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

Tradičním masopustním veselím ožily vesnice v okolí Kasejovic po
dvě soboty v únoru. V Radošicích a ve Starém Smolivci se vydal masopustní průvod na cestu hned 17. února a i letos nabídl občanům opravdovou
podívanou. Ve Starém Smolivci se sešlo více jak padesát masek, a oproti
předešlým letům zde místo tradičního medvěda, šimla či žida bavili občany
např. rozpustilé roztleskávačky, smrtka s motorovou kosou Still nebo Čtvrtníček nabízející dárky pro všechny. I v Radošicích budou jistě dlouho vzpomínat na úžasnou nevěstu a berušku, které společně s masopustním průvodem zavítaly do každé domácnosti.
O týden později, v sobotu 24.února, ožily masopustem také Oselce. I
zde pobavilo občany kolem dvaceti dovádějících masek v čele s nevěstou,
ženichem a živou hudbou.
-mr-

Milí spoluobčané,
zimní období se blíží ke svému konci a s
nastávajícím měsícem březnem pomalu
přichází skutečné jaro. Březen je zároveň
měsícem, který nese označení Měsíc knihy
a internetu a svůj svátek v něm oslaví
všichni učitelé.
V souvislosti s březnem jako Měsícem knihy a internetu bych rád poukázal na
nemilou skutečnost, že čtenářů klasické
knihy výrazně ubývá a to zejména u mladší
generace. Většina žáků a studentů dnes
dává přednost počítači s internetem a mnozí
z nich chápou tento technický vynález jako
jediný a často nejvhodnější a nejúplnější
zdroj informací z nejrůznějších vědních
oborů. Jsou schopni pomocí internetu najít
a referovat prakticky o čemkoliv, včetně
obsahu literárních děl. To vede mnoho mladých lidí k tomu, že cestu ke klasické knize
zcela ztratí a nevybudují si k ní žádný osobní vztah. Je málo těch, kteří jsou ochotni
prokousat se stovkami stránek, dozvědět se
něco nového, prožívat děj s hlavními hrdiny
a tím získávat nový pohled na svět a věci
kolem nás. Většina z nich si neuvědomuje,
že tím přicházejí o možnost obohatit si
slovní zásobu a poznávat rozmanitost a
květnatost mateřského jazyka.
V žádném případě nezavrhuji vymoženosti moderní doby včetně počítačů a
internetu. Tato technika má dnes své nezastupitelné místo prakticky všude. Byl bych
však rád, kdyby lidé nezapomínali, že internetové stránky nenahradí to, co nám naši
předkové odkázali ve svých knihách, kde se
nám snažili po staletí předávat své poznatky, zkušenosti, vědomosti a mnoho
dalšího a knihy se proto staly významnou
součástí našeho bohatého kulturního dědictví.
(pokračování na str. 2)

Z obsahu ……...
 Informace

k zániku povolení
k odběru a vypouštění vod
 V Budislavicích slavili diamantovou
svatbu
 Bezděkovská škola přivítala děti
 Rozpis fotbalových utkání - jaro
2007

Na snímcích shora masopustní průvod v Radošicích,ve Starém Smolivci a
na poslední fotografii v Oselcích.
Fota -vb.

Příští číslo Kasejovických novin vyjde
16. 4. 2007. Příjem příspěvků do č. 4/2007
KN je do 30. 3. 2007.
-rkn-
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Město Kasejovice plánuje v současné době výstavbu infrastruktury (elektřina, plyn, voda) pro rodinné domy v lokalitě NA VELKÝCH OSTROVECH v Kasejovicích. Zájemci o zainvestování
parcely se mohou přihlásit na Městském úřadě v Kasejovicích a seznámit
se tak předběžně se situací. Plánovaný termín zahájení výstavby rodinných domů v roce 2008. Termín
dokončení rodinných domů v roce
2015 (od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).
Městský úřad Kasejovice

Děkuji touto cestou všem hasičům z Řesanic, Kasejovic a
Nepomuku, kteří se podíleli na likvidaci požáru kolny se dřevem v
Řesanicích č. p. 62 dne 22. 2. 2007 v odpoledních hodinách. Včasným a rázným zásahem zamezili rozšíření požáru na stodolu a obytnou část stavení. Tím zabránili vzniku škody velkého rozsahu.
Ing. Václav ŠAMPALÍK, chalupář z Řesanic 62

Město Kasejovice žádá všechny občany Kasejovic a spádových vesnic, kteří jsou připojeni na obecní studny, aby tuto skutečnost oznámili na Městském úřadě Kasejovice, a to nejpozději do
konce měsíce března 2007. Poté s nimi bude vedeno další jednání
ohledně užívání obecních studen a to v souvislosti se zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Kasejovice

Významnou osobností českých dějin, jež se své
myšlenky a poznatky snažila ostatním zprostředkovávat především pomocí knihy, byl Jan Amos Komenský. Narodil se 28. března roku 1592 v Nivnici na
jižní Moravě. Tento „učitel národů“, jak bývá díky
svému pedagogickému působení na mnohých místech
Evropy označován, se ve své době nebál předávat své
vědomosti v rodném českém jazyce, protože si byl
dobře vědom skutečnosti, že jedině tak si bude moci
jeho literární díla a učebnice doma přečíst co nejvíce
lidí. Je proto velmi symbolické, že Den učitelů slavíme právě v den jeho narození. Vždyť dnešní učitelé
by měli na Komenského přímo navazovat, stejně jako
on otevíral svým žákům dveře do světa znalostí a
dovedností co nejvhodnějším a zároveň nejjednodušším způsobem.
Dovolte mi proto, abych s nastávajícím Dnem
učitelů popřál všem pedagogům, aby se jim jejich
práce dařila a získali si respekt a vážnost žáků i veřejnosti a dokázali plnit své mnohdy nelehké úkoly.
Ostatním bych rád popřál, aby načerpali energii pro
blížící se jaro a dokázali prožít mnoho krásných chvil
strávených třeba při četbě knih.
Václav Červený, místostarosta Města Kasejovice

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Městským úřadem
Kasejovice vyhlašuje

 letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské)

PRODEJ A MONTÁŽ
TE PLOVO DN Í C H K OTLŮ
N A T U H Á PA L I V A

MILAN HRACHOVEC-TOPENÁŘSTVÍ
Kasejovice 233, tel.: 602 265 109
ZÁRUKA 8 LET, ŽIVOTNOST 30 LET
MOŽNOST 5% DPH

přijme vedoucí prodejny smíšeného zboží
v Hradišti. Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Kontakt: 797 336 140 paní Drhová nebo
377 335 166 paní Baslová

 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek

 domácích potřeb - nádobí bílé i
skleničky - vše jen funkční
 peří, péřových a vatových
polštářů a dek

černé,

přikrývek,

Sbírka se uskuteční v Kasejovicích

v pátek 23.3.2007
od 15.00 do 18.00 h a
v sobotu 24.3.2007
od 8.00 do 11.00 h
v bývalého škole
na náměstí v Kasejovicích.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů
nebo papírových krabic.
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4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám
přes léto zeleninu. Musím mít nějaké
povolení?

Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod,
s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která
nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. 1. 2008,
pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.
Takové je znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky vyvinuly kampaň, která
znepokojila naše spoluobčany, vysvětlujeme Vám tímto, čeho se toto ustanovení týká.
U studen, které slouží pro individuální zásobování vodou, se nemusí povolení prodlužovat, pokud byly povoleny dle zákonů platných v době
vzniku studny.

•
•
•

To znamená:

Pokud není k odběru povrchové vody (tj.
např. voda v potoku, v rybníku, v řece
apod. ) využíváno zvláštní technické zařízení
(např. čerpadlo), ale voda je odebírána např.
přímo konví, pak žádné povolení není třeba.
Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod. ), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu
(vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.

5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před
podáním žádosti konzultovat tuto otázku
s příslušným vodoprávním úřadem.

u studny postavené před rokem 1955 nebylo třeba žádného povolení, a
proto se považuje za povolenou
u studny postavené po roce 1955 muselo být vždy povolení dle platného
zákona, a v tomto případě také žádné další povolení nepotřebuje
všechny ostatní odběry vody, které se netýkají individuálního zásobování
vodou, (osoba fyzicky podnikající, právnické osoby), musí být požádáno
6. Je řízení o vydání nového či prodlouo prodloužení odběru nejpozději do 30. 6. 2007

žení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno?

1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu

postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?

Řízení o vydání povolení k odběru podzemní
vody, k odběru povrchové vody ani řízení
k o vydání povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních
nepodléhá správnímu poplatku.

Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se
považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí
vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle Odbor výstavby a životního prostředí Městprohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou ského úřadu v Nepomuku
(tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod. ), považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či SBĚRNÝ DVŮR KASEJOVICE
chalupy.
2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu

postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám
o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1. 1. 1955 lze pouze na
základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského
orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo
v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o
vydání povolení požádat pověřený obecní úřad.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu

postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o
nové povolení?

Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní
vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel
(uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,
např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální
zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1. 1. 2008 nezaniká.

od 1.1. do 31.3. 2007
otevřeno každou sobotu
od 9.00 do 10.00 hodin

TÝDNY
od 5.3. - ulice k nádraží, bytovky,
řadové domy
od 12.3. - od náměstí na Blatnou
od 19.3. - náměstí, k Újezdu, u školy
od 26.3. - Betlémská, na Nepomuk,
k Polánce
pracovníci ČEZ Plzeň
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Svatební den si po šedesáti letech společného soužití připomněli dne 15.února 2007 manželé Jiří a Terezie Spourovi z Budislavic.
"Vzpomínám si na svatební den jako by to bylo včera. Brali jsme se tady v Budislavicích v kostele a všude byla spousta sněhu," říká paní Terezie, která letos oslaví 85. narozeniny. Její o čtyři
roky starší manžel Jiří dodává: "Nelituji ani chvilky společného
života. Máme jenom praktický, střídmý a slušný život, ale jsme
šťastní."
Přesto, že oba pochází z Budislavic, velkou část života
prožili v Plzni. Do rodných Budislavic se vrátili až jako důchodci.
"Zatímco manžel byl vášnivý myslivec, já jsem se věnovala
zahrádce a vyšívání," dodává paní Terezie. A jaký mají recept na
spokojené manželství? "Inu chovat se k sobě slušně a vážit si jeden druhého," říká pan Jiří.
K diamantové svatbě popřála manželům za Obecní úřad
Mladý Smolivec starostka obce Eva Kubová a Marie Křížová. –vb-

ZASTUPITELSTVO OBCE:
VOLÍ:
 ověřovatele zápisu – M. Šustr, F. Šmolík
SCHVALUJE:
 žádost o odkoupení části pozemku z parcely č. 817/9
v k.ú. Dožice u č.p.38 – manželé Štěpánkovi, Dožice 38
 žádost o odkoupení pozemku v k.ú. Budislavice
č.parcely 616/29 – Marie Sluková, Budislavice 21
 pronájem skladu za hasičárnou v Dožicích pro Sbor
dobrovolných hasičů Dožice
 uzavření kolektivní smlouvy s Městským úřadem Nepomuk ohledně čerpání FKSP
 žádost p. Šlaisové, Mladý Smolivec 67 o instalaci lampy veřejného osvětlení
 žádost občanů z Radošic na opravu komunikace

 žádost

Na snímku zleva starostka obce Eva Kubová, Jiří a Terezie Spourovi,

Marie Křížová

Foto -vb-

Po mnoha letech došlo v Dožicích k velkému požáru. Ve
středu 21.2. hořela hospodářská část stavení u Jaroslava Lukáše.
Nepočítáme-li menší požár seníku v roce 2005, pak poslední větší
požár byl v Dožicích naposledy v roce 1947, kdy hořel po zásahu
blesku kostel sv.Michaela.
První zpozorovali kouř pracovníci pily po šesté hodině
ranní. Krátce na to, už ze stodoly šlehaly plameny. Naštěstí díky
rychlému zásahu se podařilo zabránit vzplanutí i navazující obytné části. Na zásahu se podílely mimo Sboru dobrovolných hasičů
Dožice také Sbory dobrovolných hasičů Mladý Smolivec, Kasejovice, Nepomuk a profesionální hasiči z Nepomuku. Hospodářská
budova byla požárem kompletně zničena včetně dvou zaparkovaných traktorů. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Majitel Jaroslav Lukáš utrpěl pouze šok a byl ošetřen rychlou záchrannou
službou. Škoda byla předběžně vyčíslena na 500 000,-Kč. Jako
první byli u zásahu místní dobrovolní hasiči. Znovu se tak potvrdilo, že sbory dobrovolných hasičů v obcích mají smysl. Pokud
dojde k takovéto události, je technika přímo v obci opravdu potřebná.
-vb-

Mateřské školy Starý Smolivec o provedení
oprav
 dodatek č. 1 partnerské smlouvy k projektu „ Internetizace knihoven Plzeňského kraje“
 navýšení odměn členům zastupitelstva
BERE NA VĚDOMÍ:
 informaci o DPH pro Obec Mladý Smolivec – Obec
Mladý Smolivec nebude plátcem DPH
 informaci o nesouhlasném stanovisku se změnou stavebního povolení na větrnou elektrárnu pana Červenky
odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Nepomuk vydaného dne 7. 2. 2007
 zakoupení startéru do stříkačky pro Sbor dobrovolných
hasičů Budislavice
 informaci o vyúčtování firmy Houška na hasičárnu
v Radošicích
 termín příštího veřejného zasedání na den 15. 3. 2007,
které se bude konat ve Starém Smolivci
UKLÁDÁ:
 starostce zjistit možnost dotace pro JPO 3 SDH
Mladý Smolivec

Na snímku zásah hasičů při požáru v Dožicích

foto –vb-
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Josefu Sudovi a manželům Šulcovým za hodnotné dary
do tomboly. I František Balog svou hudbou velkou měrou přispěl k veselé náladě.
Myslím, že se tato akce velmi vydařila a snad tu
mohu říci: „Za rok na viděnou!“
Hana PUNČOCHÁŘOVÁ

Je sobota 10.února odpoledne. Dvě hlavní organizátorky
maškarního dětského bálu Hana Punčochářová a Štěpánka Lexová mají v místním hostinci vše pro malé účastníky připravené krásnou výzdobu, dárky do tomboly, nachystané hry i hudbu
Františka Baloga.
V půl druhé přicházejí první masky s rodiči a babičkami
ze Zahorčiček, z Hradiště i okolí. Všichni tančí, malý čertík,
motýlek, trpaslík a řada dalších krásných masek. Pozornost vzbuzuje nejmladší maska - osmiměsíční „beruška“ Žanetka, která s
maminkou radostně tancuje. Velmi milá byla účast i starší generace žen z Hradiště, paní Malečová dokonce přinesla mísu
kremrolí, paní Bukovská dětem čokolády a všechny se očividně
dobře bavily. Tombolu výrazně obohatil i Josef Suda z Bezděkova, který věnoval sponzorský dar (stoličky a poličky), jenž udělal
radost několika rodinám. Do tomboly přispěla i Milena Kozlová
dětskými hrami, připravila pro děti příjemné nekuřácké prostředí
a hbitě všechny obsloužila. Také hry, které připravila Štěpánka
Na snímku děti na bále v Bezděkově
Lexová, děti bavily a přispěly k celkové spokojenosti a radosti
všech zúčastněných. A hudba Františka Baloga těšila nejen děti,
ale rytmické písničky oslovily i dospělé. Všichni zúčastnění prožili příjemné a radostné odpoledne. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale všem, kteří svou účastí přispěli k vydařené akci v
Hradišti.
-bk-

Na snímku děti na bále v Hradišti

foto -hp-

V sobotu 17. února patřilo odpoledne dětem a jejich rodičům. Na tento den členky Českého červeného
kříže připravily dětský maškarní bál. V sále u Adamců se
tak sešlo na padesát nejrůznějších bytostí – princezen,
kouzelníků, cizinců z Orientu, myslivců, motýlů, kocourů, lišáků, broučků a mnohých dalších. Stejně jako děti
v maškarním se mohly vydovádět i děti bez masek. Hudební doprovod obstaral František Balog, a tak si všichni
mohli společně zatančit a zazpívat známé pohádkové či
jiné melodie.
Pro všechny účastníky bylo zajištěno občerstvení a
kromě toho si každý mohl zakoupit zdobené perníčky,
které na tuto akci vyrobily členky Českého červeného
kříže. Na programu bylo i několik soutěží, které pro děti
připravila Českomoravská stavební spořitelna. Vyhrát
zde mohli jak menší a větší děti, tak jejich rodiče a prarodiče.
Dík patří všem, kdo se na uspořádání maškarního
foto –bkrejdění podíleli a samozřejmě také těm, kdo se ho zúčastnili.
Český červený kříž Kasejovice

Bezděkovská škola po mnoha letech přivítala děti na
maškarním bále, který pořádaly členky kulturní komise. Sobotní
odpoledne bylo pro děti velmi radostné. Mohly si zatančit, zúčastnit se různých soutěží, za které vždy obdržely sladkou odměnu, zakoupit si obálkové štěstí a snad každý si odnesl nějakou tu
cenu z bohaté tomboly. Na bále se předvedlo mnoho krásných
masek. Mohli jste tu vidět princezny, čaroděje, berušku, indiánku, tygříky, medvěda, ježka a spoustu dalších. Tančilo se celé
odpoledne a k večeru se k dětem přidali i dospělí.
Velký dík patří členům dobrovolných hasičů, kteří se postarali o občerstvení, topení a hlavně přípravu sálu. Dále pak Na snímku soutěž dětí na bále v Kasejovicích

foto -mi-
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NAROZENINY V BŘEZNU OSLAVÍ
95 let
88 let
85 let
84 let
83 let

82 let
81 let
79 let
78 let

77 let
76 let

75 let
74 let
73 let

72 let
71 let
70 let
65 let

60 let

Anna JÁROVÁ
Marie FIALOVÁ
Terezie SPOUROVÁ
Anežka HOLÁ
Marie TŘEŠTÍKOVÁ
Růžena ŠAMPALÍKOVÁ
Anna SOUKUPOVÁ
František MAROUŠ
Zdeňka VALENTOVÁ
Marie ADAMCOVÁ
Marie FRUHAUFOVÁ
Růžena ZÝKOVÁ
Josef VIKTORA
Jan TOUFAR
Marie KOVAŘÍKOVÁ
Václav KREJČÍ
Jaroslav SLOUP
Věra PANUŠKOVÁ
Marie SLOUPOVÁ
Božena ČEJKOVÁ
Vlastislav BAŠTÁŘ
Helena BREJCHOVÁ
Božena ŠNEBERKOVÁ
Božena NETUŠILOVÁ
Josef DLOUHÝ
Libuše DRAŽANOVÁ
Marie MAREŠOVÁ
Anna TŮMOVÁ
Marie BOUBELOVÁ
Jaroslava FIALOVÁ
Karel HORAL
Lidka CENEFELSOVÁ
Vojtěch VOŘÍŠEK
Jiří BRUNNER
Růžena NESVEDOVÁ
Marie STOKLASOVÁ
Josef SLAVÍČEK
Ludmila BOUŠOVÁ

Kotouň
Kasejovice
Budislavice
Kasejovice
Kladrubce
Řesanice
Hradiště
Dožice
Kotouň
Kasejovice
Kotouň
Podhůří
Řesanice
Dožice
Starý Smolivec
Dožice
Starý Smolivec
Oselce
Mladý Smolivec
Chloumek
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Kotouň
Budislavice
Kasejovice
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Chloumek
Bezděkov

Blahopřejeme !!!!

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
Beletrie pro dospělé
 Borkem Gary: Embolie
 Deveraux Jude: První dojem
 Woodová Barbara: Poslední šamanka
Naučná literatura pro dospělé
 Eecivan Erdogan: Zakázaná egyptologie
 Procházka Zdeněk: Plzeňský kraj
 Smetana Miloš: Jan Tříska
 Smolová Věra: Brdy a Hřebeny
Literatura pro děti a mládež
 Bešťáková Eva: Dupálek, Příhody malého ježečka
 Krolluperová Daniela: Zuzanka
 Oomen Francine: Jak přežít tuhle třídu
 Stínil Luděk: Nevinné intriky
-lfš-

Číslo 3; ročník XII.
dokončení z minulého čísla

Roku 1919 byly kolem náměstí postupně zřízeny
chodníky, které po pravé straně silnice směrem k Blatné
byly položeny až k radnici. Náklady na jejich výstavbu
nesla z poloviny obec, druhou polovinu hradili občané,
před jejichž domem byl chodník zbudován. Ještě krátce

Kasejovické náměstí po roce 1912
před začátkem 2.světové války bylo uvažováno o jejich
prodloužení až k Jánskému náměstí, k tomu však už nedošlo.
O dalších událostech, týkajících se kasejovického
náměstí, se zmíním už jen stručně a pokud mi něco důležitého uniklo, laskavý čtenář mi snad promine.
Nynější jednopatrová budova bývalé obecné školy
byla postavena r. 1866 a opatřena hromosvodem byla r.
1904. Staré masné řeznické krámy z r. 1844 byly zbořeny
r. 1922 a na jejich místě byla postavena budova městské
záložny. Roku 1920 otevřel Magistr Augustin Walter na
náměstí první kasejovickou lékárnu. Roku 1930 byla otevřena před krámem „U Holubů“ benzinová pumpa /v pořadí již třetí ve městě/. 6.7. 1924 byla otevřena nová
modlitebna církve Československé. Roku 1931 byla poprvé asfaltována nynější silnice I/20, do té doby pouze štětovaná.
V letech 1938-1945 následkem probíhající 2. světové války se náměstí žádných změn nedočkalo. Jen lípy,
stejně jako ostatní, vysazené podél silnice až na Jánské
náměstí, byly zhruba každým třetím rokem prořezávány.
Ostatně děje se tak podnes, takže jsou statné a pěkné.
Málokdo by řekl, že za necelých šest let oslaví své sté
„narozeniny“. Škoda jen, že sedm těchto krásných stromů, rostoucích mezi nově upravovanou silnicí a kašnou,
muselo být r. 2004 pokáceno. Všichni jsme jich litovali,
ale s tou ztrátou se musíme smířit. Úřední předpisy o
stavbě a úpravách komunikací jsou neúprosné.
Brzy po r. 1945 si kasejovické ženy — členky Českého červeného kříže a Výboru žen vzaly dobrovolně za
úkol vybudovat okolo kašny malý parčík, který osadily
růžemi a celá dlouhá léta se o jeho vzhled pečlivě staraly.
Ale je nutno přiznat, že zde „ruku k dílu“ přiložili i ostatní
kasejovičtí občané na náměstí bydlící.
-káf-
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Velikonoce představují jeden z největších svátků
křesťanské církve. Předchází jim doba čtyřicetidenního
půstu, který začíná Popeleční středou šest neděl před svátky umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Datum slavení Velikonoc je pohyblivé a o jeho stanovení se již ve starověku
vedly spory. Křesťanská církev se snažila oslavu Velikonoc
oddělit od židovského svátku pesach, ze kterého se pravděpodobně zrodily. Teprve v šestém století byl přijat alexandrijský způsob výpočtu Velikonoc, který vycházel ze zásady
slavit tento svátek v neděli následující po prvním jarním
úplňku.
Poslední ze šesti postních týdnů nese označení pašijový. Jeho součástí je tzv. sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční. Sazometná středa je někdy v lidovém prostředí nazývána rovněž
jako smetná, protože se toho dne vymetaly komíny. Jinde
se jí říkalo škaredá, to podle toho, že se Jidáš škaredil na
Krista. Podle lidové víry by se proto nikdo neměl toho dne
mračit, jinak by se škaredil po všechny středy v roce.
Doba mezi čtyřicetidenním půstem a Božím hodem
velikonočním nese označení jako „velikonoční třídení“, které začíná večerní mší na Zelený čtvrtek a končí nešporami
o Neděli Zmrtvýchvstání. Při mši sloužené na Zelený čtvrtek kněz symbolicky umývá nohy dvanácti mužům a věřící
si tak připomínají poslední večeři Páně, kdy tak Ježíš Kristus učinil svým apoštolům. Na Zelený čtvrtek přestávají
v kostelech zvonit zvony. Říká se, že „uletěly do Říma“ a
jejich hlas se rozezní až v okamžiku Zmrtvýchvstání Krista
na Boží hod velikonoční. Zvuk zvonů v ten den nahrazují
řehtačky a klapačky, s nimiž děti v průvodech procházejí
vesnicí a symbolicky pronásledují Ježíšova zrádce, Jidáše.
V lidovém prostředí se tradovalo, že na Zelený čtvrtek se
má jíst zelená strava, aby byl člověk celý rok zdráv. Hospodáři o tomto dni vykrápěli svěcenou vodou svá obydlí, aby
je uchránili před zlými duchy.
Velký pátek představuje den hlubokého smutku a
přísného postu. V tento den se v kostele nekoná mše, ale
při obřadu se jen předčítají texty a zpívá a věřící se chodí
poklonit k Božímu hrobu. Svůj význam měla také představení, při kterých se hrály pašijové hry připomínající poslední dny Ježíšova života. Také Velký pátek byl v lidovém prostředí svázán s celou řadou zvyků. Lidé např. vstávali před
východem slunce, aby se mohli dojít umýt k potoku, protože věřili, že potom budou celý rok zdrávi. Nemělo se nic
půjčovat z domácnosti, protože by se údajně mohlo
s těmito předměty čarovat, nemělo se prát prádlo či hýbat
zemí. Podle lidové víry se na Velký pátek otevírala země,
aby odhalila své skryté poklady, a proto bylo možné na
mnohých místech spatřit jejich hledače.
Na Bílou sobotu se koná vigilie, noční bohoslužba,
která začíná po západu slunce slavnostním obřadem svěcení ohně před kostelem. Od tohoto ohně se zapaluje velikonoční paškál, s nímž se průvod věřících vrací do kostela.
Součástí velikonočních obřadů je konání křtů a obnova
křestních slibů. V noci ze soboty na neděli se rozeznívají
zvony, které se „vracejí z Říma“ a v neděli, na Boží hod velikonoční, se při mši svaté slaví Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tímto dnem končí „velikonoční třídení“ a zároveň období půstu. Oslava Velikonoc pokračuje Pondělím velikonočním, při kterém se v kostele světí tradiční velikonoční pokrmy. Své místo má tento den zejména ve světském prostředí, váže se k němu velké množství lidových zvyků a obyčejů, z nichž mnohé se dochovaly a jsou živé až do dnešních
dnů.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Číslo 3; ročník XII.

Josef Siblík se narodil 19.3. 1863 v Mladém Smolivci v rodině mlynáře. Měl staršího bratra Františka a
sestru Marii. Ve mlýně měli bohatou knihovničku a hodně četli. Spolu se členy rodiny Nachtmanovy a Raušarovy

Na snímku Josef Siblík
byli všichni nadšenými divadelními ochotníky v Budislavicích.
Do obecné školy chodil v Budislavicích, pak přešel na měšťanskou školu do Blatné a třetí třídu vychodil v
Březnici. Učitelský ústav vystudoval v Příbrami, kde
21.6.1882 maturoval.
Učil pak v Záboří a Tochovicích. 1.11.1891 přešel
jako učitel do měšťanské školy v Blatné. 1.3. 1914 se stal
ředitelem chlapecké a dívčí měšťanské školy v Blatné,
kterou řídil až do 1.9.1925. Vyučoval také na živnostenské
škole pokračovací a na obchodní škole, kterou řídil 16 let.
Stál při založení Městské spořitelny v Blatné a byl jejím
předsedou, spolupracoval při založení veřejné knihovny
Palackého v Blatné r. 1898 a bezplatně jako knihovník ji
vedl. V roce 1922 založil spolu s přáteli starobylých památek Okresní muzeum v Blatné, kterému věnoval jako základ své vlastní sbírky předhistorické z výkopů a sbírky
historické. Byl činný jako člen a funkcionář v pěveckém
spolku Úslavan, v Občanské besedě, byl členem místní a
okresní školní rady a obecního zastupitelstva. Po celou
dobu byl svědomitým pedagogem, na kterého dlouho
vzpomínali jeho bývalí žáci. Někteří se zúčastnili odhalení jeho reliéfu v r. 1994 v Základní škole J. A. Komenského v Blatné a s láskou na něho vzpomínali.
Věnoval pozornost novým metodám, dovedl podnítit ctižádostivost svých žáků. Kromě školních pomůcek
užíval při výuce dějepisu dějepisné pomůcky ze své sbírky. Ze všech front 1. světové války dostával od žáků dopisnice. Byl to vpravdě renesanční člověk. Jako učitel dějepisu měl velký zájem o dějiny města Blatné a celého
okresu. Lákala ho hlavně ta část dějin, která není písemně
doložena. Jeho velký význam spočívá právě v práci archeologa. Sám prováděl výkopy, konzervoval je, a tak
zachránil před zkázou a poničením řadu pravěkých památek Blatenska a Březnicka. Navštívil kdejaký kopec,
prošel snad všemi lesy. O nálezech napsal články, které s
fotografiemi a popisy předmětů byly otištěny v odborných časopisech. Zúčastnil se archeologických sjezdů a v
Praze r. 1912 přednášel "O hradištných mohylách na Blatensku." Své poznatky publikoval v Památkách archeologických i Obzoru prehistorickém.
(pokračování příště)
PaedDr. Dagmar HOZOVÁ, pravnučka J. Siblíka
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Na závěr masopustu pořádáme v naší Mateřské
škole U veverky ve Starém Smolivci pravidelně dětský
maškarní bál. Letos jsme se připravovali celých čtrnáct
dní. Vyrobili jsme si masky vodníka i různých zvířátek.
Třída i šatna byla vyzdobená barevnými balónky,
z nástěnek se na nás usmívali šaškové a klauni, které jsme
s dětmi vyrobili z papíru.
Ve čtvrtek se děti konečně dočkaly. Po dopolední
svačině tančili a rejdili vodníci. Pro vodníky byly připraveny různé soutěže: chytání dušiček, přenášení dušiček
z rybníka do hrnečků apod.
Po obědě byl již připraven velký maškarní bál. Děti
se převlékly do přinesených masek a pustily se do tance.
Tančili tu princezny i Maková panenka, šaškové a kovboj,
hasič i malá čarodějnice. Samozřejmě nechyběla ani tradiční židličková a tombola. Spokojené děti se pak s chutí
pustily do masopustní koblihy a ještě druhý den si vyprávěly své zážitky z bálu.
Dodatečně děkujeme za sponzorský dar firmě
Strom Lnáře.

Mateřská škola Starý Smolivec
pořádá dne 20. března 2007
od 8.00 do 15.30 hodin
ZÁPIS DĚTÍ spojený se
DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Srdečně Vás všechny zveme.
Svatava ŠLAISOVÁ, ředitelka školy

Číslo 3; ročník XII.

Na tradiční úspěchy kasejovických interpretů poezie
letos opět navázali naši žáci. V okresním kole recitační soutěže
uspořádané v únoru v Blovicích hned dva z nich zvítězili ve
svých kategoriích a budou nás reprezentovat v kole krajském,
které se koná v dubnu v Plzni. Jedná se o Anu Masec z páté a
Václava Zoubka ze sedmé třídy.
Svým výkonem na soutěži zaujal též Vojtěch Fiala (7.
třída), který obdržel od poroty čestné uznání.
Na přehlídce recitátorů dále vystoupili Pavel Solar z páté
a Barbora Kopřivová a Jana Turková ze třetí třídy. Všem recitátorům se patří poděkovat za příkladnou reprezentaci školy.
Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice

Ta letošní zima je výjimečná, výjimečná svým průběhem, výjimečná počasím. Dospělák zakroutí hlavou, pokrčí
rameny a přizpůsobí svůj den zimě i nezimě. Ale děti ? Ty
chtějí stavět sněhuláky, sáňkovat, koulovat se a válet ve sněhu.
Tentokrát jsme museli využít dětské fantazie a představivosti a
na zimu si hrát — v dětské řeči „jako“.
Sněhové vločky nahradily kuličky z vaty, sníh bílý krepový papír, sněhuláky papírové koule, … a spousta dalších nápadů připomínajících, že zima zatím stále ještě patří mezi čtyři
roční doby. A když už té bílé bylo všude dost, začalo masopustní veselí, ukončené maškarním bálem a přehlídkou masek.
Do školky také zavítali mladí myslivci z mysliveckého
sdružení „Čihadlo“ Kasejovice - František Sedlák ml. a Václav
Adamec ml.. Přišli za dětmi, aby jim poděkovali za nasbírané
kaštany a žaludy a předali dárečky. Následovala beseda, při
které měly děti příležitost potěžkat si dančí shoz, podívat se
dalekohledem, seznámit se psem - myslivcovým pomocníkem.
Na rozloučenou děti zazpívaly „Já jsem malý mysliveček“ a
zbyl čas i na společnou fotografii.
V následujících jarních měsících čeká na děti spousta

Na snímku jedna z masek ze školky Starý Smolivec -vb-

Děti prvního stupně Základní a Mateřské školy Kasejovice dne 14. února shlédly divadelní adaptaci klasické
pohádky O ČERVENÉ KARKULCE. Představení nastudovalo a předvedlo Divadlo ŠUS z Rokycan. Šlo o velmi
zdařilou adaptaci, která byla doplněna písněmi i komickými situacemi mezi loutkami a herci. S netradičním pojetím
byly děti velmi spokojeny, osloveny vypravěčem se dokonce mohly zapojovat přímo do děje pohádky.
Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice

Na snímku zleva František Sedlák ml. a Václav Adamec ml. s dětmi v
Mateřské škole Kasejovice
foto -ab-

zajímavých akcí, které zpestří jejich pobyt ve školce - divadélko
ÚSMĚV, návštěva 1. třídy, odpoledne s rodiči a samozřejmě i
loučení se zimou a Velikonoce.
Alena BRAUNOVÁ, učitelka Mateřské školy Kasejovice
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OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
Datum Den Hodina

Utkání

Odjezd

24.03. SO

15.00

Chlumčany „B“- Kasejovice

13.30

31.03.

SO

16.30

Kasejovice - Mantov

08.04.

NE

16.30

Nepomuk B - Kasejovice

15.30

14.04.

SO

16.30

Dvorec „A“ - Kasejovice

15.30

28.04.

SO

17.00

Hradec „A“ - Kasejovice

15.15

05.05.

SO

17.00

Kasejovice - Smolivec

12.05.

SO

17.00

Klášter - Kasejovice

19.05.

SO

17.00

Kasejovice - Soběkury

26.05.

SO

17.00

Letiny - Kasejovice

02.06.

SO

17.00

Kasejovice - Dobřany „A“

09.06.

SO

17.00

Žinkovy „A“ - Kasejovice

16.06.

SO

17.00

Kasejovice - Štěnovice „A“

ODDÍL

16.00

15.45

15.45

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ, skupina B
Datum

Den Hodina

21.04.

SO

14.30

Nepomuk „B“ - Kasejovice

28.04.

SO

14.30

Kasejovice - Letiny

06.05.

NE

09.00

Losiná—Kasejovice

12.05.

SO

14.30

Kasejovice - Smolivec

Utkání

Odjezd
13.15

8.30

Hodina

Utkání

08.04.

NE

10.45

Dvorec – Kasejovice

15.04.

NE

16.30

Merklín - Kasejovice

22.04.

NE

10.45

Kasejovice - Žákava

29.04.

NE

10.00

Letiny—Kasejovice

06.05.

NE

10.45

Kasejovice - Nepomuk

13.05.

NE

12.00

Sp. Poříčí - Kasejovice

27.05.

NE

10.45

Losiná - Kasejovice

03.06.

NE

10.45

Kasejovice - Chotěšov

10.06.

NE

10.00

Stod - Kasejovice

17.06.

NE

10.45

Kasejovice - Radkovice

DOMA

Chlumčany B
Dobřany A
Dvorec A
Hradec A
Kasejovice
Klášter
Letiny
Lužany A
Mantov
Nepomuk B
Smolivec
Soběkury
Štěnovice A
Žinkovy A

413
480
222
580
677
519
348
570
376
462
600
373
730
418

VENKU CELKEM

625
700
446
423
470
462
462
320
448
492
370
556
419
575

1038
1180
668
1003
1147
981
810
890
824
954
970
929
1149
993

Dle statistiky ČMFS zaujímají Kasejovice, díky fotbalovým fanouškům,
třetí místo v tabulce. Vysoká návštěvnost
utkání okresního přeboru mužů doma, ale
i venku řadí Kasejovice před celky jako
jsou Chlumčany, Hradec, Dvorec atd.
-mr-

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU
Datum Den

DIVÁCI DOMA/VENKU

Odjezd

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK
Datum Den Hodina

Utkání

08.04.

NE

09.15

Kasejovice—Žinkovy

15.04.

NE

09.15

Kasejovice—Nepomuk

20.04.

PÁ

16.00

Losiná—Kasejovice

29.04.

NE

09.15

Kasejovice—Štěnovice

04.05.

PÁ

16.00

Lukavice— Kasejovice

10.30

08.05.

ÚT

09.15

Kasejovice— Lukavice

9.00

12.05.

SO

14.30

Žinkovy—Kasejovice

18.05.

PÁ

16.00

Nepomuk - Kasejovice

27.05.

NE

09.15

Kasejovice—Losiná

01.06.

PÁ

16.00

Štěnovice—Kasejovice

15.45

8.30

8.00

Březen 2007

Inzerce ...
Koupím jelení - dančí shozy nebo celé paroží
cena 1 kg 150 - 300 Kč. Tel. 607 837 740 Matoušek, Starý Smolivec 86
———————————–—–—————-–—
Obec Životice přijme výčepního. Hospoda bez
nájmu. Zájemci se mohou hlásit na tel. 371 595
537.
——————————————–————— Koupím Tek, dvouřádkový sazeč a plečku na
brambory, nesený postřikovač, lis na malé balíky, obraceč a shrnovač sena, zrnomet. Stropní
panely nebo jiné překlady 420 cm, trezorovou
skříň na dl. zbraně tel. 371 585 704, 776 699
803.
————————————–——————— Prodám HYUDAI LANTRA 1,9 D, r. 2000,
STK do 01/2009, najeto 120 000 km, cen a 120
000 Kč. Tel. 606 604 454.
——————————————–————— Prodám kompletní ložnici. Levně. Tel. 371 595
263
————————————-——————— Pronajmu byt 2+1 v Kasejovicích, částečně
vybavený od 4/07. Tel. 603 375 850
————————————————————
 Prodám rodinný domek s malým obchůdkem v
centru Kasejovic, při hlavním tahu na Plzeň.
Kontakt 383 423 273
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pořádá zájezd

VÝSTAVU MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ,
VČELAŘSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘSTVÍ

v Lysé nad Labem
odjezd v sobotu 26. května 2007
v 7.30 z náměstí v Kasejovicích
Cena/doprava: 180 Kč
(bude vybírána v autobuse)
Přihlášky - kontakt: Helena Štěpánková,
Hradiště 21, 335 44 Kasejovice, tel. 728 711 467
Přátele včelaře prosím o včasné přihlášení !

V rámci zimní přípravy se v sobotu 3. března 2007 zúčastnila
přípravka TJ Sokol Kasejovice II. ročníku halové kopané přípravek v
Nepomuku - Memoriálu Jaroslava Ochoce.
Naši se ve své skupině střetli se soupeřem z Blatné, Kemnathu
(SRN), Nepomuku ( „A“) a Chanovic. Vzhledem k tomu, že se naši v
prvních zápasech doslova „hledali“ a vesměs inkasovali, zahráli si ve
finále s družstvem z Kemnathu o 5. místo. Bohužel ani zde jim štěstí
nepřálo, a tak ve výsledné tabulce obsadili nakonec šesté místo. 1. Nepomuk „A“, 2. Blatná, 3. Strakonice, 4. Rokycany, 5. Kemnath, 6. Kasejovice, 7. Chanovice, 8. Nepomuk „B“. Z našeho týmu byl jako nejlepší hráč oceněn Jakub Chaloupka, který proměnil během zápasů čtyři
šance v gól.

Na fotu část přípravky TJ Sokol Kasejovice po turnaji v Nepomuku
s jedním z trenérů Miroslavem Fialou
foto -echKasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149 fax 371 595 100, e-mail: kn@kasejovice. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j. 006236/91.
Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků.

