
odobně jako v předchozích letech 

tak i v letošním roce podalo město 

Kasejovice přihlášku do soutěže 

Vesnice roku Plzeňského kraje 2013. 

Zúčastněné vesnice bude hodnotit 

v měsících květen – červen 2013 hodno-

tící komise. V loňském roce získalo měs-

to Kasejovice v Programu obnovy ven-

kova Zlatou cihlu za obnovu kasejovic-

kého zdravotního střediska. Do stejné 

soutěže přihlásilo město Kasejovice 

stavbu nazvanou „Rekonstrukce a pří-

stavba fotbalové tribuny a šaten 

v Kasejovicích“. K tomuto sportovnímu 

stánku přibude v letošním roce ještě 

udírna a pergola. 

Stavba „Rekonstrukce a přístav-

ba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovi-

cích“ byla zároveň přihlášena do soutěže 

Stavba roku Plzeňského kraje. Odbornou 

komisí byla nominována mezi pět nej-

lepších staveb v kategorii sportovních a 

volnočasových staveb. Až do 22. května 

2013 můžete hlasovat o Cenu veřejnosti 

na www.stavbarokupk.cz.  

 

                    Marie Čápová,  

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

 V roce 2013 se město Kasejovice rozhodlo podat nové žádosti o dotace do 

nejrůznějších dotačních programů. S několika podanými žádostmi město uspělo a 

přislíbené finanční prostředky využije k realizaci části plánovaných stavebních akcí, 

další stavební a jiné aktivity bude financovat ze svého rozpočtu.  

 

VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA V KASEJOVICÍCH 

 Na tuto akci má město Kasejovice přislíbenou dotaci z Operačního programu 

životního prostředí ve výši 3 331 tis. Kč, což činí 90 % způsobilých nákladů. Vý-

stavba nového sběrného dvora bude zahájena a dokončena v letošním roce. Hlavním 

předmětem podpory je výstavba a technické vybavení sběrného dvora. Stavební 

akce bude řešit výstavbu nového sběrného dvora tuhého komunálního odpadu a 

krátkodobé soustřeďování odpadů kategorie 0 a N. Nový sběrný dvůr bude vybaven 

celkem 15 objekty – např. kontejnerem na papír, lednice, sporáky, televizory, plasty, 

biologický odpad apod., které budou sloužit ke shromažďování a skladování odpa-

du. Součástí objektu bude obslužná buňka. Nový sběrný dvůr bude zabezpečen ka-

merovým systémem.  

 

OPRAVA KŘÍŽKŮ A KAPLIČEK  

 V květnu bude zahájena akce nazvaná Oprava kapliček a křížků v majetku 

města Kasejovice. Předmětem této akce jsou opravy dvou kapliček v Kasejovicích, 

kaple v Přebudově a Chloumku. Práce budou spočívat v opravě střechy a omítek. 

Součástí plánovaných oprave je rovněž oprava deseti křížků. Především se bude 

jednat o jejich očištění, opravu podstavců, rekonstrukci či doplnění jejich křížů. Ak-

ce bude podpořena finanční částkou 300 tis. Kč z Programu Leader. Celkové nákla-

dy na opravu křížků a kapliček budou představovat 401 tis. Kč.  

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN 

 Vypracování nového územního plánu bude město Kasejovice financovat 

z prostředků, které se mu podařilo získat na základě žádosti podané do Integrované-

ho operačního programu. Městu se podařilo získat příslib na částku 762 300 Kč., 

což činí 100% podporu ze způsobilých nákladů. Nezpůsobilé náklady jsou pouze 

průzkumy k vypracování územního plánu.  

 

Město Kasejovice  

srdečně zve na 
 

KONCERT  

VÁŽNÉ HUDBY  

V KASEJOVICKÉ  

SYNAGOZE 
 

v neděli 9.6.2013 v 17 hodin  
 

Koncert proběhne v rámci  

Hudby v synagogách  

Plzeňského kraje.  

 

http://www.stavbarokupk.cz


 

 

Rada města Kasejovice schválila:  

žádost Junáka Plzeň,  33. skautského 

oddílu Šíp o povolení provozu letní-

ho tábora v termínu od 29.6. do 

13.7. 2013 na tábořišti za Přebudov-

ským rybníkem a sběr dřeva v době 

konání tábora 

žádost Junáka Plzeň, 23 odd. Sever-

ka o povolení provozu letního tábora                            

na „Maškojc“ louce u Přebudova 

v termínu od 29.6. do 21.7. 2013 

přidělení bytu v DPS Kasejovice 

paní J. Červenkové, bytem Kasejo-

vice 297 

přidělení bytu v DPS Kasejovice 

panu Václavu Jiřincovi 

finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč 

Sboru dobrovolných hasičů Újezd u                             

Kasejovic na uspořádání oslav 110. 

výročí založení sboru 

 

Bere na vědomí:  

žádost paní Heleny Týcové o pro-

dloužení Smlouvy o výpůjčce budo-

vy č. p. 37 na st. parc. č. 53 v k. ú. 

Újezd u Kasejovic 

 

Jmenuje: 

členy výběrového komise na doda-

vatele akce „Výstavba sběrného 

dvora“: A.Vochová, Z. Kučerová, 

Ing. M. Čápová – náhradníci MVDr. 

Červený, V. Jakubčík, s. Netrvalko-

vá 

 

Souhlasí: 

se zněním Smlouvy o pronájmu po-

zemku v majetku Města Kasejovice 

se zakoupením asfaltového recyklátu 

 

Projednala: 

žádost Klatovského rybářství o sta-

novisko k vlastnictví zemědělské 

stavby v k. ú. Kladrubce na pozem-

ku parc.  st. č. 76/2 a 76/1  

žádost pana Martina Horáka o od-

koupení hasičské Tatry 613 

spotřebu elektrické energie v kultur-

ních zařízeních v jednotlivých ob-

cích a  respektuje spotřebu v těchto 

zařízeních do 10 000 Kč 

žádost pana Vlastimila Valty, bytem 

Lnáře o směnu pozemků v k. ú.                            

Kladrubce s tím, že předmětem smě-

ny budou pozemky, na kterých se                            

nachází fotbalové hřiště a přilehlé 

olšiny ve srovnatelné výměře a  kte-

ré jsou v jeho vlastnictví 

postup zpracování Územního plánu  
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 30. 4. 2013 
 Práce na této akci zahájí město 

Kasejovice v květnu letošního roku. 

Oprava rybníka – požární nádrže, na 

parcele č. 18 o výměře 687 m² bude 

spočívat v demontáži stávajícího zříce-

ného zaklopení bezpečnostního přelivu, 

ubourání poškozené přílivové hrany a 

její nové betonáži s opravou hradítek 

stávajícího požeráku. Dále bude prove-

dena demontáž stávaného zastropení 

revizní šachty včetně mříže a dojde na 

nové zastropení a opravu břehů.  

Druhým opravovaným rybní-

kem bude rybník o výměře 1182 m² na 

parcele č. 24. Oprava bude spočívat ve 

vyhloubení nového základu pro zpev-

nění hráze v rozsahu 3,8 m³, v navrtání 

a osazení kotevních trnů, provedení 

nové předsazené přibetonávky hráze, 

kompletní opravě stávajícího požeráku 

a opravě břehů.  

V současné době slouží rybníky nejen 

jako požární nádrže ve spádové vesnici 

Újezd u Kasejovic, ale zároveň 

k retenci a regulaci vod protékajících 

Újezdem. Celá akce bude podpořena 

z dotace ve výši 200 tis. Kč, kterou 

město získá z Programu stabilizace a 

obnova venkova. Celkové plánované 

náklady činí 302 tis. Kč 

   Marie Čápová,  

         starostka města Kasejovice 

V pondělí 6. května si Kasejo-

vice připomněly 68. výročí osvobození 

americkou armádou a příjezdu Česko-

slovenské samostatné obrněné brigády. 

Slavnosti se zúčastnili představitelé 

města Kasejovice – starostka Marie 

Čápová a místostarosta Václav Červe-

ný, žáci základní školy a široká veřej-

nost. Nejdříve došlo k uctění památky 

obětí druhé světové války v místním 

parku, kde představitelé města společně 

s členy klubu přátel 4. obrněné divize 

slavnostně položili věnec.  

 Poté se všichni přesunuli na 

náměstí, kde oslavy pokračovaly u pa-

mátníku „Na paměť osvobození obce 3. 

americkou armádou 6. května 1945 a 

příjezdu čs. obrněné brigády 22. května 

1945“. Konvoj vojenských historic-

kých vozidel přivítala část žáků první-

ho stupně ratolestmi. S krátkým proje-

vem vystoupila starostka města Marie 

Čápová a po uctění památky osvobodi-

telů byla celá slavnost zakončena pro-

hlídkou dobových vozidel.  

 Velké poděkování za organizaci 

akce patří panu Milanu Veselému. 

   -lfš- 

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 
hlasujte na www.stavbarokupk.cz 

Postup: 

- stavba roku 2012 (horní lišta) 

- hlasování veřejnosti (vpravo nahoře) 
- rekonstrukce a přístavba fotbalové 

tribuny a šaten v Kasejovicích 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA 

28.5. bude na radnici od 18 hod. 

možnost setkání a vyjádření se  

k návrhu pro město Kasejovice. 
 

V následujících dnech bude Územní 

plán vyvěšen na stránkách města - 

www.kasejovice.cz. 

 



 

 

 

 

 Vzhledem k připravované nové 

elektronické podobě evidence hrobů a 

zemřelých, bychom chtěli oslovit všech-

ny nájemce hrobových míst na hřbitově 

v Řezanicích a Kasejovicích. Staré 

smlouvy platné od 1.1.2004 budou kon-

čit k 31.12.2013. Což je ve smlouvách 

zmíněné 10ti leté období, za které byly 

vybírány poplatky s určitou úpravou 

vzhledem k částkám již dříve zaplace-

ným. Spolu s přípravou na vystavení 

nových smluv platných od 1.1.2014 a 

již zmíněnou novou elektronickou po-

dobou evidence hrobů a zemřelých, 

bychom Vás rádi požádali o spolupráci, 

aby nová evidence vznikla bez chyb a 

pozdějších nedopatření. Budeme po-

stupně rozdávat formuláře, které by-

chom potřebovali vrátit vyplněné nej-

později do 31.8.2013. Pokud se k Vám 

daný formulář nedostane, bude 

k vyzvednutí na Městském úřadě Ka-

sejovice v úředních hodinách nebo ke 

stažení na www.kasejovice.cz. Nové 

smlouvy pak budou postupně vypraco-

vávány nejpozději do 31.12.2013 a poté 

zasílány na Vaši adresu spolu s oznáme-

ním přesné částky a způsobu úhrady. 

Pro případné dotazy můžete 

kontaktovat odpovědnou osobu za vy-

tvoření evidence, tj.: 

Veroniku Impagliatelli, Po, St 7-12 hod 

na tel: 371 595 219 nebo emailem: ko-

respondence7@gmail.com 

Děkujeme všem nájemcům za 

strpení a spolupráci. 

  Veronika Impagliatelli 

 Je překvapivé, kterak zajímavá 

může být četba řádků a kolonek v kni-

ze, jež se jmenuje Pokladní deník. 

Předpokládaje, že to bude nuda podob-

ná bedlivé četbě telefonního seznamu, 

dal jsem se do tohoto úkolu. A přišlo 

překvapení. Různýma rukama psaný 

dokument, někdy lépe, někdy ztěžka 

čitelný, přináší zajímavé svědectví o 

době mezi lety 1923 a 1953. Lze v něm 

nalézt střípky, které dokreslují život v 

malé obci.  

 Například za zvonění se platilo 

v letech 1924 až 1929 paní Boženě 

Škudrnové 8 Kč ročně, do roku 1934 

už to bylo 55 Kč. Od roku 1934 bylo 

„od zvonění“ placeno panu K. Škudr-

novi. V roce 1935 vzrostla odměna na 

76 Kč a za německé okupace nejsou 

záznamy zřejmě přesné, protože v ně-

kterých letech není údaj zaznamenán, 

avšak tehdy činil plat za tuto službu 

120 Kč. Tato částka byla naposledy 

vyplacena v roce 1945. Se zvoněním 

souvisejí i náklady na provaz ke zvon-

ku. Neobjevují se v knize každoročně a 

cena se pohybovala od 8 do 11 Kč za 

první republiky. V roce 1953 stála 

„oprať ke zvonku do kaple“ 49 Kč. 

 Od roku 1936 se v hospodaření 

Nezdřeva vyskytují výdaje související s 

ohrožením Československa hitlerov-

ským Německem. Zaznamenány jsou: 

„úhrada za: cestovné na schůzi protile-

tadlové obrany ku dni 19. 5. pro sedm 

účastníků dle poukazu“ a v témže roce 

488 korun 15 haléřů za plynové masky. 

V následujících letech až do počátku 

německé okupace lze v pokladním de-

níku najít několikrát položky: za legiti-

mace C.P.O. (civilní protiletadlová 

obrana), za příručky C.P.O., za tiskopi-

sy a kartotéky C.P.O., pojištění C.P.O. 

Ještě v roce 1939 odvádí C.P.O. dávky 

ze zábav pořádaných v roce předešlém. 

Německá okupace se v účetnictví Ne-

zdřeva projevuje samozřejmě také. 

Například v roce 1939 „ firmě Frant. 

Vokáč Kasejovice obnovení 2 dvojja-

zyčných orientačních tabulí 9O Kč“. V 

následujícím roce za razítko dvojjazyč-

né Ob. Úř. Nezdřev 17,50. V roce 1941 

příspěvek na německý Červený kříž 

160 Kč, tyto příspěvky se v příštích 

letech několikrát opakovaly. Za doru-

čení plakátů „V“ (tj. Viktoria - vítěz-

ství) 20 Kč. V dalších letech se několi-

krát platily náhrady městu Kasejovice 

za kurz němčiny. Rovněž se muselo 

zaplatit 96,50 za vyhlášky o zatemnění. 

Po skončení II. světové války se v po-

kladním deníku vyskytují tyto položky: 

F. Novákovi účet za zboží pro uprchlí-

ky 100 Kč, Korous Kadov za chleba 

pro uprchlíky 205 Kč, J. Chárovi od 

dovozu uprchlíků 100 Kč a ještě v roce 

1947: K. Chárovi odměna za zásobová-

ní za r. 1944 – 30. 6. 45. Co konkrétní-

ho se za těmito údaji skrývá, je dnes 

těžko říct. Domnívám se však, že v 

pokladním deníku se dají najít drobné 

zajímavosti, které historii Nezdřeva 

trošku dokreslují a oživují. 

                          Jiří Čepelák 
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 Když mě 20.10.2012 na DEN 

STROMŮ děti z Klubu otevřených 

dveří Kasejovice s radostí vysadily na 

místo poblíž školy, pověsily na můj 

útlý kmínek velké červené srdce se 

svými podpisy s přáním zdárného růstu 

a ještě si připily na mé zdraví, měla 

jsem obrovskou radost a pocit štěstí, že 

jsem v těch nejlepších rukou. Pak jsem 

přežila bez úhony dlouhou zimu a těšila 

se na jaro, až budu moci všem ukázat, 

jak mi sluší nový zelený kabátek. Ale to 

bohužel jen do chvíle, kdy jsi přišel ty, 

krutý a necitelný člověče, abys poničil 

mou mladou korunku a olámanými 

větvemi pak arogantně „ozdobil“ zby-

tek mého zmrzačeného těla. A jako 

bonus jsi ještě odnesl dětmi darované 

srdce! PROČ? Co jsem Ti udělala? 

Mohla jsem růst do krásného zdravého 

stromu a přinášet tobě a všem lidem 

zdraví, krásu a až by přišel můj čas, i 

praktický užitek. Cožpak to nevíš, nebo 

nechceš vědět? A když už máš prázdné 

srdce, nedostatek pokory před vším 

životem a málo úcty ke snažení dru-

hých lidí, tak alespoň věz, co dokáže 

pro Tebe zřejmě obyčejná zeleň - a 

třeba si uvědomíš, že jsi o mnohé při-

pravil i své hloupé ego! Zeleň:  

čistí ovzduší od prachu a jedovatých 

zplodin - 1 ha stromového porostu 

odebere z atmosféry 38 tun prachu 

ročně 

vytváří životadárný kyslík - 50-letý 

buk vytvoří za 1 hodinu tolik kyslí-

ku, že by to stačilo 3 lidem k dýchá-

ní na celý rok 

tlumí zvuk - 1 metr široký pás zele-

ně zeslabí hluk o 1 decibel 

zpomaluje vichr, udržuje vláhu 

funguje jako účinné klimatizační 

zařízení 

působí blahodárně na duševní stav 

člověka 

poskytuje místo pro odpočinek a 

relaxaci 

dává domov ptákům a dalším živo-

čichům 

zajišťuje ekologickou stabilitu 

má nenahraditelnou  estetickou 

funkci 
 

TAK PROČ? 
 

 Smutná lipka od dětí z Klubu 

 otevřených dveří, (autor článku  

 Pavla  Šimsová, vedoucí KOD) 

 

Chloumek - společný úklid obce a okolí  

http://www.kasejovice.cz/


 

 

 

 

  Oslava Dne Země každoročně 

připadá na 22. dubna. Na naší škole se 

v letošním roce uskutečnila již v pátek, 

19. dubna. Žáci se jako každý jiný den 

sešli ve svých třídách jen s tím rozdí-

lem, že se nemuseli učit. Nejdříve byli 

seznámeni s tím, proč se Den Země 

slaví a následně s programem, který je 

po celý den čeká. Pak už se rovnou 

mohli pustit do práce. 
 Mezi třídami byla vyhlášena 

soutěž „ O nejhezčí sluníčko“ a každá 

třída měla za úkol převážně z odpadové-

ho materiálu (plastová víčka, časopisy, 

letáky, karton,…) vytvořit své třídní 

sluníčko. Jak se jim to povedlo, můžete 

sami zhodnotit na fotografiích. Všechna 

jsou vystavena na chodbě druhého stup-

ně. Vítězem se stali žáci 6. třídy a na 

dalších místech se umístili žáci 8. třídy, 

7. třídy a 9. třídy, na všechny čekala 

sladká odměna.  

Výroba sluníček nebyla hlavní 

náplní dne. Pro žáky 8. a 9. tříd byla 

připravena exkurze do místní čističky 

odpadních vod a úpravny vody, které 

spravuje firma Kanalizace a Vodovody 

Starý Plzenec. Odtud k nám přijeli její 

dva zaměstnanci, kteří dětem podali 

velmi zajímavé a  poučné informace o 

činnosti obou těchto zařízení. Touto 

cestou bych jim chtěla poděkovat. 
Ti mladší, žáci 6. a 7. tříd, 

shlédli dokumentární film Domov aneb 

Kam směřuje naše cesta, který je puto-

váním po 50 zemích světa a skýtá po-

hled na problémy, kterým musí naše 

planeta čelit: globální oteplování, káce-

ní deštných pralesů, ztráta biodiverzity a 

ubývání přírodních zdrojů, ale na dru-

hou stranu i pozitivní vývoj, jako je 

vzrůstající demokracie, růst našich pří-

jmů a životního standardu, rozvoj vzdě-

lání.  

Projektový den Den Země zre-

alizovala Základní škola Kasejovice 

v rámci druhého roku udržitelnosti pro-

jektu Poznáváme svůj kraj, který ukon-

čila k 31. prosinci 2011.  

  Jitka Matasová 
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ZO schvaluje : 

úhradu neinvestičních nákladů na žá-

ky ZŠ Nepomuk za rok 2012 ve výši 

402 Kč (doplatek - dva žáci do 

6/2012, celkové náklady na žáka 

7320,361 Kč) 

příspěvek na jedno dítě navštěvující 

MŠ ve Starém Smolivci v roce 2012 

ve výši 5000 Kč, celkové skutečné 

neinvestiční náklady na jedno dítě 

12800 Kč/rok 

účetní závěrku MŠ Starý Smolivec za 

rok 2012 a rozdělení HV - zisku  

MŠ Starý Smolivec za rok 2012 ve 

výši 17264,76 Kč do rezervního fon-

du MŠ 

účetní závěrku Obce Mladý Smoli-

vec za rok 2012 a inventarizační 

zprávu za rok 2012, Obec Mladý 

Smolivec hospodařila v roce 2012 

s přebytkem ve výši 1.013.591,10 Kč 

pronájem pozemků firmě TOPLAND 

BRD o.s., Republikánská 276, Spále-

né Poříčí, 335 61 v k.ú. Radošice p.č. 

448/3 KN – 0,2738 ha, 514/3 KN – 

9,1468 ha, 589/1 PK – 0,5337 ha, 

522 PK – 0,3705 ha, 523 PK – 

0,7805 ha za účelem extenzivní pas-

tvy koz a ovcí, celkem výměra PK 

1,6847 ha za cenu 700 Kč/ha/rok a 

KN 9,4206 ha za cenu 1000 Kč/ha/

rok, tzn. nájem celkem 10600 Kč/rok 

ZO souhlasí : 

s opravou komunikace (úprava ne-

rovností komunikace shrnutí bagrem, 

vyrovnání štěrkem a hutnění) na p.č. 

792 v k.ú. Dožice a p.č. 1152/1 v k.ú. 

Radošice (komunikace Dožice – Ra-

došice), kterou provede firma V.E. 

Dožice s.r.o., za splnění podmínky, 

že p. Červenka předloží vyjádření 

MěÚ Nepomuk, že tyto stavební 

úpravy, které navrhuje, nevyžadují 

stavební povolení, ohlášení, územní 

rozhodnutí či územní souhlas MěÚ v 

Nepomuku, v opačném případě se 

bude postupovat podle stavebního 

zákona, tzn. k navrhované opravě ko-

munikace bude předloženo požado-

vané povolení (stavební povolení, 

ohlášení, územní rozhodnutí nebo 

územní souhlas) 

s ukončením pronájmu hostince 

v KD Starý Smolivec čp. 1 ke dni 30. 

6. 2013 

 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Mladý Smolivec ze dne    
8. dubna 2013 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

informaci zástupců firmy V.E. Doži-

ce s.r.o. o dopravě materiálu na stav-

bu VE v Dožicích s tím, že se 

v pondělí 22. 4. 2013 sejdou zástupci 

obce a firmy V.E. Dožice s.r.o. na 

komunikaci p.č. 792 v k.ú. Dožice a 

p.č. 1152/1 v k.ú. Radošice 

(komunikace Dožice – Radošice) a 

bude sepsán protokol o stavu komu-

nikace před zahájením přepravy ma-

teriálu 

dopis firmy Telefónica Czech Re-

public a.s. ohledně navýšení nájem-

ného za nebytové prostory ústředny 

v čp. 27 v Mladém Smolivci s tím, 

že Obec Mladý Smolivec požaduje 

nájemné za nebytové prostory ve 

výši 8000 Kč/rok 

žádost firmy LICITA a.s. ohledně 

odprodeje pozemku v k.ú. Mladý 

Smolivec u čp. 47 s tím, že Obec 

Mladý Smolivec navrhne firmě LI-

CITA a.s. směnu oplocených částí 

pozemků 946/25 a 946/3 v k.ú. Mla-

dý Smolivec za pozemek 946/24 

rovněž v k.ú. Mladý Smolivec 

výpověď pana Hrachovce z Příbrami 

ze smlouvy o pronájmu nebytových 

prostor v KD Starý Smolivec čp. 1 

žádost pana Hrubého z Příbrami na 

pronájem hostince v KD Starý Smo-

livec čp. 1 s tím, že bude zveřejněn 

záměr pronájmu a poté bude rozho-

dováno o pronájmu 

zatrubnění otevřené stoky před par-

celou paní Nachtmanové ve Starém 

Smolivci naproti hřišti 

informaci o podaných žádostech o 

dotace pro rok 2013 a připravované 

žádosti na rekonstrukci zdravotního 

střediska v Mladém Smolivci 

Plastové sluníčko - výrobek žáků ZŠ 



 

 

uben byl pro všechny žáky 1. 

stupně ve znamení třídění růz-

ných odpadů. Žáci pilně sbírali 

víčka od plastových lahví, použité ba-

terie i starý papír. Materiálu, který děti 

shromáždily, se sešlo víc než dost. Tím 

jsme udělali první krok k nadcházejí-

címu Dni Země, kdy bychom se měli 

k naší planetě chovat vstřícně a šetrně, 

ochraňovat ji. 

Ještě než jsme se pustili do 

ekologických aktivit, čekal nás 9. dub-

na hudební program o světovém rocku. 

Pánové Milan Parnahaj a Josef Šlik 

rozezpívali celý sál kulturního centra 

svými melodickými ukázkami rockové 

hudby, seznámili nás s vývojem světo-

vého a českého rocku v průběhu 20. 

století a nakonec si i žáci sami vyzkou-

šeli, jak se dá složit vlastní písnička. 

Dva odvážlivci si pak na vlastní kůži 

zažili, jaký je to pocit stát na jevišti a 

zpívat před plným obecenstvem. U 

programu se pobavili jak nejmladší 

žáci, tak i „ostřílení“ znalci hudby z 5. 

třídy a všem se nám program velmi 

líbil. 

Ve čtvrtek 18. dubna se konal 

na 1. stupni Den Země. Prvňáčci zahá-

jili tento den ekologickým programem 

Tonda obal, prostřednictvím kterého si 

na interaktivní tabuli vyzkoušeli třídění 

odpadů. Poté se vypravili na vycházku, 

při které sledovali kontejnery na třídě-

ný odpad, došli se podívat na čističku 

odpadních vod a sběrný dvůr. 

Druhá a pátá třída se společně 

vydaly na vycházku do blízkého okolí. 

Páťáci připravili pro druháky zábavné 

úkoly, které po cestě plnili. Zopakovali 

jsme si násobilku, zazpívali písničky, 

navštívili jsme židovský hřbitov. Ces-

tou jsme pozorovali rašící jarní přírodu. 

Bohužel jsme také na mnoha místech 

zjistili, že se lidé k přírodě chovají dost 

nešetrně, odhazují odpadky a tvoří ne-

povolené skládky. Na konci našeho 

putování jsme dorazili do Újezda u 

Kasejovic, kde na nás čekal schovaný 

poklad. Všichni si v něm našli sladkou 

odměnu za splněné úkoly. 

Třetí a čtvrtá třída se také spo-

lečně vypravily na procházku 

s pozorováním přírody. Čtvrťáci při-

pravili pro třeťáky zábavné úkoly a po 

cestě se snažili vyrábět směrové šipky 

pomocí přírodních materiálů. Děti vi-

děly kachny, přilétající čápy, pozorova-

ly ještěrku, určovaly jarní květiny a 

stromy. Setkaly se také s nesprávným 

chováním lidí, kteří ničí přírodu odha-

zováním odpadků a zakládáním sklá-

dek. Na konci vycházky je také čekal 

poklad plný dobrot. Počasí nám všem 

přálo, strávili jsme krásný den na čers-

tvém vzduchu a zjistili, že bychom se 

všichni měli k přírodě a naší planetě 

chovat lépe, než to dosud děláme.  

Ve čtvrtek 25. dubna se žáci 

zúčastnili MC Donal´s cupu Žinko-

vech. I přes parné počasí se žákům 1. – 

3. třídy podařilo získat hezké 4. místo, 

žáci 4. a 5. ročníku obsadili krásné 2. 

místo a postoupili tak do dalšího kola, 

které se bude konat 15. května. Máme 

velkou radost, že se našim fotbalistům 

zápasy podařily a držíme jim pěsti do 

dalších utkání. 

 Jana Minaříková 

 

  

Květen  2013                                                        str. 5                                                Číslo 5; ročník XVIII. 

 

 
 

ři pochodu proti průzkumu a ná-

sledné těžbě zlata, který se konal 

dne 20.4.2013 ve Vacíkově, se 

mnoho účastníků ptalo, jak se vlastně ta 

hora jmenuje. Místní o ni hovoří větši-

nou jako o hoře Petráškové nebo o ní 

pod tímto názvem alespoň slýchali od 

svých starších spoluobčanů. Z médií, 

ale i z úst některých našich komunál-

ních politiků se najednou objevuje 

v podobě Petráčkova a tak je i uvedena 

na nových  informačních tabulích.  Kde 

je pravda?  

 Dal jsem si tu práci a nějaké dů-

kazy o správném znění našel. Na mapě 

z r. 1830 (za Rakouska-Uherska) se  

jmenovala „Petrážkowa Hóra“. Dále se 

mi dostal do rukou „TŘEMŠÍN, náčrtek 

historicko-místopisný“ z r. 1913, který 

sepsal J.P. Hille, děkan kasejovický, 

kde mj. píše: „Od samého Třemšína 

táhne se směrem východním hluboký 

úval s lesnatými chlumy Voletínem, 

Jilmím, Velkou či Petráškovou Horou,“ 

atd. Mapa z r. 1942 uvádí též název 

Petrášková hora.  

 Dnes už se asi těžko dopátráme 

proč, i když se nabízí dvojí vysvětlení. 

Buď je Petrášková stejně jako by byla 

Velká, Malá nebo Zelená, ale v tom 

případě by nám smysl názvu asi trochu 

unikal a nebo, a to je asi vysvětlení 

pravděpodobnější, je pojmenována po 

jistém Petráškovi, pak by její správný 

název měl být Petráškova (tedy i 

s krátkým a). Ať tak či tak, ono diskuto-

vané „š“, které někteří dnes, nevím 

proč, zaměňují za „č“, je správné.  

Myslím, že bychom se tedy měli při 

uvádění jména Petráškovy hory držet 

tradic a vyslovovat ho tak, jak bývalo  

po léta zvykem.  

 

František Reš o.s. Brdy nad zlato.  

 

 

 

 

 

 Děkujeme panu Kovářovi za 

latě, které nám daroval na nové lavičky 

a stůl na školní zahradu. Současně dě-

kujeme panu školníkovi za jejich sesta-

vení a natření. Budou nám všem na 

školní zahradě dobře sloužit. Děti si stůl 

pokřtily prvním venkovním malováním 

na čerstvém vzduchu.   

   Šárka Vocelková 



 

 

 

 

92 let  Anna Mašková Přebudov 

91 let  Naděžda Šourková Kladrubce 

87 let  František Novotný Kasejovice 

86 let  Anna Džisová Nezdřev 

84 let Jan Krliš  Nezdřev 

82 let Jaroslav Vodička Kasejovice 

  Zdena Krlišová Nezdřev 

81 let Barbora Hlinková Radošice 

  Adolf Raška Oselce 

80 let Zdeňka Dardová Kasejovice 

  Josef Urianek Nezdřev 

79 let Marie Nachtmanová Budislavice 

  Josef Talůžek  Kladrubce 

  Vladimír Matz Kasejovice 

  Anna Čoudková  Oselce 

78 let Olga Slancová Kasejovice 

  Václav Silovský Kasejovice 

77 let  Věra Fruhaufová Mladý Smolivec 

  Václav Sluka Budislavice 

76 let  Věra Arvajová Kasejovice 

  Václav Kravařík  Polánka 

  Vachuška Miloslav  Hradiště 
75 let  František Panýrek Starý Smolivec 

  Oldřich Skládal  Kotouň 

  Miloslav Vachuška Hradiště 

74 let  Jaroslav Brabec Nezdřev 

  Květoslava Dlouhá  Kasejovice 

  Václav Holub Bezděkov 

73 let Václav Krejčí Chloumek 

  Viktor Vlasák  Dožice 

72 let Anna Járová  Kotouň 

71 let  Anna Rážová Oselce 

  Jiří Kugl Starý Smolivec 

70 let  Marie Maroušová Dožice 

  Karel Diviš Řesanice 

  Marie Červená  Nezdřev 

65 let  Jan Kováczik  Kasejovice 

  Jiřina Krejčová Chloumek 

  Marie Dvořáková Kasejovice 

  Marie Ivanjuková Kasejovice  

  Stanislav Zach Újezd 

  Miloslav Cikán  Oselce 

  Alois Marek Mladý Smolivec 

  Jan Fiala Radošice 

  Jana Hlinková  Životice 

60 let Josef Kohout Kasejovice 

  Miroslava Šampalíková Polánka 

  Jitka Mašková Kotouň 
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Adéla Vocelková, Polánka 

 

         

 

Nelkejte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, jen věčné 

světlo vzpomínky mi v srdci zachovejte.  
 

Dne 6. dubna 2013 uplynul již druhý rok, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná  

maminka  a babička 

paní Anna Tóthová z Kotouně. 
 

Stále vzpomínají dcery Zdena, Marie, Hana a syn Honza.       

Vnoučata Zuzka, Káťa, Vlaďka, Miloš a Jirka s Petrem. 

Dne 22. května se dožívá krásných 80 let  

náš tatínek, dědeček a pradědeček  

pan Josef Uriánek z Nezdřeva.  
 

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let  

přeje manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. 

Kdo Tě znal, vzpomene,  

kdo Tě měl rád, nezapomene.  
 

Dne 24. května 2013 uplyne 5 smutných let,  

kdy zemřel pan František Šmolík z Radošic.  

Čest jeho památce! 
 

Za vzpomínku děkuje vnučka Miluše Skuhravá s dětmi 

TJ Sokol Kasejovice a Komunitní škola  

Kasejovice za finančního přispění  Města 

Kasejovice 

pořádají a zvou na  

 

 

 

 

 

 

2. června 2013 od 14.00 na fotbalovém hřišti  
 

Děti těšte se na soutěže, mlsání, odměny  

a taneční řádění. Celý den doprovodí hudbou  

dětská kapela SKANDÁL.  

 

 

Bohuslav Dobiáš, Budislavice 

 

Dne 8. května byla v kulturně společenském centru retro 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 30. a 40. léta. Fotografie z akce, které 

pořídil a profesionálně zhotovil pan Kortus, jsou k vidění na 

stránkách města 

Kasejovice, či 

přímo na stránkách 

wwww. 

makofoto.cz, kde 

je možné si  je také 

objednat. 

Článek o módní 

přehlídce s dalšími 

fotografiemi   

vyjde v příštím 

čísle 

Kasejovických 

novin. 

Dana Matějovská  

 



 

 

pátek 19. 4. 2013 se skupina 

žáků uměleckořemeslných obo-

rů pod vedením svých pedagogů 

ze Střední školy Oselce vypravila po-

znávat památky ve svém okolí. Tento-

krát se žáci zaměřili na farní kostel sv. 

Petra a Pavla románského původu z r. 

1240 včetně novogotické zvonice. Kos-

tel je upraven pozdně goticky a jeho 

loď je zaklenuta unikátní sklípkovou 

klenbou.Obě tyto stavby se nachází 

v Bělčicích. Další zastávkou byly ro-

mánsko-gotický kostel sv. Voršily z 

poloviny 13. stol. s hranolovou věží 

v Újezdci a kostel Navštívení Panny 

Marie a sv. Prokopa gotického původu 

z poloviny 14. stol., opraven barokně r. 

1786 a při něm zvonice z r. 1687 ve 

Hvožďanech. Odborný výklad vedl 

významný odborník památkové péče 

a uznávaný specialista na lidovou ar-

chitekturu, prof. Ing. arch. Jiří Škabra-

da, CSc., dlouholetý pedagog Ústavu 

památkové péče FA ČVUT, a místní 

historik Mgr. Vladimír Červenka, který 

svým výkladem o zvláštnostech a zají-

mavostech vztahujících se k místní 

výzdobě již zmíněných památek vhod-

ně doplňoval pana profesora. Závěrem 

bych chtěl poděkovat starostům obcí, 

kteří ochotně odpovídali na naše otázky 

týkající se osudů zvonů ve válečném a 

v poválečném období. 

      Václav Jakubčík 
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urá…….jaro je opravdu tady! 

Všichni jsme s radostí vítali slu-

níčko, už se nám po jeho teple 

moc stýskalo. Nemohli jsme se dočkat, 

až si budeme skluzavku, auto, houpačky 

a na nově opravenou věž – domeček. 

Tuto celkovou rekonstrukci provedli 

opravdu moc šikovní  páni truhláři  

z VHD Hradiště, za což jim patří velká 

pochvala a poděkování. Všichni ve škol-

ce víme, že se na ně můžeme kdykoli 

obrátit s žádostí o pomoc při opravách 

dřevěných prvků jak ve třídách, tak na 

zahradě.                                                                    

CO SE POVEDLO:  

POLICIE V NAŠÍ ŠKOLCE 

 Zaměstnání rodičů, různé profese a ře-

mesla, jsou pro nás  důležitým a zajíma-

vým tématem. V letošním roce nás opět 

navštívili policisté ČR z oddělení  Ne-

pomuk, praporčík David Rezek a pra-

porčík Michal Hajský. Všichni jsme se 

na setkání a povídání s nimi moc těši-

li.Vyprávěli nám o své práci, co všech-

no musí každý policista vykonávat a ře-

šit, aby se nám v naší zemi dobře a bez-

pečně žilo. Moc se nám líbila možnost 

vyzkoušet si jejich různé pracovní po-

můcky – vysílačku, baterku, pouta, hel-

my, neprůstřelné vesty a čepice. Dů-

kladně jsme si prohlédli i zbraně, bez 

kterých se žádný správný policista neo-

bejde. Počasí nám přálo a tak nám na 

zahradě MŠ předvedli nové policejní 

auto s majáčkem a houkačkou, do které-

ho jsme se  mohli posadit, náležitě pro-

hlédnout a zařídit si. Už víme, jak se 

bezpečně chovat na ulici na vesnici i ve 

městě. Poutavé povídání se nám tak líbi-

lo, že některé holčičky prohlásily, že až 

budou velké, tak by se chtěly stát poli-

cistkami. Děkujeme oběma šikovným 

policistům a také veliteli oddělení poli-

cie ČR Nepomuk K. Kotišovi, že nám 

tuto besedu umožnil.   

 

 

 

Obecní knihovna Kasejovice 
nabízí dětem školního věku 

 
 

 

8. - 14. července 2013 
V době od 8 do 16 hod. bude 

pro děti připraven pod vedením  
pedagogického pracovníka  

 a paní knihovnice týden plný 
zábavy, her, soutěží, čtení.  

Děti si zahrají na básníky, 
spisovatele, ilustrátory, reportéry, 
či knihovníky. Chybět nebude ani 

pohyb na čerstvém vzduchu, sport 
a výlety, pokud počasí dovolí:-) 

 

Sraz 7.30 hod. - 8.30 hod.  
v knihovně.  

Dotovaná cena 250 Kč 
 

V ceně je zahrnut oběd, pojištění, 
program (výlety, ceny do soutěží) 

 

Děti je možné přihlásit v Obecní 
knihovně do 31.5.2013. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC                                                  

Pálení čarodějnic patří k stále živým 

zvykům. Filipojakubská noc má magic-

kou moc, kdy mají zlé síly větší moc 

než jindy.Na  ochranu před čarodějnice-

mi se na kopcích pálily ohně. Věřilo se, 

že symbol zla – ďábel má škodit pro-

střednictvím lidí. O tom, co je to zlo a 

jak vypadá, jsme si povídali a kreslili. 

Posloužily nám čarodějnice 

v pohádkách. Naučili jsme se i kouzelné 

zaklínadlo:          

Čury, mury fuk, čury, mury fuk,  

bílá pára stoupá z luk.  

Kapka krve dračí, deset kapek žluči,  

už to z kotle hučí.                                                                                       

Nikomu z nás se zlo nelíbí, už víme, 

v jakých podobách se vyskytuje, ne-

chceme ho mezi sebou. A tak jsme to 

nakreslené zlo společně upálili . 
  

CO NÁS ČEKÁ 

Den maminek  vystoupení dětí 

Divadlo ,,Maminka má svátek,, 

Plavání Mačkov 

Společné tvořeníčko - úprava 

Pergoly u MŠ  ke Dni Země 

Slavnostní pasování na školáky 
 

INFO 

Pro školní rok 2013/2014 bylo přijato 

17 dětí, kapacita MŠ naplněna. 

                   Ivana Ledvinová 
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Pronajmu byt v Kasejovicích 2 + kk - nezařízený, plynové 

topení. Tel. 724 181 001. 

Prodám křemíkovou svářečku KS-200 A.Tel. 733217737. 

Obec Mladý Smolivec nabízí k prodeji sazenice smrku, 

cena za kus 5 Kč bez DPH, odběr jaro 2013. Informa-

ce: Jára Ladislav, tel. 737 871 055. 

Daruji zachovalou rohovou kuchyňskou linku hnědé bar-

vy. Tel. 371595423, 723645215.  

Prodám štěně - matka rotvajler, otec německý ovčák, od-

běr do 14 dnů, cena 500 Kč. Tel.721 553 546. 

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic 

(naproti parku). Dům je přízemní 4+1, celý podsklepený. 

Je napojen na plyn a městský vodovod. Obytná plocha je 

112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. Velká garáž, 

dílna, sklepy, kolna. Zahrada 223 m2. V případě zájmu 

volejte na tel. 603 418 514. 

Firma MI-PAL nabízí 
 

Zahrada 
* práce prováděné zahradním traktůrkem * práce 

prováděné motorovou kosou * příprava záhonů, výsadba 

květin a pletí * prořezávání stromů a problémové kácení * 

* stříhání živých plotů * 
 
 

Úklidové práce 
* úklid kancelářských prostor * mytí oken* čištění interiéru 

automobilů * celkový úklid domácností (vysávání, mytí 

oken, úklid prachu)* možnost žehlení prádla*  

* úklid sněhu a listí * 
 

Dále nabízíme: 
* realizaci pergol, výroba plotů a vrat * 

* střechy na klíč (všech druhů krytin)* opravy krovů ,  

* montáž střešních oken * 

* zateplování stropů a krovů * opravy zemědělských strojů  

a traktorů Zetor 25 - 7745, přípravy na STK * 
 

MI-PAL, Bezděkov 7, 335 44 Kasejovice 

IČO: 865 85 952, provozovna Nezdřev 

Email: m.mipal@seznam.cz, tel. 607 707 580 

Krmné směsi  ENERGYS HOBBY nově 

v prodeji v  Pěstitelské pálenici Polánka 
Nosnice Klasik  (sypká)   25 kg 340,- Kč  

Nosnice Gold (granule)   25 kg 344,- Kč  

Kuře mini (drcená do 6 týdne)  25 kg 394,- Kč 

Kuře midi (granule od 7-21 týdne)  25 kg 356,- Kč 

Kuře midi (sypká od 7-21 týdne)  25 kg 356,- Kč 

Brojler midi forte (drcená s kokc )  25 kg 419,- Kč 

Brojler maxi (granule)   25 kg 395,- Kč  

Králík klasik (bez kokc. výkrm)   25 kg 298,- Kč  

Králík klasik forte (s kokc.chovné+výkrm)25 kg 300,- Kč 

Králík Champion forte (výstavní s kokc)   25 kg 319,- Kč 

Další směsi pro krůty, kachny, bažanty, pštrosy, ovce,  

jehňata, holuby, pejsky lze po domluvě také objednat.   

Tel: 724 35 09 42 . 

Klub přátel Blatenska o.s., Kulturně společenské centrum 
Kasejovice, Náboženská obec Církve československé  

husitské a Římskokatolická farnost Kasejovice pořádají  
 

 
 
 

v pátek 24. května 2013, 18 - 22 hod. 
 

18-21 hod. Podvečerními Kasejovicemi po stopách víry  
Vycházka po kostelích, kaplích a židovských památkách 

v Kasejovicích s odborným výkladem (kaplička sv. Martina, 
židovský hřbitov, kaplička Panny Marie u památného akátu, 

poutní kaple sv. Vojtěcha v Boučku, židovská synagoga, kostel 
Církve československé husitské)  

- sraz na kasejovickém náměstí v 18 hod. 
 

20-21 hod.  V husitském kostele – děti a andělé  
Soutěžní výstava dětských výtvarných prací (obrázků)  

na téma „andělé“ v kostele CČSH 
 

21 -22 hod. -„Crescente fide christiana“  
Koncert duchovní hudby v podání chrámového sboru 

sv. Martina z Radomyšle pod vedením Richarda  
Semiginovského v kostele sv. Jakuba staršího 


