Vsi. Je to zkušená parta, ale musí do pondělka 

vystřízlivět. V neděli od 14 hodin se konal VII. ročník soutěţe o nejlepší Velikonoční nádivku. Přihlásilo se 13 

„kuchařů“ a jejich výtvory hodnotila vytříbená porota. A jelikoţ kaţdý 

ze soutěţících předvedl opravdu kulinářské umění, byli všichni po zá-

sluze odměněni. V pondělí chodili v Oselcích dvě party s pomlázkou   

    a  vyšlupaly všechny ţeny. 
   30. dubna se tradičně staví v Oselcích máj. Letos to připadlo na sobo- 

   tu,  takţe bylo  na  stavění  času  dost, ale  zato hodně  pršelo.  Zvlášť   

   kdyţ přijíţděli s poraţeným smrkem. Máj vybrali pěknou, rovnou, 

vysokou a věnec hezky opentlili. Navečer byl oheň, který příjemně 

hřál, občerstvení bylo zajištěno, takţe jsme máj vydrţeli hlídat celou 

noc. Čarodějnice se v letošním roce nepálily - chybí nám mladí, kteří 

by udělali hranici… 
               Miroslav Cikán, starosta obce Oselce 

Navštívil nás velikonoční zajíček. 

Takhle krásné věnečky si děti se svými rodiči vyrobily. 

 

 

 

Stavba Velikonočního zajíce se neobešla 

bez  mechanizace. 
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● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:  

      Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1, podlahová plocha      

      170 m2, v přízemí o velikosti 170 m2 je garáţ,  prostor 

      pro samostatný byt 2+1 nebo k podnikání. Sklep, ÚT -  

      plyn + tuhá paliva, zateplená fasáda. Cena 2 650 000 Kč. 

      Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 

      776 m2. Nutné stavební úpravy, vhodná jako dílna,  

      sklad. Cena 280 000 Kč. Tel. 731 388 435. 

● Prodám přívěsný vozík za auto a motocykl Simson. 

      Tel.723 580 030. 

● Prodám pozemky u Ţivotic: 1. pozemek  1.231 metrů 

čtverečních, 2. pozemek 0,827 ha. Tel. 607 264 308. 
● Prodám palivové dřevo, metrová délka, mix. Pět prosto-

rových metrů. Cena 2500 Kč. Tel. 776 622 738. 

● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště. 

Bliţší informace na tel: 371595129, nebo E-mail: 

obec.hradiste@blatna.net 

MASÁŢE - od 3. května 2011 v budově DPS 

- sportovní, rekondiční, odblokování páteře 
 
 

Pracovní doba podle  

telefonických objednávek.  

Tel. 723 38 77 48 

                       Lenka Kunešová  

 

 

Prodej kosmetiky 

ORIFLAME a AVON 
 

Miroslava Kutáková 
tel.: 737 183 106, 371 594, 406 

e-mail: pulsatila@quick.cz 
 

Zavolejte nebo si napište  

o aktuální katalog. 

KAVÁRNA POD RADNICÍ V KASEJOVICÍCH 
 

Otevírací doba:  

 úterý – neděle od 14.00 - 22.00 hod. 

 pátek – sobota od 14.00 - 02.00 hod. 

Točíme SVIJANY 10˚, 11˚ a 13˚. 
 

Moţnost pořádání oslav a srazů. 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 

Masážní a kosmetický salon Bellisimma 
 v Kasejovicích na náměstí u Jakubčíků , nabízí NOVINKU -  

Biostimulační LASER  - na hojení zánětlivých a jiných poruch    
Nyní záváděcí ceny již od 50,- Kč 

 

● Aplikace speciální liftingové kůry        
● Vrásky hluboké i  mimické 
● Opary, jizvy, lišej, rozšířené póry 
● Popáleniny,otevřené rány 
● Mladistvá pleť – akné 
● Regenerace rukou a pokožky 
 
Účinek světelné energie na organismus: 
Analgetický (proti bolesti)  
Protizánětlivý  
Biostimulační 
Více o nabízených profesionálních službách a 
cenách na tel: 723 322 207,  
www.salon-bellisimma.cz 

 
 

Masáž Lymfoven - Lymfodrenáž  
v akci !!! 
Sekvenční tlaková  drenáž  pro léčbu oto-
ků končetin, Celulitis, snížení hmotnosti, 
revmatické otoky, chronická  žilní nedo-
statečnost, terapie bércových vředů, je 
vhodná pro sportovce i jako preventivní 
terapie u lidí vystavených dlouhému stá-
ní, u zaměstnanců v obchodě, v dopravě 
apod. 
  

                             10x  za  1600 Kč,- 
                      

Tel.723 322 207  
 

Více na www.salon-bellisimma.cz 

● Regenerace vlasů                
● Poruchy pigmentace 
● Redukce kuperozy  - červených 

žilek 
● Regenerace po depilaci 
● Ekzém, jizvy, strie 

 

SDH Bezděkov pořádá v sobotu 18.6.2011 od 20.00 hod. 

v letním kině v Bezděkově TANEČNÍ ZÁBAVU  
k tanci a poslechu hraje skupina Asfalt,  

občerstvení zajištěno. 

Masáže:  
● uvolnění a odblokování zad i šíje 
● relaxační olejová - celého těla 
● tibetská 
● čokoládová s čokoládovým  
   zábalem 
● baňkování, moxování 
● reflexní plosky nohou 

mailto:obec.hradiste@blatna.net

