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

ne 28. května se v plzeňské 

Měšťanské besedě konalo slav-

nostní vyhlášení 10. ročníku 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 

2012. Město Kasejovice přihlásilo 

v rámci této soutěže do kategorie Spor-

tovní a volnočasové stavby nově vybu-

dované fotbalové kabiny. O vítězné 

stavbě Plzeňského kraje hlasovala jak 

odborná porota, tak veřejnost. Stavbám 

přihlášeným do soutěže zaslala veřej-

nost téměř 2000 hlasů. U jednotlivých 

nominovaných staveb hodnotila odbor-

ná porota finanční náklady, způsob pro-

vedení a zejména jejich účelnost a 

funkčnost. Kasejovice byly v této sou-

těži úspěšné a soutěžní kategorii Spor-

tovní a volnočasové stavby s přihláše-

nou stavbou vyhrály. 

Paralelně s touto soutěží pro-

běhla samostatná soutěž o Cenu 

ČKAIT Plzeňského kraje vyhlášená 

Oblastní kanceláří ČKAIT Plzeň 

(Česká komora autorizovaných inžený-

rů a techniků činných ve výstavbě). Do 

této soutěže byla přihlášena projektant-

ka stavby „Rekonstrukce a přístavba 

fotbalové tribuny a šaten v Kasejovi-

cích“ Alena Vochová. Za návrh této 

stavby získala Alena Vochová Cenu 

ČKAIT. Odborná komise u navrženého 

projektu ohodnotila zejména původnost 

řešení, přínos životnímu prostředí, 

funkčnost a technickou úroveň objektu.  

 

        Štěpánka Löffelmannová 

Kasejovicích se konala 8.5.2013 

módní přehlídka a ne ledajaká! Na 

rozdíl od běžných přehlídek šatů 

renomovaných módních návrhářů, či 

kolekcí šatů společenských i svatebních, 

na našem mole defilovaly modely z 30. a 

40. let, kdy módní svět slovo uniformita 

ještě neznal a opravdu platilo "co kus to 

originál". O tuto originalitu se tehdy sta-

rali mistři krejčí, kterých bylo v Kasejovi-

cích jako máku, stejně jako hospodských.  

 A proč vlastně 30. a 40. léta? Proč 

ne například nadšená budovatelská léta 

padesátá či z hlediska módy velice zají-

mavá bláznivá doba barevných hippies let 

šedesátých? Jednak proto, že šlo o dopro-

vodný program Oslav osvobození, také 

proto, že máme tuto kasejovickou dobu 

dobře zmapovanou díky deníkům Aloise 

K. Hevery a nesmím opomenout i jisté 

osobní sympatie k této historické epoše.  

  (pokračování na straně 2) 
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Za nápad uspořádat v našem městečku 

módní přehlídku vděčíme paní Flande-

rové, která podobné akce organizovala 

a byla pro nás v tomto směru inspirací.  

 Za to, že šaty měl kdo předvá-

dět, vděčíme v závěru článku zmíně-

ným modelkám a modelům, kteří věno-

vali svůj čas tomuto projektu a nejen 

čas, nýbrž i o osobní invenci a nápady.  

 Za to, že jsme měli co předvá-

dět, vděčíme velké spoustě ochotných a 

vstřícných lidí. Jako první jsme oslovily 

blatenské ochotníky, kteří nám vyšli 

vstříc a zapůjčili obleky oné doby a ta-

ké několik překrásných kloboučků, kte-

ré byly ve 30. letech a tudíž i pro naše 

záměry nepostradatelné. (Neboť jít teh-

dy na ulici bez kloboučku bylo pro dá-

mu opravdové společenské faux pas). 

Jako další jsme oslovily z Českého čer-

veného kříže a i z jejich strany jsme se 

dočkaly velké pomoci, jelikož nám za-

půjčily mnohé letité skvosty - šaty, ru-

kavičky, doplňky, bižuterii... A nesmím 

zapomenout ani naše domácí zdroje, 

které se ukázaly také jako velice přínos-

né. Neboť sečteno a podtrženo - obleče-

ní a doplňky jsme měly zapůjčené cel-

kem od šestadvaceti lidí, na organizaci 

přehlídky se podílelo dalších 36 osob a 

celkové množství zapůjčených obleků a 

doplňků se vyšplhalo k číslu 450. 

  Samotné přehlídce předcházely 

hodiny chystání, kombinování šatů, vy-

mýšlení scénáře, hledání vhodné hudby, 

připravování grafických materiálů a ko-

nečně i nacvičování. Jelikož jsme ne-

chtěly komentovat přehlídku pouze 

způsobem "tato modelka předvádí hně-

dé šaty s hnědým kloboučkem doplněné 

vkusnými hnědými lodičkami", pokusi-

ly jsme se zapracovat do celkového scé-

náře postavy kasejovických osobností a 

oživit i skutečné zdejší události 30. a 

40. let, čímž ovšem nastal posun i pro 

modelky a modely, kteří museli nejen 

předvést oblečení, ale často také zahrát 

scénku ze života kasejovické společ-

nosti. Velkou pomocí při nácviku jak 

chodit, jak mluvit, jak se otáčet a kor-

zovat nám byl pan Jaroslav Kortus z 

Blatné, který v rámci přípravy na filmo-

vé natáčení přehlídky přijel na zkoušky 

a s humorem sobě vlastním korigoval 

naše snažení. Dalším odborným porad-

cem byl pan Jan Wagner, který spolu s 

panem Kortusem jednak profesionálně 

nafotil celou přehlídku, ale také trpělivě 

a zároveň vtipně a trefně piloval nácvik 

chůze modelek až k úplné dokonalosti.  

 Vlastní nálada přehlídky překo-

nala všechna naše očekávání. Za to pat-

ří velký dík nejen celé velké skupině 

organizátorů a pochopitelně i model-

kám a modelům, kteří byli prostě úžas-

ní, ale také samotným návštěvníkům, 

kteří svým potleskem v přeplněném 

kulturně společenském centru navodili 

nezapomenutelnou atmosféru.  

 V úvodu historického defilé me-

zi nás zavítal sám MUDr. Rudolf Kaf-

ka, dlouholetý prvorepublikový starosta 

Kasejovic, přišel také pan učitel Hevera 

s chotí Máničkou a na módní přehlídku 

se „osobně“ dostavil sám krejčovský 

mistr Sochor s dcerou. Vidět jsme moh-

li dámy v šatech pro všední den i ve ve-

černích róbách, pány ve fraku i ve spor-

tovním obleku, hospodyňky v prostých 

černých šatech, řidiče v koženém moto-

ristickém kompletu, dva otrhané raubíře 

s prakem, prostě maloměsto 30. let jako 

vyšité. Coby předěl mezi první republi-

kou a 2. světovou válkou symbolicky 

zazněla píseň Hm, Hm, ty jsi tak úžas-

ná, která však už byla zpívána v němči-

ně… Tento svižný foxtrot návštěvní-

kům bravurně zatančili pan Ota Balek a 

slečna Kateřina Rubášová. To a nejen 

to zahrnovala naše módní přehlídka. 

Odborným průvodním slovem vše dopl-

nila Mgr. Štěpánka Černá, která přítom-

né seznámila se základními principy 

módy 30. a 40. let. A jelikož se přehlíd-

ka konala v rámci Oslav osvobození, 

připomněli jsme také květnové dny 

roku 1945, kdy 2. světová válka skonči-

la a naše republika byla osvobozena. 

Stejně jako tehdy naši předkové i my 

jsme vítali americké vojáky kytičkou 

šeříku, chlebem a solí a upřímným dí-

kem. A stejně jako tehdy, vítězství se 

slavilo tancem a zpěvem… 
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Děkujeme: 

Všem aktérům přehlídky – tedy všem mo-

delkám a modelům, kteří ochotně předvedli 

předválečnou i válečnou módu. Jsou to: Ni-

kola Kebrlová, Bára Kopřivová, Lucka Ho-

ralová, Pavla Horalová, Lucka Chodorová, 

Kačka Rubášová, Pavla Martínková, Natál-

ka Cihlová, Petra Pohanková, Terka Grešá-

ková, Evelínka Matějovská, Karlík Matě- 

jovský, Honza Chodora, Nikolas Cina, Ond-

ra Weis, Martin Weis, Hugo Tichý, Ota Ba-

lek, Roman Flandera, Josef Švagr a Luboš 

Darda.  

Dále děkujeme všem, kteří nám 

zapůjčili šaty, sukně, klobouky, rukavice, 

kabelky a další propriety, bez nichž by ne-

bylo možné tuto přehlídku připravit.  Jsou to 

jmenovitě: Vlasta Váňová, Vlasta Zíková, 

Helena Flanderová, majitelka HV Bazaru 

paní Valenová, Marie Weissová, Jitka Hou-

líková, paní Hulačová, Věra Kraftová, Eva 

Ježková, Jindřiška Fialová, Bedřiška Matě-

jovská, Věra Arvayová, Jaruška Slavíková, 

paní Dardová, Ivona Tichotová, Naďa Fia-

lová, Naďa Školová, Jana Holečková, Dana 

Jakubčíková, Maruška Řehořová, Petra Fia-

lová, Roman Horal, pan Kabát, Milan Vese-

lý, pan Josef Švagr a spolek blatenských 

ochotníků. 

Dík patří také všem, kdo nám po-

máhali s realizací – tedy žehlili, zašívali a 

šili, uklízeli, připravovali občerstvení, po-

máhali modelkám a modelům s oblékáním a 

postarali se o naše účesy a líčení. A také nás 

vyfotili a natočili a ještě stihli pomoci ra-

dou. To jsou opět paní Flanderová, paní Jež-

ková, které mimo jiné spolu s paní Weisso-

vou a Pavlou Šollovou připravily občerstve-

ní pro návštěvníky a pro každého účastníka 

přehlídky upekly jako poděkování výborný 

dortík. Úlohy kostymérek se zodpovědně 

zhostily Maruška Řehořová, Petra Fialová, 

Dana Jakubčíková, Marie Weissová a paní 

Flanderová. Načesal nás Martin Bršlica 

z Nepomuka a po vzoru prvorepublikových 

hvězd nás nalíčila Míša Weise. Potřebné 

ozvučovací zařízení zapůjčil pan Horal a 

pan Pavelec. Přehlídku natočili, nafotili a 

profesionální radou přispěli pan Jaroslav 

Kortus z Blatné a pan Jan Wagner. Za vše-

možnou a ochotnou pomoc při celé přípravě 

i organizaci módní přehlídky patří velký dík 

Janě Holečkové. Za podporu děkujeme 

MěÚ Kasejovice a řediteli ZŠ Jaroslavu 

Viktorovi. 

Za organizátory Dana Matějovská  

                                  a Štěpánka Černá 

 

Foto: Petr Wagner a Jaroslav Kortus,  

         MAKO Blatná 

Fotografie z módní přehlídky je možné 

zhlédnout na www.kasejovice.cz a  objed-

nat v prodejně MAKO Blatná. Profesio-

nálně zpracovaný videozáznam je v pro-

deji u paní Dany Jakubčíkové v prodejně 

Drogerie v Kasejovicích za 250 Kč. 



 

 

  

Červen  2013                                                       str. 4                                                 Číslo 6; ročník XVIII. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

rozpočtové opatření č. 3/2013 

závěrečný účet Obce Mladý Smoli-

vec za rok 2012 a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření Obce Mla-

dý Smolivec za rok 2012 bez výhrad 

ukončení činnosti knihovny 

v Dožicích a zaslání výpovědi ze 

smlouvy o poskytování regionálních 

služeb ke dni 30. 6. 2013 

pronájem části pozemku p. č. st. 119 

v k. ú. Mladý Smolivec o výměře 1 

m2  bezúplatně na dobu určitou šesti 

let pro umístění informační vitríny 

pro potřeby projektu Venkovská trž-

nice III MAS sv. Jana z Nepomuku 

směnu pozemků dle GP 82-33/2012 

v k. ú. Budislavice p.č. 616/19 KN o 

výměře 228 m2 ve vlastnictví obce za 

p.č. 208/7 KN o výměre 141 m2  a 

p.č. 19/2 o výměře 61 m2  v k.ú. Bu-

dislavice ve vlastnictví paní Brdové, 

rozdíl směňovaných metrů 26 m2  za 

cenu 30 Kč/m2 a náklady na zaměření 

ve výši 2550 Kč uhradí p. Brdová, 

Příbram 

prodej pozemku dle GP 84-6/2013 

p.č. 616/33 KN v k.ú. Budislavice o 

výměře 32 m2  za cenu 30,- Kč/m2  a 

náklady na zaměření ve výši 4500 Kč 

panu Klainovi, Budislavice 

nákup pozemku dle GP 86-12/2013 

p.č. 616/34 v k.ú. Budislavice o vý-

měře 38 m2 za cenu 30 Kč/m2  od pa-

na Pechra, Budislavice 

finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč 

na rok 2013 poskytovali sociální 

služby raná péče Diakonie Stodůlky 

žádost manželů Vávrových z Radošic 

o svedení dešťové vody z novostavby 

na p.č. st. 126 v k.ú. Radošice do ve-

řejné kanalizace za stanovených pod-

mínek 

pronájem pozemku v k.ú. Starý Smo-

livec p.č. 16/1 EN o výměře 6 m2  od 

firmy Agrochov Kasejovice-

Smolivec a.s. za nulový nájem na do-

bu 20 ti let 
 

Neschvaluje: 

nákup balíčků s přáníčky od firmy 

Promotion&Sala s.r.o. Ostrava 

finanční příspěvek občanskému sdru-

žení Babybox pro odložené děti 

STATIM Praha 
 

Bere na vědomí: 

informaci o rekonstrukci veřejného 

osvětlení v Radošicích, práce poved-

la firma F+V ELEKTRO spol. s r.o. 

USNESENÍ Zastupitel-
stva obce Mladý Smoli-
vec ze dne  16.5. 2013 

Rada města Kasejovice schválila mj.: 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

budovy čp. 37 v Újezdě u Kasejovic, 

uzavřené s paní Helenou Týcovou, 

bytem Újezd u Kasejovic 49 

žádost Sboru dobrovolných hasičů 

Řesanice a Kasejovice o zakoupení 

nových pracovních stejnokrojů PS2 

v počtu 7 kusů pro každý sbor 
 

Pověřuje: 

místostarostu MVDr. Václava Čer-

veného dalším jednáním se společ-

ností Klatovské rybářství, a.s. ve 

věci vlastnictví zemědělské stavby 

na pozemku st. p. č. 76/2 v k.ú. 

Kladrubce 

místostarostu MVDr. Václava Čer-

veného jednáním ve věci stavebních 

úprav v budově hostince v Kladrub-

cích čp. 49 
 

Stanovuje: 

termín a místo jednání příští schůze 

Zastupitelstva města Kasejovice na 

12.6.2013 v Podhůří 

podmínky pronájmu zemědělských 

pozemků 
 

Projednala a doporučuje: 

projednala Závěrečný účet města 

Kasejovice za k 31.12.2012 a dopo-

ručuje Zastupitelstvu Města Kasejo-

vice vyjádřit souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. Ra-

da města Kasejovice doporučuje 

schválit účetní závěrku za rok 2012 

s vědomím výsledku přezkoumání 

hospodaření auditorem a zároveň 

doporučuje převést výsledek hospo-

daření ve výši 2.002.290,52 Kč na 

účet nerozděleného zisku. 

Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 27.5. 2013 

Nepomuk za cenu 81174 Kč bez DPH 

informaci o dopravě materiálu na 

VE v Dožicích, používaná cesta 

pro dopravu materiálu nevede po 

obecních pozemcích z 80 %, zápis 

o stavu obecních pozemků před za-

hájením dopravy materiálu na stav-

bu VE byl sepsán  

dopis pana Martana z Radošic 

ohledně vyplavování horní části 

Radošic vodou z přilehlého pole 

s tím, že bude panu Martanovi za-

sláno stanovisko Agrochovu Ka-

sejovice-Smolivec a.s. požadova-

ným protierozním opatřením a bu-

de konzultována se zástupcem SÚS 

PK možnost vybudování nového 

propustku před obcí Radošice ve 

směru na Chynín 

dopis paní Zemanové z Radošic 

ohledně projednání osevu kukuřice 

ve svahu nad obytným stavením 

čp. 39 s tím, že bude paní Zemano-

vé zasláno stanovisko Agrochovu 

Kasejovice-Smolivec a.s. k  protie-

rozním opatřením a bude konzulto-

vána se zástupcem SÚS PK mož-

nost vybudování nového propustku 

před obcí Radošice ve směru na 

Chynín 

informaci o prodeji pozemků ve 

vlastnictví ČR v k.ú. Dožice 

informaci o rozdělení pozemku p.č. 

118/6 v k.ú. Budislavice a vznik 

nového pozemku p.č. 118/7, který 

bude předmětem směny, nejprve 

bude zveřejněn záměr a poté bude 

o směně rozhodnuto 

informaci o rozdělení pozemku p.č. 

1148/1 PK v k.ú. Radošice a vznik 

nového pozemku p.č. 1148/22, kte-

rý bude předmětem prodej, nejprve 

bude zveřejněn záměr a poté bude 

o prodeji rozhodnuto 

informaci o podmínkách a možnos-

tech komplexní pozemkové úpravy 

v našich obcích s tím, že na kaž-

dém veřejném zasedání 

v jednotlivých obcích budou vy-

zváni občané, aby se k této mož-

nosti vyjádřili, v případě zájmu ob-

čanů bude zvážena možnost podání 

žádosti o komplexní pozemkové 

úpravy 

oznámení o předložení návrhu 

MŽP ČR na vyhlášení CHKO Br-

dy a informaci o možnosti obcí, 

krajů a vlastníků nemovitostí do-

tčených vyhlášením CHKO Brdy 

vyjádřit se písemně po dobu 90ti 

dnů (od 9. 5. 2013) na adresu MŽP 

ČR 

  

mlouváme se za vzniklou chybu 

ve jméně ve článku "Jaro na za-

hradě školní družiny", který byl 

otištěn v květnovém čísle Kasejovic-

kých novin. Z pana Konváře se totiž stal 

pan Kovář. Latě na lavičky nám daroval 

pan František Konvář z Dožic, kterému 

se tímto omlouváme a děkujeme za dar. 

 Zatím si děti laviček a pobytu na 

školní zahradě moc neužily. Doufáme 

ale, že počasí se už konečně umoudří a 

poslední měsíc školy děti  budou  hrát 

vybíjenou, stavět hrady na pískovišti, 

kreslit křídami i pastelkami, skákat na 

trampolíně a hrát fotbal, nebo jen tak 

odpočívat na čerstvém vzduchu.  

           Šárka Vocelková 
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rojekt Cyklostezka „Formanská 

stezka“ Starý Smolivec – Dožice 

se pomalu blíží do finále. V roce 

2009 jsme zahájili práce na projektu 

cyklostezky ze Starého Smolivce do 

Dožic. Nejprve předcházel koncept pro-

jektu, projektová dokumentace, stavební 

povolení. Poté následovala první žádost 

o dotaci, bohužel neúspěšná a poté dru-

há a tam jsme již podporu získali. Pro-

jekt cyklostezky byl vybrán v 17. výzvě 

Regionálního operačního programu 

NUTS II Jihozápad – rozvoj cestovního 

ruchu. 

 Samotné výstavbě krom výběro-

vého řízení předcházely průzkumy a 

přípravné práce, vyřezání zarostlé cesty 

a zarostlých mezí. Zhotovitelem se stala 

firma STRABAG a.s. a stavební práce 

začala provádět 1. 8. 2012. První etapa, 

samotná výstavba cyklostezky úseku 

Starý Smolivec – rozcestí kaple sv. An-

ny, byla ukončena 28. 2. 2013 a od 1. 3. 

2013 začala etapa druhá, závěrečná, vý-

stavba úseku cyklostezky rozcestí kaple 

sv. Anny – Dožice. Instalování mobiliá-

ře a informačních tabulí včetně vydláž-

dění odpočívek bylo provedeno v rámci 

druhé etapy. Předpokládané náklady 

projektu by měly dosáhnout částky 14,2 

mil Kč, dotace na tento projekt při ma-

ximálních výdajích bude činit 12,1 mil 

Kč. Projektem vybuduje Obec Mladý 

Smolivec 2950 m dlouhou cyklostezku 

s asfaltovým povrchem o šíři 3 m, odpo-

čívadla ze žulových kostek včetně mo-

biliáře a informačních tabulí. Předána 

do užívání široké veřejnosti bude v čer-

venci 2013. Na cyklostezce je plánová-

na cykloturistika i pěší turistika, in-line 

bruslení a běžkování. Co nám cyklos-

tezka krom sportovního a rekreačního 

užitku nabízí, je i možnost seznámit se 

s historií našeho území, našich předků, 

podívat se na zajímavá místa a čerpat 

energii našeho kraje.       

           

    Eva Kubová 

pátek 24. května sice počasí ne-

věstilo nic dobrého, přesto se 

však krátce před 18. hodinou za-

čali před děkanským kostelem sv. Ja-

kuba Staršího v Kasejovicích scházet 

lidé, aby se společně vydali na putová-

ní podvečerním městem po stopách ví-

ry. To byla totiž první část programu 

kasejovické Noci kostelů, jejímž uspo-

řádáním jsme se zapojili do již 5. roční-

ku stejnojmenného projektu, který si 

klade za cíl představit co nejširší veřej-

nosti historii a význam míst křesťanské 

náboženské úcty. V Kasejovicích jsme 

ji navíc propojili s návštěvou židov-

ských památek, na něž je naše město 

bohaté. Vycházka vedla od děkanského 

kostela ke kapličce sv. Martina, odtud 

pak na židovský hřbitov, kde nás se 

zvláštnostmi židovského pohřebního 

ritu blíže seznámil odborník na slovo 

vzatý – PhDr. Ing. Václav Chvátal, do-

kumentátor židovských památek 

z Muzea Českého lesa v Tachově. Po-

kračovalo se kolem kapličky Panny 

Marie u památného akátu a někdejšího 

morového hřbitova (Nové hroby) 

k poutní kapli sv. Vojtěcha v Boučku, 

odtud zase zpět do Kasejovic, do syna-

gogy, kde nám Dr. Chvátal přiblížil ži-

dovské bohoslužebné zvyklosti. Výji-

mečným zážitkem byla jistě pro řadu 

účastníků možnost prohlédnout si inte-

riér kostela Církve československé hu-

sitské, kde je přivítal farář této církve 

Richard Ferčík, a kde mohli zhlédnout 

soutěžní výstavku dětských výtvarných 

prací na téma „andělé“. Program akce 

završil koncert duchovní hudby kato-

lické, pravoslavné i anglikánské prove-

nience v podání chrámového sboru sv. 

Martina z Radomyšle pod vedením pa-

na Richarda Semiginovského v děkan-

ském kostele sv. Jakuba Staršího. 

Jménem organizátorů vyslovuji 

poděkování všem, kdo svým dílem při-

spěli ke zdárnému průběhu akce.         

 Vladimír Červenka,        

  Klub přátel Blatenska 

 

Nově zbudovaná cyklostezka. 

 

foto -dm- 
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DH Radošice oslavil 25.5.2013 

své výročí 120 let od založení. 

Oslavy byly zahájeny slavnost-

ním nástupem a státní hymnou České 

republiky. Poté byli přivítáni všichni 

účastníci oslav, včetně delegátů, hostů a 

bylo zahájeno okrskové cvičení obcí 

Mladého Smolivce. Na nástupu byli 

oceněni členové SDH Radošice a ná-

sledně převzal sbor dobrovolných hasi-

čů Radošice vyznamenání za zásluhy 

od místostarosty OSH - PJ p. Václava 

Sýkory. Starostka Mladého Smolivce 

provedla slavnostní dekoraci praporu 

sboru Radošice pamětní stuhou. 

 Po nástupu odjeli zástupci SDH 

Radošice v dobových uniformách na 

historické stříkačce sboru, taženou koň-

ským spřežením p. Holuba, k uctění pa-

mátky obětem světové války na návsi.  

Okrskové cvičení začalo nezvykle šta-

fetami a útoky mužů, z důvodu konání 

fotbalových soutěží. Zde byla vložena 

první ukázka, kterou předvedly Bělčic-

ké mažoretky vystoupením všech  tří 

skupin a sklidily zasloužený obdiv a 

ovace. Následovaly štafety družstev dě-

tí Radošic, Dožic a Mladého Smolivce. 

Družstvo Soptíků z Kralovic, předvedlo 

v další ukázce zásah u nehody. Nad do-

konalým provedením a propracovanými 

rekvizitami se mnoha z 350 účastníků 

těchto oslav tajil dech. Vystoupení bylo 

oceněno bouřlivým a opakovaným po-

tleskem. Začaly štafety družstev žen a 

následovala ukázka požárního sportu 

družstvem mužů z Koce-lovic. Po 

ukončení útoků družstev dětí a žen 

předvedli ukázku v dobových unifor-

mách s historickou technikou muži 

z Kocelovic a Radošic. 

 Děkujeme paní starostce za půj-

čení trampolíny, kde se děti mohly po-

řádně vyskotačit. Byly zde také provo-

zovány různé dětské soutěže, kde děti 

byly odměněny různými sladkostmi a 

omalovánkami s pexesi. Děti s rodiči se 

také svezli na historické stříkačce taže-

né koňmi. Vyjížďky prováděli i hasiči 

z Blovic se  svojí historickou ,,Máňou“. 

V průběhu celého odpoledne byla vy-

stavena historická hasičská technika. 

Tu nejmodernější pak předváděli hasiči 

z Kasejovic a Nepomuku. Na závěreč-

ném nástupu, kde byly předány ceny a 

památeční předměty  účastníkům i sou-

těžícím, předali zástupci sboru Radoši-

ce ocenění místostarostovi OSH PJ 

p.Václavu Sýkorovi a starostovi okrsku 

Mladý Smolivec p. Lubomíru Křížovi. 

O přesné měření soutěže se postarala 

digitální časomíra, kterou obsluhoval p. 

Brada. O technické zázemí včetně hud-

by se postaral p. Jaroslav Novotný z 

MINIMAXU. Občerstvení zajišťovala 

p. Fialová. 

 Po ukončení okrskové soutěže 

pokračovaly oslavy 120. založení sboru 

v Radošicích taneční zábavou se skupi-

nou MINIMAX… 

 SDH Radošice chce poděkovat 

nejen  sponzorům, ale všem těm, kdo se 

jakoukoliv měrou podíleli na našich 

oslavách.  

                       SDH Radošice 

Družstvo Kategorie Pořadí 

Ml. Smolivec muži 1. 

Dožice muži 2. 

St. Smolivec muži 3. 

Radošice muži 4. 

Budislavice muži 5. 

Radošice ženy 1. 

Dožice ženy 2. 

Ml. Smolivec ženy 3. 

Ml. Smolivec děti 1. 

Radošice děti 2. 

Dožice děti 3. 

Výsledky: 

 

foto -vb- 

Obecní úřad Oselce a SDH Oselce 
 

srdečně zvou na tradiční oseleckou pouť 14. července 2013 
V rámci pouťových slavností se uskuteční  

IX. ročník nohejbalového turnaje trojic  
 
 

„OSELECKÉ ŠTĚNĚ„  
 

v sobotu 13.7.2013 od 9.00 hod. na víceúčelovém sportovním hřišti u okálů   

 
VIII. ročník soutěže ve skoku dalekém   

 

„ OSELECKÝ KLOKÁNEK“  
 

v sobotu 13.07.2013 od 9.30  hod. na víceúčelovém sportovním hřišti u okálů 
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e středu 22. května se v kasejo-

vickém kulturně-společenském 

centru konala tradiční školní 

akademie, kterou pro žáky, rodiče a ši-

rokou veřejnost připravila Základní 

škola Kasejovice ve spolupráci 

s městem a kasejovickou pobočkou Zá-

kladní umělecké školy Nepomuk. Na 

programu bylo celkem čtrnáct čísel, 

která si na středeční odpoledne připra-

vili žáci 1.- 6. třídy  a Základní umělec-

ké školy Nepomuk. Akademii školy za-

hájil ředitel školy Jaroslav Viktora, kte-

rý k návštěvníkům v krátkosti promlu-

vil a všem přítomným maminkám do-

datečně popřál k jejich svátku. Jako 

první vystoupil flétnový soubor kasejo-

vické pobočky ZUŠ Nepomuk. Poté se 

moderování akce ujaly žákyně 8. třídy 

– Michaela Juráčková, Adéla Červená 

a Pavla Pohanková.  

První třída vystoupila 

s dramatizovanými básničkami Abece-

da a Jak se maluje domeček. Skřítky se 

to hemžilo při vystoupení nazvaném 

Ať žijí duchové, které nacvičili žáci 

druhé třídy. Do světa pohádek se ná-

vštěvníci akademie přenesli s žáky třetí 

třídy a do světa pohádkového humoru 

prostřednictvím Spejbla a Hurvínka. 

Tyto nestárnoucí bytosti tentokrát 

ztvárnili žáci šesté třídy. Plné humoru 

bylo rovněž vystoupení žáků čtvrté tří-

dy, kteří se nechali inspirovat příběhy 

malého Mikuláše, jejichž autorem je 

francouzský spisovatel René Goscinny.  

O tom, že jsou mezi žáky i 

malé nadějné zpěvačky, diváky pře-

svědčily Adriana Hošková a Barbora 

Petrášková, které vystoupily za hudeb-

ního doprovodu Dany Ondruškové. O 

hudební vystoupení se postaral i hráč 

na akordeon Karel Čada a o taneční vy-

stoupení žákyně tanečního kroužku a 

žákyně z páté třídy. Naprostou novin-

kou letošní školní akademie bylo vy-

stoupení chlapecké skupiny Karel Ma-

tějovský Band ve složení Karel Matě-

jovský, Filip Chaloupka, Karel Čada a 

Marek Kuneš. Se zcela netradičním po-

jetím starých pověstí českých vystoupi-

li žáci páté třídy, kteří se tak se všemi 

přítomnými přenesli nejen do dávných 

českých dějin, ale také na samý konec 

odpoledne plného zábavy. Poděkování 

patří všem žákům a učitelům, kteří se 

podíleli na přípravě jednotlivých čísel a 

organizaci školní akademie.  

  

  Štěpánka Löffelmannová 

e středu 22. května 2013 se 

v kulturně společenském centru v 

Kasejovicích konala školní aka-

demie, ve které vystupoval celý první 

stupeň, 6. třída a žáci, kteří navštěvují 

ZUŠ. Celý program zahájil flétnový 

soubor. Poté následovali prvňáci s jejich 

abecedou, později ještě předvedli, jak se 

staví domeček. Hezké vystoupení měli 

druháci, kteří předváděli ukázku 

z pohádky Ať žijí duchové, ve které po-

stavili svému hradu střechu. Třeťáci 

učili cvičit celé publikum a ukazovali, 

jak umí anglicky. Dívky z tanečního 

souboru zatančily pěkné tanečky na me-

lodie čtyř známých lidových písní. 

Krásnou skladbu na akordeon zahrál 

Kája Čada. Malý Mikuláš a jeho spolu-

žáci ze čtvrté třídy ukázali, jak to do-

padne, když se mluví do rádia. Zazpíva-

li také písničku o třech čunících. Šesťáci 

s Hurvínkem rozesmáli všechny svými 

vtipy. Nesmíme také zapomenout na vy-

stoupení Three Stars, ve kterém moder-

ní tanec předvedly tři dívky z páté třídy. 

Kája Matějovský se svým bandem za-

zpívali a zahráli písničku z vlastní tvor-

by s názvem Tři rajčátka. A jak se říká – 

to nejlepší na konec – to jsme byli my, 

páťáci. Zahráli jsme Staré pověsti české, 

ve kterých se představili Slované, prao-

tec Čech, Kazi, Teta a Libuše. Když sta-

tečný a silný Bivoj porazil kance, zami-

lovala se do něj Kazi, Libuše vládla 

s Přemyslem a Teta čarovala na Tetíně. 

Diváci nám tleskali do rytmu poslední 

písničky a sklidili jsme velký potlesk. 

S úsměvem na tvářích jsme pak všichni 

odcházeli domů, spokojení s vydařeným 

odpolednem. Věříme, že se to všem 

moc líbilo a děkujeme, že jste nás přišli 

podpořit.  

   Žáci 5. ročníku 
 

Video se záznamem 

 ze školní akademie je k zhlédnutí 

na www. kasejovice.cz 

v sekci VIDEO. 

 

 

foto -lfs- 

foto -lfs- foto -lfs- 
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elý květen se na 1. stupni nesl ve 

znamení sportu. Počasí nám za-

čalo přát, a proto jsme se po 

dlouhé zimě přesunuli z tělocvičny na 

venkovní hřiště, abychom mohli tréno-

vat své atletické výkony. Ještě před sa-

motnými lehkoatletickými závody se 

žáci 4. a 5. ročníku vydali 13. května na 

dopravní hřiště do Blovic. Vyzkoušeli 

si, jaké dopravní předpisy a značky mu-

sí správný cyklista znát a dodržovat. 

V praxi si pak všechny znalosti o cyk-

listickém provozu vyzkoušeli při jízdě 

na hřišti. Páťáci pak skládali cyklistický 

řidičák, který si domů odneslo 16 

úspěšných žáků. Program na dopravním 

hřišti byl velmi vydařený a všem zú-

častněným přinesl mnoho zajímavých 

informací a pěkných zážitků. 

 15. května pak vyjeli chlapci ze 

4. a 5. ročníku na okresní kolo McDo-

nald´s cupu do Přeštic. I přes velké na-

sazení v zápasech se umístili až na po-

sledním místě. Nu, není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se. 

 Chladný a deštivý závěr měsíce 

nás ale neodradil od účasti na další 

sportovní akci. 30. května se čtyřčlenná 

družstva žáků ze 2. – 5. třídy zúčastnila 

Atletického trojboje v Přešticích. Děti 

měřily své síly s ostatními sportovci ve 

třech disciplínách – skok daleký, hod 

kriketovým míčkem a běh na 50 m. Ve 

velké konkurenci jsme nakonec získali 

šest medailí jednotlivců – Lia Vilhel-

mová dvě druhá místa (skok daleký, 

běh na 50 m), Adam Fous dvě třetí mís-

ta (skok daleký, hod kriketovým míč-

kem) a Markéta Merhoutová dvě druhá 

místa (běh na 50 m, skok daleký). Star-

ším žákům uteklo v celkovém hodnoce-

ní skupin třetí místo o jediný bod, což 

značí, jak pěkné byly jejich výsledky. 

Všichni se do závodů pustili s nasaze-

ním všech sil a proto jim patří velká po-

chvala. 

 Poslední květnový den jsme 

oslavili Den dětí. V tělocvičně si žáci 

devátého ročníku připravili různé soutě-

že, za které jejich mladší spolužáci zís-

kávali body. Body pak vyměňovali za 

lákavé odměny a drobnosti pro radost. 

I přes deštivé počasí se nám tento den 

pěkně vydařil a děti si oslavu svého dne 

náležitě užily.  

  Mgr. Jana Minaříková 

 

 

 
rádi bychom vás opět přivítali na upraveném tenisovém 

dvorci v Oselcích s antukovým povrchem, na který srdečně 

zveme všechny příznivce tenisu v okolí. Přijďte si zahrát 

nebo alespoň vyzkoušet svoje schopnosti v tomto krásném 

sportu.   

  U vstupu na dvorec je zřízena tabule, kde je možné se 

předem objednat zápisem - datum, jméno, čas. Nedodržením 

časového limitu do 15 min. se objednávka automaticky ruší. 

Maximální doba pro jednu objednávku je 1,5 hod. 

 Z důvodu zvýšeného zájmu o víkendech je  třeba se 

na tyto dny předem objednat u správce dvorce na tel. 371 

595 230 nebo mobilu 606 169 967. Klíče od kurtu si vy-

zvedněte u správce p. Jiřího Marka, Oselce čp. 123 (nový 

dům nad kurtem), kde také zaplatíte  poplatek. Samozřej-

mostí je úprava dvorce kartáčem po skončení hry. 
 

Dále Vás chceme pozvat na  21. ročník turnaje rekreačních 

hráčů 
 

    
který se bude hrát na přelomu měsíce července a srpna. 

Přesný termín turnaje bude zveřejněn v Kasejovických novi-

nách a na nástěnce u hřiště. 

                                                     TK Oselce       
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sou situace, kdy pravidla musí jít 

stranou. Léta letoucí je pondělek 

v nezdřevské hospodě zavíracím 

dnem. Avšak 6. května bylo otevřeno a 

dokonce již před pátou hodinou odpo-

lední. 

 Důvod byl vskutku slavnostní: 

Nezdřevští mohli vidět na vlastní oči ve 

své hospodě pohár vítězů hokejové ex-

traligy, který letos po 57 letech své exis-

tence vybojovalo mužstvo HC Škoda 

Plzeň. O výjimečnou událost se zaslou-

žil lékař plzeňských hokejistů MUDr. 

Václav Karnos, jenž v Nezdřevě zdědil 

chalupu po svém otci. 

 Doktor Karnos, jinak primář Fa-

kultní nemocnice Plzeň, přivezl slavný 

pohár těsně před 17. hodinou a spolu se 

starostou Chlandou ho přenesli do hos-

podského sálu, kam se za víc než metr 

vysokou zlatě se lesknoucí trofejí nahr-

nula spousta zvědavců a fanoušků nejen 

z obce, ale i z blízkého okolí. Ti nejvěr-

nější fandové si k vzácné příležitosti ob-

lékli plzeňské dresy a bylo jich tolik, že 

neznalý host by se klidně mohl domní-

vat, že se zde sešlo vítězné mužstvo. 

Všichni si pohár fotili, potěžkávali ho, 

aby zjistili, že nejen získat, ale i držet jej 

není lehké. Téměř každý se s pohárem 

nechal vyfotografovat, leckdo si i mis-

trovskou medaili na krk na chvilku po-

věsil. Během hodiny a půl, kdy měl Ne-

zdřev jako jediná obec v republice 

(podle ujištění MUDr. Karnose) takové 

privilegium, se v nezdřevské hospodě 

vystřídalo odhadem přes 150 lidí, kteří 

chtěli na vlastní oči spatřit pohár, jehož 

zisk přál plzeňským „indiánům“ kdekte-

rý Západočech. Unikátní chvíli si nene-

chal ujít ani tradiční nezdřevský foto-

graf pan Jandera, který se ze služební 

cesty, jež ho nasměrovala do Čáslavi, 

vracel do Prahy přes Nezdřev. Možnost 

zhlédnout vítězný pohár byla i příleži-

tostí popovídat si o výkonech plzeň-

ských hokejistů, o umění a vytrvalosti 

jejich kapitána a majitele klubu Martina 

Straky. Vyskytly se rovněž optimistické 

hlasy, že by nebylo marné, kdyby Plzeň 

získala i fotbalový titul a kdyby pak pří-

padně také fotbalová trofej aspoň na 

chvíli zavítala do Nezdřeva.  

 Optimistům se jejich touha vypl-

nila a Viktorka se po roce zase stala 

mistrem fotbalové ligy. Představa, že 

v Nezdřevě bude k vidění další vítězný 

pohár, nabyla reálnějších možností.  

 

   Jiří Čepelák 

 

 

Schvaluje : 

závěrečný účet obce Hradiště sesta-

vený k 31.12.2012 a vyslovuje sou-

hlas  s celoročním hospodařením 

obce bez výhrady 

zprávu o výsledku přezkoumání hos-

podaření obce Hradiště za rok 2012 

– bez výhrad 

opravu obecní komunikace 

v Hradišti „Pod vrchem“ 

opravu obecní komunikace v Bezdě-

kově z návsi k Sádlíku. 

úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ 

z Obce Hradiště Městu Kasejovice 

za rok 2012 dle „Dohody o doplatku 

za rok 2012“ v celkové částce 

40.500,- Kč 
 

Přijímá: 

rozpočtové opatření č. 3/2013 
 

Neschvaluje: 

doplnění  biokontejnerů v obci. 

      změnu usnesení ze dne 30.10.2012 o     

      směně části pozemku p. č. 611 v  

      k.ú. Zahorčičky 
 

Souhlasí: 

s doplněním reproduktorů bezdráto-

vého rozhlasu v Bezděkově 
 

Bere na vědomí:  

žádost pana P. Nováka o výměnu 

pozemku PK p. č. 80/5 v k.ú. Bezdě-

kov 

DRCENÉ KAMENIVO - NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ  
PRODEJ - LOM HUDČICE, tel. 602 366662 

nabízíme různé frakce, vlastní odběr, dovoz k odběrateli 

 

 

 

 

 

 

 

e středu 15. května proběhla sbír-

ka v rámci Českého dne proti ra-

kovině. V letošním roce se sbírka 

zaměřila na prevenci nádorů tlustého 

střeva – kolorektální karcinom, která je 

druhým nejčastějším nádorovým one-

mocněním u mužů i žen v ČR. Do ve-

řejné sbírky se zapojila i děvčata z OÚ 

v Mladém Smolivci a na území Mlados-

molivecka (u tradičních dárců i 

v Kasejovicích) bylo vybrána a zaslána 

na účet Ligy proti rakovině Praha částka 

4180 Kč. Za příspěvky všem děkujeme.       

   Eva Kubová 

 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště  

 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích zve na výstavu  

„Kouzlo? Ne. Holografie“  
Výstava hologramů přiblíží tvorbu hologramů, jejich využití v běžném životě,  

technické praxi i ve světě umění - do 30. 6. 2013 na zámku Hradiště v Blovicích. 

    



 

 

o úspěšné výstavě v Třeboni byla 

Střední škola Oselce oslovena 

Územní památkovou správou 

v Českých Budějovicích se zapůjčením 

intarzovaných předmětů. Jedná se o vý-

robky vyrobené našimi žáky druhých a 

čtvrtých ročníků oboru Uměleckořemesl-

né zpracování dřeva - práce truhlářské.  

Při těchto souborných pracích se učí žáci 

pracovat s masivním materiálem jako 

nosnou konstrukcí budoucího výrobku a 

švartnou (silná dýha) jako krycím okras-

ným materiálem. Podle předem připrave-

ného návrhu si ze švarten vyrobených z 

různých druhů dřevin vyřežou navržený 

motiv, který postupně nakližují. Na kor-

pus dále připevní různé okrasné prvky, 

které mohou být doplněné řezbou. Sa-

mozřejmostí jsou tajné zásuvky, které 

má každá správná cechovní truhlice. Po-

vrchová úprava je provedena náročnou 

šelakovou politurou tak, aby byla zvý-

razněna kresba jednotlivých dřevin. Vý-

robky můžete vidět ve výstavní síni NPÚ 

na Senovážném náměstí 6 v Českých 

Budějovicích, která je otevřena od 27. 5. 

do 28. 6. 2013. Na jižním Plzeňsku se 

prezentujeme na výstavě v Přešticích, 

kde ve výstavních prostorách Domu his-

torie Přešticka máme vyhrazené celé jed-

no podlaží. Jsou zde zastoupeny nejen 

čtyřleté uměleckořemeslné obory 

(zpracování dřeva a kovů), ale i výrobky 

tříletých „učebních“ oborů truhlář a ko-

vář. Jedná se jak o ročníkové, tak o ma-

turitní práce. Tato výstava byla zahájena 

4. 6. a potrvá do 15. 9. 2013.                                                                                                                                                    

                     Václav Jakubčík 
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esátý a poslední seminář konaný 

v rámci projektu „Vytvoření sítě 

venkovských komunitních škol 

v Pošumaví“ se konal v úterý  

14. května, a to ve velice komorním 

duchu. Kromě manažerky projektu Ing. 

Miroslavy Vackové, expertky na rovné 

příležitosti žen a mu-žů Danuše 

Machátové a komunitní ko-ordinátorky 

Lenky Černé se setkání účastnili pouze 

tři zástupci z řad veřej-nosti. Přesto 

nebo možná právě proto byla nálada na 

semináři velmi příjemná. 

               Jak již bylo řečeno výše, 

veřejnost na semináři byla zastoupena 

v poměrně malém počtu, a to třemi 

maminkami na mateřské dovolené. 

Proto také témata probíraná nad kávou 

a sušenkami se nejvíce dotýkala této 

skupiny obyvatel Kasejovicka. 

             Velká pozornost byla věnována 

veřejnému dětskému hřišti v Kasejovi-

cích a plánovanému dětskému hřišti 

v Chloumku. Kasejovické dětské hřiště 

by jistě zasloužilo postupné rozšíření a 

především kultivaci  instalací několika 

laviček a výsadbou stromů, které by 

v horkých letních dnech zajistily po-

třebné zastínění. Několik herních prvků 

by pro svoje děti chtěli postavit i 

v Chloumku. Jednalo by se o nekomer-

ční herní prvky, které by však stály na 

obecním pozemku, proto se jeví jako 

nezbytné, aby tyto herní prvky byly 

zkontrolovány a certifikovány, což 

oboje může zajistit specializovaná 

firma. Jistou možností by také bylo za 

tímto účelem nechat vyškolit jednoho 

zájemce z řad místních obyvatel, který 

by prováděl potřebné kontroly a udě-

loval požadované certifikáty. Zároveň 

by mohly být různé herní prvky na 

dětská hřiště zhotovovány místními 

řemeslníky. Došlo by tak k podstatné-

mu zlevnění celého procesu vybavení a 

provozu dětských hřišť. 

     Nic netrvá věčně - ani tak zvaná 

mateřská dovolená. Proto dalším téma-

tem, které bylo na úterním semináři 

opět otevřeno, byla otázka pracovních 

příležitostí v našem regionu. Účastnice 

semináře se, kromě jiného, zajímaly o 

možnosti práce z domova či práce na 

zkrácený úvazek. Náš region bohužel 

neposkytuje dostatek pracovních příle-

žitostí, a to především lidem s vyšším 

vzděláním. Nutno však podotknout, že 

problematiku pracovních příležitostí 

samotná obec příliš neovlivní.   

     Nevyhovující je i situace týkající se 

společenských aktivit mladých lidí na 

Kasejovicku.  Mladí jsou nuceni dojíž-

dět za tímto druhem vyžití do Blatné, 

Nepomuka nebo případně i do Plzně. 

Zde by však obec už trochu pomoci 

mohla, a to nabídkou prostor, jako je 

kupříkladu areál letního kina, k pořádní 

různých kulturních akcí.  

     Seminářem Naše obec a mladá 

generace byl uzavřen cyklus seminářů, 

které se v naší obci konaly pod záštitou 

projektu „Vytvoření sítě venkovských 

komunitních škol v Pošumaví“. Veřej-

nost měla možnost se na těchto seminá-

řích vyjádřit k různým tématům, která ji 

v naší obci a nejbližším okolí trápí a 

nebo naopak netrápí, a vyzkoušet si tak 

řešení problémů formou veřejného 

projednávání. Přestože projekt, v jehož 

rámci se semináře konaly, pomalu 

končí, neznamená to, že musí skončit i 

možnost setkávat se a společně řešit 

citlivá témata z veřejného života 

Kasejovicka. Kdokoli může přijít a 

iniciovat veřejné jednání o problému, 

který naši obec a občany trápí. 

 

Lenka Černá (komunitní            

                     koordinátorka Kasejovice)      

 

e překvapivé, kterak zajímavá 

může být četba řádků a kolonek 

v knize, jež se jmenuje Pokladní 

deník. Předpokládaje, že to bude nuda 

podobná bedlivé četbě telefonního se-

znamu, dal jsem se do tohoto úkolu. A 

přišlo překvapení. Různýma rukama 

psaný dokument, někdy lépe, někdy 

ztěžka čitelný, přináší zajímavé svědec-

tví 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. Škudrnovi. V 

roce 1935 vzrostla odměna na 76 Kč a 

za německé okupace nejsou záznamy 

zřejmě přesné, protože v některých 

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 ná-

klady na provaz ke zvonku. Neobjevují 

se v knize každoročně a cena se pohy-

bovala od 8 do 11 Kč za první republi-

ky. 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. Na-

příklad v roce 1939 „ firmě Frant. Vo-

káč Kasejovice obnovení 2 dvojjazyč-

ných 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 doruče-

ní plakátů „V“ (tj. Viktoria - vítězství) 

20 Kč. V dalších letech se několikrát 

platily náhrady městu Kasejovice za 

kurz němčiny. Rovněž se muselo zapla-

tit 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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Výpůjční doba: Po  8 - 13, 15.30 - 17 hod.,  

Út 12 - 14.30 hod. 

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

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  George Orwell: Farma zvířat 
  Jane Austenová: Pýcha a Přemlouvání 
  Hana Lasicová: Pravdivý příběh lži 
  Vlasta Javořická: Na časy 
  Agatha Christie: Sešli se v Bagdádu 
  Příběhy české a moravské krajiny 
        
  Miloš Macourek: Pohádky 
  Učíme se kreslit postavičky 
 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Viktor Karlík, Starý Smolivec 

Gabriela Karlíková, Starý Smolivec 

Simona Hlaváčková, Kasejovice 

 

         

 

Zdeňka Valentová, Kotouň 

František Šlajs, Mladý Smolivec 

Miloslav Marouš, Dožice 

Vladislav Darda, Kasejovice 

Foto z dětského dne, jehož místo konání bylo pro nepřízeň 

počasí přesunuto z původně plánovaného fotbalového hřiště 

do hostince "U Adamců". Dětem však déšť za okny evidentně 

nevadil a hospodský sál byl plný dovádění a zábavy.  

      -dm- 

Nad kotounským hřbitovem vánek tiše věje.  

Tobě věčnou píseň k Tvému spánku přeje. 

Ty však tiše spíš, domů už se více nevrátíš. 
 

Dne 21. června 2013  

uplyne neuvěřitelných 10 let,  

kdy nás navždy opustil pan Jiří Hajný  

z Kotouně. 
 

Stále s láskou vzpomíná manželka Hela a děti  

                                          s rodinami a švagrová Marie 

 
 
 

 
91 let Anna Mašková Přebudov 
87 let  Annastázie Kabátníková Starý Smolivec 
83 let Karel Matoušek Kasejovice  
  František Ledvina Kasejovice 
82 let  Bohuslava Tyrpeklová Oselce 
  Miloslava Vacková Mladý Smolivec 
81 let Josef Vadlejch Zahorčičky 
80 let  Anna Braunová Hradiště 
  Václav Houlík Oselce 
79 let Anna Ciglerová Kasejovice 
  Marie Hajná Kladrubce 
78 let Alena Vadlejchová Zahorčičky 
  Josef Marek Hradiště 
  Věra Šampalíková Řesanice 
  Marie Skuhravá Polánka 
77 let Božena Bambasová Zahorčičky 
  Adolf Karkulín Kasejovice 
  Helena Kecová Dožice 
76 let Marie Cikánová Oselce 
  Anna Bártová Radošice 
74 let Karel Rolnik Hradiště 
73 let Josef Jícha Kasejovice 
  Václav Chvátal  Hradiště 
72 let  Karel Śimůnek Kasejovice 
  František Soukup Kasejovice 
  Marta Lehečková Kasejovice 
  Jarmila Vachálková Podhůří 
  Marie Panýrková Starý Smolivec 
65 let Jaroslava Kovaříková Starý Smolivec 
  Jan Zahradník Kasejovice 
60 let  Bohumila Šmídová Mladý Smolivec 
  František Matoušek Starý Smolivec 

POJĎTE SI S NÁMI HRÁT 
 

Dne 15.6.2013 pořádá Klub oseleckých žen  

 CESTU ZA POHÁDKOU pro děti. 

Přijďte strávit příjemné odpoledne s pohádkovými  

postavičkami na cestě ke kapli sv. Markéty nad Oselcemi. 

Čeká vás překvapení na každém kroku. 
 

 

Na závěr si  

opečeme buřtíky,  

které dostane každé 

dítě zdarma. 
 

 

Překvapení pro děti – vezměte náhradní oblečení. 

Start: od 14 hod. pod kopcem 

(směr z Oselec do Chlum - Nekvasov) 

Při nepříznivém počasí se akce ruší.  
 

Bližší informace na tel.: 723 592 820  

Dne 8. července bude Obecní knihovna pro veřejnost  

uzavřena, neboť zde bude probíhat letní prázdninový týden 

pro děti. Děkuji za pochopení.  

     Dana Matějovská 

foto -vs- 



 

 

 

etos jsme se vypravili na zámek 

Berchtold, který leží kousek od 

Prahy. Po příjezdu nás přivítal 

majitel zámku a seznámil nás s naším 

programem. Nejdříve nás čekalo 

představení V. Klimtové  Malované 

písničky, kde známá spisovatelka, 

grafička a ilustrátorka dětem vyprávěla 

a malovala různé skřítky, strašidýlka i 

víly. Poté se nás ujala průvodkyně, 

která nám ukázala mini ZOO a pak nás 

zavedla do vesničky plné skřítků i 

strašidýlek. Nechyběla zde ani 

Perníková chaloupka s bábou a dědkem 

a opravdové peklo s čerty. Také jsme si 

mohli prohlédnout miniatury některých 

českých hradů a zámků. Po obědě jsme 

se vydali na Kunickou naučnou stezku, 

kde děti hledaly a plnily připravené 

úkoly. A protože děti ještě nebyly ani 

trochu unavené, tak se ještě před 

odjezdem vyřádily na dětském hřišti, 

kde byly průlezky, skluzavky, 

houpačky i lanová dráha. Počasí nám 

také přálo a tak jsme se spokojeně 

vraceli domů. 

  S. Šlaisová 

ERVEN – krásný měsíc plný 

sluníčka, tepla a zdravých 

dobrot – jahod a třešní. Pro nás 

ve školce je to také měsíc loučení, 

loučení  se třídou, kamarády, školkou a 

se školním rokem. Říkáme si "Haló, 

haló, kamarádi, měli jsme se všichni 

rádi. Ve školičce naší milé, strávili jsme 

krásné chvíle a ten čas tak rychle letí. 

Už jsme vážně velké děti" a pak už 

jenom zvoneček a hurá na prázdniny…   
              

Co nás ještě čeká  

o  Návštěva 1. třídy ZŠ 

o  Školní výlet na hrad Švihov    

    s pohádkou Barbucha a dílničkou 

o  Divadelní představení Čarodějnice  

    Elvína 

o  Rozloučení se školním   

    rokem ,,Hledáme ztracenou pohádku,,  

    s pejskem a kočičkou. 
 

Co se nám povedlo: 

Besídka ke Dni matek 13.5.  

Po přivítání maminek hrou na flétničky 

děti přednášely a zpívaly písničky, které 

se pro své maminky naučily. Maminko, 

poznáš se?  Maminky se poznávaly na 

vystavených portrétech, které děti 

nakreslily. Závěrem předaly děti svým 

maminkám motýlka se srdíčky. 

Dopoledne s hasiči  

Seznámení s hasičskou technikou a vše 

o důležité práci našich hasičů jsme se 

dozvěděli od p. K. Sudy, velitele 

kasejovických  hasičů a jeho pomocníků 

p. J Ciny, p. Maška a p. V. Šampalí-

kové. Děkujeme za poutavou ukázku a 

sladkou dobrotu ke Dni dětí. 
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 Pasování na školáky 

Odpolední slavnost, pasování velkých 

Vodníčků na školáky. Každý budoucí 

prvňáček byl slavnostně pasován 

mečem. 

            Ivana Ledvinová 

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 * 
 
 

Milan Palečko, Bezděkov 7,  

335 44 Kasejovice 

IČO: 865 85 952, provozovna Nezdřev 

Email: m.mipal@seznam.cz,  

tel. 607 707 580 

Sanitka americká armády na obrázku 

Kubíka Kalbáče. 

foto -il- 

foto -il-- 
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Pronajmu byt v Kasejovicích 2 + kk - nezařízený, plynové 

topení. Tel. 724 181 001. 

Prodám křemíkovou svářečku KS-200 A.Tel. 733 217 737. 

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. 

Daruji barevné pohlednice do sbírky. Tel.602 214 685. 

Pronajmu nebytové prostory v Kasejovicích čp. 11 (bývalá 

zelenina). Tel. 603 755 451. 

Přijmeme absolventy 

středních škol.  

Obor vzdělání nerozhoduje. 
 

Požadujeme: základní znalost anglického nebo 

německého jazyka, znalost práce na PC 

Nabízíme: Odpovídající finanční ohodnocení 

Kontakt:   Petr Slavíček, tel.: 723 337 095 

                  e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz 
                     Kamila Škyrtová    tel.: 775 165 971 

                     e-mail: skyrtova@kovokasejovice.cz 

 

P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 

snáškových plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá a  Dominant  

žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 

Slepičky pouze z našeho odchovu!! 

Stáří slepiček 14 -18 týdnů   cena 149 - 170 Kč/ks  

- v začátku snášky 178 Kč/ks 

Prodej se uskuteční: v pátek 28. června 2013 

Kasejovice - u fotbal. hřiště - ve 14. 40 hod 

Případné bližší informace  tel: 728 605 840   728 165 166  

Nová služba při prodeji slepiček - výkup králičích kožek  

- cena 15 - 22 Kč/ks  

Máme pro Vás  

každý týden připraveno 

NOVÉ ZBOŽÍ.  
 

Dámské, pánské a dětské oblečení na LÉTO. 

Kojenecký textil. Kabelky. Pásky. Obuv. 

Doplňky. PŘÍZNIVÉ CENY! 

Otevřeno: ÚT-PÁ 9.00 – 12.00   14.00-18.00 

                SO 9.00 – 12.00 

Kasejovice 256, odbočka - Řesanice, Polánka 

Tel. 721 528 576. Prosím zvoňte. 

  

 
 

Kateřina Burianová 
Kasejovice 273 (směr Budislavice, Chloumek), tel.: 733507738 

Nabízíme: hračky, oblečení pro děti i dospělé, obuv... 
Pro věci větších rozměrů (např. dětské kočárky) je připravena 

nástěnka, kam si můžete inzerát bezplatně vystavit. 
Přijímáme do komise oblečení, hračky, věci, které už doma 

nepotřebujete a někomu by ještě udělaly radost.  
Přijímáme věci čisté, vyprané. Vy určíte cenu a my se budeme 

snažit pro vaší věc najít kupce.  
 

 TĚŠÍME SE NA VÁS!!! 
Čtvrtek - 15.00 - 17.00            Sobota - 8.00 - 11.00 

 

Akce na léto v Salon Bellisimma 1+1 zdarma 
 

5 x lymfodrenáže + diagnostika a měření tuku zdarma 
Nehtová modeláž + masáž rukou zdarma 
Kosmetika + laser zdarma 
Manikúra P- Shine + lakování zdarma 
Pedikúra se zábalem + lakování zdarma 
Aroma masáž + masáž obličeje zdarma 
V salonu nově  galvanická žehlička na ochablou pleť   
a ultrazvuková špachtle na čištění problematické pleti.  

 

 

Kontejnerová doprava 
Zemní  a úklidové práce prováděné UNC 275 
Ekologická likvidace autovraků a drobné      

     opravy vozidel  
Herbert Zelenka, Vrbno 18, 724 485 831 

 

 

SDH Bezděkov pořádá 

v sobotu 20.7.2013 od 14.00 hod. 

tradiční VEPŘOVÉ HODY 
 

K tanci a poslechu hraje 

 populární jihočeská dechovka 

   DOUBRAVANKA 

SDH Bezděkov ve spolupráci s kulturní komisí  

OÚ Hradiště zve srdečně všechny děti 
 

v pátek 5.7.2013 od 16.00 hod.  

do letního kina v Bezděkově na  

 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE  

s hudební skupinou ASFALT. 
Přivítáme prázdniny soutěžemi, muzikou a tancem. 

 

Od 19.00 hod. bude zábava pokračovat pro dospělé. 

 

mailto:slavicek@kovokasejovice.cz
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