DUBEN 2008

Cena 3,- Kč

Číslo 4; ročník XIII.

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

zve širokou veřejnost na

==============================

od 10.30 hodin
MŠE SVATÁ,
poté posezení
s hudbou a
občerstvením
==============================

Na snímku převzetí ocenění v soutěži Zlatý erb starostkou Města Kasejovice Marií
Čápovou a webmasterem Václavem Blovským z rukou hejtmana Plzeňského kraje Petra Zimmermanna.
Foto -vb-

V jubilejním desátém ročníku soutěže Zlatý erb o
nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí získaly Kasejovice krásné třetí místo. Nejde
však o úplně první úspěch, který v této soutěži dosáhly. V roce 2006 obsadily druhé místo v kategorii
obcí a vloni pak první místo v kategorii měst.
Cílem této soutěže je podpořit modernizaci místní a
regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a
u pamětní desky k 60. výročí
ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve měs- osvobození jihozápadních ech
tech, obcích a krajích České republiky. Soutěž Zlatý erb vyhlašuje Sdružení
na nám stí v Kasejovicích
Zlatý erb, přičemž soutěž je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a
v následujícím kole celostátním. Krajská kola vyhlašují vždy kraje České republiky.
Začátek v 9.00 hodin v parku
Soutěžícími jsou města, městské části, obce a kraje České republiky.
Předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky a elektronické služby měst,
u pomníku k obětem II. světové
městských částí, obcí a krajů České republiky. V krajském kole hlavního měsválky, poté přesun na náměstí.
ta Prahy se hodnotí městské části. Hodnocení se vztahuje na stav v době posuTradičně účast historických
zování.
vozidel přátel Klubu 4. obrněné
Ceny Zlatý erb jsou udělovány vždy ve třech kategoriích a to nejlepší
divize US
webové stránky města, nejlepší webové stránky obce a nejlepší elektronická
služby.
V kategorii Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší webové stránky
obcí používá krajská porota při hodnocení kritéria podle doporučení: Povinné
informace – zkrácený test; úřední deska; doporučené a doplňkové informace;  Výměna občanských průkazů
ovládání webu; navigace a přehlednost stránky; výtvarné zpracování a bezba-  Olympionici byli mimořádně úspěšní
riérový přístup – zkrácený test.
 Pozvánka na sraz rodáků Budislavic
Webové stránky Města Kasejovice spravuje Václav Blovský z Dožic a
za zmínku jistě stojí i skutečnost, že pěkné třetí místo v kategorii nejlepší Příští číslo Kasejovických novin vyjde
webové stránky obce získala v letošním roce Obec Hradiště, jejichž stránky 13.5. 2008. Příjem příspěvků KN č. 5/2008
do 30.4. 2008
-rknspravuje stejný webmaster jako v Kasejovicích.
-rkn-

ě
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RADA MĚSTA KASEJOVICE:
SCHVALUJE:
 pronájem pozemků v k. ú. Újezd u Kasejovic parc. č.
138/4, 138/5, 138/1 a 1303/1 J. K. za cenu 700 Kč/rok
na dobu pěti let + daň z nemovitosti
 výpůjčku pozemku č. st. č. 8/2 v k. ú. Polánka B. S., bytem Polánka na dobu neurčitou
 pronájem letního kina Ondřeji Weise za 1 Kč/rok. Město
bude nadále zajišťovat údržbu laviček, plátna a sečení trávy
v areálu kina
 znění smlouvy o pronájem nebytových prostor v domě č.
p. 98 J. Š.
 vým ěnu linolea v pronajímaných nebytových prostorách
v domě č. p. 98 za dlažbu
 znění Mandátní smlouvy na zadání veřejné zakázky – cisternové automobilové stříkačky
 znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a
TDI – rekonstrukce budovy č. p. 2 v Kasejovicích
 datum 27.března 2008 jednání Zastupitelstva města Kasejovice a program
 vyřazení počítačů (viz jmenný seznam) z majetku Základní
školy Kasejovice
 výsledky hospodaření Základní školy Kasejovice (zisk 2
893,72 Kč), inventarizaci majetku organizace k 31.12. 2007
a hospodaření s fondy organizace za rok 2007
 výsledky hospodaření Mateřské školy Kasejovice (6 113,47
zisk Kč), inventarizaci majetku organizace k 31.12. 2007 a
hospodaření s fondy organizace za rok 2007
BERE NA VĚDOMÍ:
 závěrečný účet města za rok 2007
 1. změny v rozpočtu města v roce 2008
 dodatek k nájemní smlouvě o pronájem pozemků Agrochovu Kasejovice
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Nepomucka
 odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Mateřské
školy Kasejovice v r. 2008
POVĚŘUJE:
 starostku města vyhotovením přehledu pronajímaných pozemků spolu s cenami za pronájem
DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:
 závěrečný účet města za rok 2007
 první změny v rozpočtu města v roce 2008
 prodej části parcel za radnicí za cenu 80 Kč za 1 m2 -rkn-

Městský úřad Kasejovice oznamuje občanům

(pneumatik, autobaterií, lednic a jiného)

v Kasejovicích a okolních obcích
Plasty uložené v zavázaných pytlích uložte před svými
domy nejdříve jeden den před plánovaným svozem.

Číslo 4; ročník XIII.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE
SCHVALUJE:
- závěrečný účet města za rok 2007 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Kasejovice za
rok 2007 bez výhrad
- inventarizaci majetku Města Kasejovice k 31.12. 2007
- I. změny v rozpočtu Města Kasejovice
- zadat nový Lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský
celek Kasejovice na období od 1.1. 2010
- záměr odprodeje pozemku st. parc. 104 o vým ěře 21
m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
- záměr odprodeje transformační komínové stanice (bez
čísla popisného) na st. parc. č. 112 a st. parc. č. 112 o výměře 7 m2 v k. ú. Řesanice
- záměr odprodeje části parc. č. 1153/1 o vým ěře cca 300
m2 v k. ú. Kasejovice
- prodej stavby na st. parc. č. 240/2 v k. ú. Kasejovice za
cenu 100 Kč M. V., bytem Tachov s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kující
- odprodej části parcel č. 115/2, 116/3, 119/PK o výměře cca 750 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Kasejovice za účelem výstavby
rodinného domu O. T., bytem Polánka za cenu 80 Kč/1
m2 s tím, že s kupujícím bude uzavřena „Smlouva o
smlouvě budoucí o prodeji stavebního pozemku“ a za podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 25.9.
1997
- zřízení Fondu oprav domu č. p. 11 v Řesanicích (20%
z vybraného nájemného bude odvedeno do fondu oprav)
- odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku
v Mateřské škole Kasejovice v roce 2008
POVĚŘUJE:
- radu města prováděním změn v rozpočtu města mezi zasedáními zastupitelstva města – na straně příjmové neomezeně a
na straně výdajové do výše 500 tisíc
korun s použitím finančních prostředků z minulého období
- radu města k přerozdělením finančních prostředků
z Programu přímé podpory neziskových organizací pro
práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách dle
schválených podmínek pro přiznání finančních prostředků
- starostku města jednat s ředitelem Správy a údržby silnic
Starý Plzenec ve věci stavu komunikací v okolních obcí
BERE NA VĚDOMÍ:
- informativní zprávu o činnosti Rady obce Kasejovice za
období od 15. 1. 2008 do 27.3. 2008
- zprávu finančního výboru
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Územního
celku dobrovolného svazku Mikroregionu Nepomucko
včetně opatření zjištěných nedostatků
- zprávu starostky:
 podání žádosti do Regionálního operačního programu
– Rekonstrukce bývalé budovy základní školy na společensko kulturní centrum města Kasejovice a zprávy o
podaných projektech v rámci oblasti 2.3
-rkn-
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ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE
BERE NA VĚDOMÍ:
 úkoly na rok 2008
 informace o obecní hospodě v Oselcích
 informace o kanalizaci v Nové Vsi a v Kotouni
 informaci o parkování na veřejném prostranství
SCHVALUJE:
 pronájem rybníků: V. Č., bytem Oselce - rybník Sládkovský, roční nájem 3 000 Kč a J. K., bytem Oselce - rybník
Sobotka, roční nájem 2 000 Kč
 věcné břemeno ČEZ (uložení kabelu na parc. č. 32/1 v k. ú.
Oselce) dle smlouvy číslo IP-12-0000557/1 za jednorázový
poplatek 500 Kč
 vyrovnaný rozpočet na rok 2008
 rozpočtový výhled na rok 2008, 2009, 2010 a 2011
 prohlášení o zapojení do projektu a spolufinancování
„Environmentálně šetrné obce Plzeňského kraje“
 vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství roku 2007 - Štěnovice
UKLÁDÁ:
 zajistit orientační tabuli k buku v Oselcích
 zajistit opravení cyklostezky v Nové Vsi
 opravit cestu na Drahách v Kotouni
 napsat upozornění řidičům, kteří nemají zaplaceno za parkovné na veřejném prostranství, že mají zde zákaz parkování
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

Číslo 4; ročník XIII.

Na prvním veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Oselce dne 29.února bylo projednáváno parkování nákladních automobilů a traktorů na veřejném prostranství. Vzhledem k tomu, že obec nemá dostatek zpevněných ploch a
dochází ke škodám na veřejném prostranství a znečišťování
přilehlých místních komunikací, bylo rozhodnuto, že parkování nebude dále povolováno. Dalším důvodem je nevhodné
parkování u zastávky ČSAD a špatný přístup k odpadovým
zvonům u bývalého kina.
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

Oznamujeme občanům provoz úřadovny Nepomuk
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na nám.
A. Němejce 72, 335 01 Nepomuk, tel. 371 580 149.
Úřední hodiny:

pondělí 8.00-13.00 14.00-16.00
středa 8.00-13.00 14.00-16.00
úterý, čtvrtek, pátek mimo provoz

-rkn-

Zastupitel Města Kasejovice Pavel Behenský děkuje
touto cestou členům Sboru dobrovolných hasičů Řesanice a
všem občanům Řesanic, kteří se podíleli na jarním úklidu
návsi v Řesanicích.
Pavel BEHENSKÝ, člen Zastupitelstva města Kasejovice
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
VOLÍ:
ověřovatele zápisu: Jan Spour, František Šmolík
členku stavební komise: Annu Zahradníkovou
SCHVALUJE:
 program zasedání
 odprodej pozemku p.č. 27 PK v k.ú. Starý Smolivec o výměře 601 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 firmě Agrochov Kasejovice a.s.
 odprodej pozemku p.č. 451/2 KN v k.ú. Starý Smolivec o
vým ěře 155 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 M. N., Starý Smolivec
 zřízení věcného břemene u pozemku p.č. 817/1 v k.ú. Dožice o celkové vým ěře maximálního rozsahu věcného břemene 77,7 m2 za finanční náhradu 600,-- Kč
 neinvestiční příspěvek na žáky Základní školy Nepomuk ve
výši 31.110,-- Kč na rok 2008
 výroční zprávu o poskytování informací za rok 2007 podle §
18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
 žádost Mateřské školy ve Starém Smolivci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši 2304,04 Kč do
fondů rezervní fond 304,04 Kč a fond odměn 2000,-- Kč
 žádost o poskytnutí příspěvku SDH Budislavice na sraz rodáků ve výši 10.000,-- Kč, který se bude konat 10. 5. 2008 v
Budislavicích
 žádost p. Slavíčkové z Radošic o technické posouzení a vyřešení problému topení ve výčepu Dožické hospody
 překročení čerpání příspěvku SDH Mladý Smolivec na opravu Avie a techniky o 7.000,-- Kč
BERE NA VĚDOMÍ:
 informaci o probíhající kontrole hospodaření v mateřské
škole, výsledek kontroly oznámí kontrolní výbor na dalším
zasedání
 zajištění živnostenského oprávnění pro Obec Mladý Smolivec na provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu
 informace o rekonstrukci kostela sv. Michaela Archanděla v
Dožicích
UKLÁDÁ:
 zastupitelům obce zajištění potřebných informací pro vydání
stanoviska p. Šiškovi ze Starého Smolivce a to k vyjmutí
trubního vedení a obnovení přirozeného otevřeného vodního
toku na p.č. 784/1 KN v k.ú. Starý Smolivec, a zalesnění
části p.č. 789/1 a 790 obě PK taktéž v k.ú. Starý Smolivec
 starostce obce informovat zájemce na pronájem Kulturního
domu (KD) ve Starém Smolivci p. Provazníka o odložení
pronájmu hostince po ukončení právě probíhajících úprav a
oprav KD Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Vedení Obecního úřadu Mladý Smolivec děkuje
tímto akciové společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec,
zaměstnanci střediska Mladý Smolivec za provedení jarního
úklidu příkopů a to sběr odpadků mezi obcemi Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Číslo 4; ročník XIII.

V sobotu 29.3. se konal v hasičské zbrojnici v
Mladém Smolivci Velitelský den okrsku Sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec. Zúčastnili se ho zástupci
Sborů dobrovolných hasičů z Mladého Smolivce, Starého
Smolivce, Radošic, Budislavic a Dožic. Pozvání přijali
také starostka obce Mladý Smolivec Eva Kubová, Milan
Dvořák z Dobřan a Jaroslav Kolář z Jarova, kteří pracují
jako profesionální hasiči, ale také jako dobrovolní hasiči. Na
programu dne byla pořadová příprava družstev, signalizace
při zásahu a obsluha požární techniky.
Úvodu se ujali Milan Dvořák a Jaroslav Kolář, kteří
seznámili přítomné se současnou legislativou v činnosti
dobrovolných hasičů a neustále rostoucí administrativou, se
kterou se potýkají všechny menší sbory.
Velitelský den splnil svůj účel, a proto další termín
byl domluven na 25.října 2008, kde se zaměříme na praktická cvičení.
Sbor dobrovolných hasičů Mladý Smolivec

V polovině března jsme se vydali do divadla
v Příbrami na pohádku O neposlušném broučkovi. Pohádka
se dětem moc líbila a na broučky si potom ještě ve školce
hrály. Pro některé děti byla velkým zážitkem i jízda autobusem.
V období Velikonoc je vždycky v naší školce veselo.
Barvíme i jinak zdobíme vajíčka, ale nejvíc se dětem vždy
líbí šupání pomlázkou. A tak koleda „ Hody , hody doprovody“ byla slyšet v okolí zahrádky mateřské školy, protože
tam se nejlépe před koledníky utíká. Děvčata měla jako každý rok pro chlapce připravena barevná i čokoládová vajíčka
a po koledě je všechny podarovala. Paní starostka přinesla
dětem od velikonočního zajíčka sladkosti. Nakonec jsme se
dočkali i samotného zajíčka. Přišel v úterý po Velikonocích
a poschovával čokoládová vajíčka, které si děti musely samy najít. Nakonec děti zajíčkovi zazpívaly písničky. Za
sponzorský dar děkujeme Marii Křížové z Budislavic.
Velký svátek byl pro nás pátek 28. 3., i když začínal
docela obyčejně. Po svačině nás ale překvapila paní starostka Eva Kubová. Společně s dětmi nám popřála ke Dni učitelů a každé dítě předalo paním učitelkám růže.
Touto cestou chci poděkovat za dobrou spolupráci i
za ocenění naší práce paní starostce Evě Kubové i celému
Zastupitelstvu obce Mladý Smolivec.
Svatava ŠLAISOVÁ,
ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec
Obrázky do novin malovaly děti po maškarním bále a
malovaly šašky a kouzelníky.

Nakreslily: zleva Miren Vilhemová, Míša Skuhravá a
Ktětuška Marešová
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Číslo 4; ročník XIII.

POVĚŘUJE:
 starostu a místostarostu obce schvalováním rozpočtových změn do částky 50.000,- Kč s tím, že na
každém příštím zasedání budou zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových změnách informovat
BERE MA VĚDOMÍ:
 vyhlášení výběrového řízení do „Fondu rozvoje
bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova na rok 2008.
 výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-jih
Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ
SCHVALUJE:
 rozpočtové opatření č.3/2007 v předloženém znění
 rozpočet na rok 2008 v předloženém znění
 pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště pracovní číslo: část
1/44, 1/41, 1/39, část 1/147, část 1/56 a 1/53 panu J.V.
 pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště pracovní číslo:
MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST
1/103 panu P.Ch.
STRÁŽE - LNÁŘE
 pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště pracovní číslo: část
1/3, část 1/46,část 1/75, část 1/92, část 1/115, část 1/116, část
vyhlašuje
1/135, část 1/136, biokoridor 1/181, biokoridor 1/185, biokoridor
1/163 a 1/187 panu P.B., bytem Hradiště
 pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště pracovní číslo: 1/18
manželům M. a M. M., bytem Hradiště
 pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště pracovní číslo: 1/2,
1/3, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/27, 1,29, Příjem prací do 30. dubna 2008 ve školách
1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/46, 1/50, 1/51, nebo v Galerii Tvrz ve Lnářích. Kategorie: 1.
1/52, 1/56, 1/61, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/71, 1/74, 1/75,
MŠ, 2. I. stupeň ZŠ, 3. II. stupeň ZŠ.
1/80, 1/85, 1/87, 1/88, 1/89, 1/92, 1/97, 1/98, 1/106, 1/107,
Na
zadní straně práce musí být uvedeno:
1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/119, 1/135, 1/136, 1/137, 1/140,
jméno,
příjmení, věk, kategorie, škola,
1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/147, 1/162, 1/163, 1/164, 1/166,
adresa autora
1/167, 1/176, 1/181, 1/184, 1/185, 1/191 a 1422 Výrobně hospodářskému družstvu v Hradišti.
Požadujeme: formát A4, A3, čtvrtka;
 osvobození od platby místního poplatku za likvidaci odpadu na
technika libovolná; počet prací maximálně
rok 2008 devíti občanům obce
3 práce od jednoho účastníka
 záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 619 a 620 v k.ú. Bezděkov
Porota vybere vítězné práce v průběhu měsíce
 pokácení pěti olší na obecním pozemku p.č. 1504/1 /KN/ v k.ú. kv ětna. Vítězové budou oceněni při soutěžním dni
Hradiště.
v sobotu 14. června 2008 na lovecké chatě
 podání žádosti o zajištění finančních prostředků formou úvěru u
„Domeček“ ve Lnářích. Poté budou práce
peněžního ústavu na akci „ Přístavba společenského objektu´´ v
vystaveny při výstavě 60.let myslivecké společHradišti, a pověřuje starostu obce jejím podáním.
nosti Stráže-Lnáře v prostorách Galerie
 zakoupení velkého stanu a zahradních souprav
Tvrz ve Lnářích od 5.7. do 30.8. 2008.
NESCHVALUJE:
 pronájem obecních pozemků pracovní číslo 1/85, 1/89 a 1/162
Ing. Eduard LEVÝ
Myslivecké sdružení Stráže-Lnáře
M. a M. M., bytem Hradiště

Duben 2008

str. 6

Číslo 4; ročník XIII.

NAROZENINY V DUBNU OSLAVÍ
89 let
85 let

83 let
82 let
81 let

80 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

Marie ZELENKOVÁ
Anastázie MINAŘÍKOVÁ
Helena KŘIVÁNKOVÁ
Jiřina CHVÁTALOVÁ
Marie DRAHNÁ
Anastázie KONVÁŘOVÁ
Josef SUDA
Jan VEJPUSTEK
Marie ARCHMANNOVÁ
Jaroslav JÍLEK
Jaroslav LUKÁŠ
Marie ČERVENÁ
Marie NOVÁ
Marie PIRNÍKOVÁ
Růžena MALEČOVÁ
František HOŘEJŠÍ
Marie BLÁHOVÁ
Zdeňka BLÁHOVÁ
Zdeňka DOVÍNOVÁ
Miroslav HABADA
Vojtěch ŠOLLE
Václav BOUŠE
Alena VÁCHOVÁ
MUDr. Jiří RUDOLSKÝ
Jiřina BROŽÍKOVÁ
Božena ROSÍKOVÁ
Květoslava DAVÍDKOVÁ
Josef KADLEC
Valeria BERKOVÁ
Jiří LEHEČKA
Věra KRAFTOVÁ
Helena KOCOURKOVÁ
Marie ŠÍMOVÁ
Marie ŠOLLOVÁ
Vladislav KAISER
Stanislav MAŠÍK
Marie ŠKUDRNOVÁ
Ludmila BÁRTOVÁ
Jaroslav PANUŠKA
Jiří VOKURKA
Karel SVOBODA
Marie FILIPOVÁ
Václav HLINKA
Bedřich ČERMÁK

Kasejovice
Chloumek
Hradiště
Hradiště
Radošice
Dožice
Bezděkov
Kasejovice
Chloumek
Mladý Smolivec
Dožice
Zahorčičky
Dožice
Životice
Hradiště
Kasejovice
Radošice
Budislavice
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Kladrubce
Oselce
Kasejovice
Radošice
Radošice
Újezd
Polánka
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Zahorčičky
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Oselce
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Kasejovice
Budislavice
Oselce

Blahopřejeme !!!

ROZLOUČILI JSME SE
Božena BERANOVÁ, Kasejovice
narozena 1930, zemřela 18.2. 2008
Růžena KLEČKOVÁ, Kasejovice
narozena 1925, zemřela 24.2. 2008

Je tomu již 55 let, co nastoupili
na společnou cestu životem
paní Miluše a pan Josef Bláhovi z Hradiště.
K výročí smaragdové svatby jim blahopřejí
syn a dcera s rodinami.
K blahopřání se připojuje i Obecní úřad Hradiště

ČÁST I.
Blížící se 63. výročí porážky fašistického Německa je příležitostí k připomenutí těžké doby okupace a
doby Protektorátu Čechy a Morava. Nejlépe nám onen
čas připomene jeden dobový příběh z našeho okolí, upadlý dnes už prakticky v zapomenutí.
Zdá se být zcela jednoduchým, ale i tak v sobě
zahrnul celou škálu základních lidských pocitů a vlastností. Můžeme je pojmenovat jako marné naděje, zbytečná rizika, zradu i odhodlané sebeobětování.
Odehrál se v druhé polovině válečného roku 1943.
Tehdy, někdy v průběhu senoseče, se objevili v Mladém
Smolivci dva uprchlí sovětští zajatci Ivan Ruděnko a
Richard Ilnickij. Měli za sebou nejen prvotní riskantní
sběhnutí z transportu, ale i následný mnohadenní úprk
před pronásledovateli v neznámém terénu. Samozřejmě
bez oddychu, bez jídla i odpočinku.
Když šťastně setřásli hrozbu dopadení, hledali
svoji spásu právě zde. V prostředí bez průmyslového a
železničního provozu, s minimálním automobilovým
ruchem silničním, v krajině, kde dominovala tradiční
vesnická zemědělská činnost, tehdy představovaná poklidnými hospodáři a jejich pracovitými manželkami.
Sběhové se zachytili v lesíku vpravo od silničky
na ves Chloumek. Tady si za podpory místních občanů
vykopali úkryt před nepohodou i před zbytečnou pozorností širší veřejnosti. Bez podpory odvážných jedinců
z okolních vsí, kteří jim poskytovali nezbytné jídlo, šatstvo, obuv a všechny ostatní věci potřebné pro život
v lese, by přežili jen velmi těžko. Dnes, po tak dlouhém
časovém odstupu, je velmi těžké bezchybně vyjmenovat
ty, kteří jim bez ohledu na všechna rizika pomáhali. I
proto, že ani po skončení války nikdo celou událost
podrobněji písemně nezaznamenal. Obecní kronika nebyla vedena už dávno před tím a ani dlouho potom. Má
mezeru několika desetiletí. Jisté je jen, že mezi prvními
kdo s nimi navázal kontakt, byl Josef Spour, který měl
pole přímo u jejich provizorního obydlí.
Později se spřátelili s některými místními hospodáři natolik, že jim pomáhali i při polních pracích a
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a docházeli také k nim domů. O jejich pobytu věděli
s největší pravděpodobností i kasejovičtí četníci, ale nic
neprozradili. Podpora obou běženců byla spíše formou vesV pátek 28. března přichystala Základní škola Kasejonické výpomoci lidem v nouzi než odbojem. Byla jen napí- vice pro žáky vyššího stupně již druhý ročník vědomostní sounavou hrou s nejistým koncem.
těže Paragraf 11/55. Soutěže se zúčastnilo celkem šest družstev,
která tvořili vybraní zástupci jednotlivých tříd. Žáci tak
Ke vší smůle probíhaly v té době důlní práce ve
zlatodolu Hory v nedalekých Kocelovicích, kde pracovalo mohli svým spolužáků a učitelům dokázat, jak dobře se orienasi dvacet pět lidí a obdobné poměry vládly i tují ve světě právních předpisů a jak dokáží jednotlivé zákony
v Kasejovicích na dole Jakub. Odborné důlní práce tady uplatnit v praktickém životě.
prováděli příbramští horníci, kteří měli kontakt
Soutěž Paragraf 11/55 tvořilo celkem pět soutěžních
s příbramskou odbojovou skupinou. Na důl přinášeli ilegál- kol. V první disciplíně žáci prokazovali nakolik znají jednotliní tisk a poskytovali v mezích svých možností pomoc, jak vé články Ústavy České republiky a další vybrané zákony.
českým lidem ukrývajícím se před zatčením, tak i přibýva- Úkolem druhé soutěže bylo během jedné minuty prezentovat
jícímu počtu uprchlých ruských zajatců. Dva v té době už své názory na téma používání mobilních telefonů, tvorba školukrývali přímo na kocelovickém dole ve starém skladu ního řádu, povinná výuka náboženství, používání cizích slov a
střeliva. Když se dozvěděli o nových dvou u Mladého internet.
Smolivce, předali o tom informaci i svému „centru“.
Ve zcela jiném duchu se nesla třetí soutěžní disciplí(Ilegální Národně revoluční výbor v Příbrami – ustaven na, kdy bylo úkolem jednotlivých družstev postavit
koncem května 1943).
z připravených pomůcek co nejvyšší školu (věž). Zde měli žáci
Bohužel tato předaná informace se ukázala později možnost využít svého týmového ducha a projevit, nakolik jsou
jako krajně nešťastná. Úzká skupina regionálního významu schopní si svou práci zorganizovat. Poměrně velkou náročnost
se tím stala součástí odbojové organizace oblastního význa- a pozornost si vyžádalo čtvrté soutěžní kolo. Na základě vymu. Ve svých důsledcích byla příčinou náhlého vyúst ění slechnutého příběhu se měli žáci rozhodnout, které zákony by
poklidného pětiměsíčního pobytu Ruděnka a Iljického v zrušili, jaké zavedli a pozměnili. Všechna svá tvrzení museli
Mladém Smolivci do dramatické koncovky dne opět před publikem a porotou obhajovat. Nelehký úkol čekal
12.listopadu 1943. Toho dne se ve vsi nečekaně objevilo na jednotlivá družstva také v závěrečném kole, kdy si soutěžící
několik aut s ozbrojenými německými vojáky, českými měli po shlédnutí šesti figurantů ve věku 15-20 let tipnout jejich věk a rozhodnout, zda-li by mu tabákové výrobky prodali
četníky a příslušníky gestapa.
Obec obklíčili, aby nikdo nemohl ven ani dovnitř. či neprodali.
Po celou dobu soutěže byly jednotlivé týmy střídavě
Hlavy všech domácností, podle tehdejších tak zvaných
ě
tšího
či menšího skandování publika povzbuzováni při
za
v
kmenových listů, se musely ihned odebrat do hostince
plnění jednotlivých disciplín. Role moderátora se bravurně ujal
k výslechu.
Jiří Vondruška, o kulturní vystoupení se postarali žáci deváté
Tady jim gestapáci stroze oznámili, že vědí o pobytu třídy. Nad regulérností soutěže kromě žáků dohlížela tříčlenná
zběhlých Rusů ve zdejší obci. Žádali jejich okamžité vydá- porota složená z pedagogů, která také po sečtení všech bodů
ni a přislíbili, že v takovém případě nebudou dál nikoho z jednotlivých soutěžních kol rozhodla o výsledném pořadí
stíhat. Naopak jestliže se tak nestane, zdůraznili, všichni zúčastněných družstev. Předsedkyní poroty byla ředitelka škopřítomní budou zadrženi a začnou přísné prohlídky domů. ly Jaroslava Ladmanová.
Nalezení hledaných, že je jen otázkou času. V takovém
Z šesti zainteresovaných týmů skončilo na 3. místě
případě pak pohrozili všem přítomným zastřelením.
družstvo 7.třídy, druhou příčku obsadili žáci 8.B a absolutním
Jeden ze sousedů se vydal potají do Štěpánkovy vítězem Paragrafu 11/55 se stala třída 8.A. Tu v soutěži reprecihelny, kde se oba hledaní sběhové u tepla zpravidla zdr- zentovali Vojtěch Fiala, Michaela Kuryluková, Adéla Krajčová
žovali. Pověděl jim, o co jde a vyzval je, aby rychle zmize- a Tomáš Houlík, kteří svou výhrou obhájili své loňské prvenli. Rusové pochopili beznadějnou situaci. Nechtěli ohrozit ství. Poděkování patří nejen zúčastněním družstvům, ale rovžádného z místních občanů a tím se špatně odměnit za to, něž všem, kteří se na přípravě celé soutěže podíleli a přispěli
že jim až dosud nezištně pomáhali. Vyšli tedy sami vstříc k jejímu zdárnému průběhu.
českým četníkům a nechali se zajmout.
Štěpánka Löffelmannová, učitelka Základní školy Kasejovice
Samozřejmě krátce na to byli předáni německému
komandu. Jejich čin se rovnal vyložené sebevraždě. Po
zatčení nešťastníků zátah ve Smolivci rychle skončil. Rukojmí byli propuštěni. Gestapo si ověřilo, že je na horké
Tradiční velikonoční výstavu žákovských prací na téma
stopě a spěchali dál za Kyliánovou a Štanglem do Příbrami. jarních svátků uspořádala naše základní škola. Žáci měli možOd té doby se událost vypráví jako dobový drama- nost prezentovat se svými výtvarnými pracemi, které sami vytický příběh. Žádný z vypravěčů, ani dosud žijící pan Josef tvářeli a jež byly vystaveny na chodbě školy. Učitelé a rovněž
Spour, ale nedokáže pokračovat podrobnějším vysvětlením sami žáci pak společně hodnotili práce, jejichž autora neznali,
příčin tak neblahého konce. Jen připomenou záhadu jaké- a nakonec se shodli na třech pracích, které škola odměnila pěknými cenami. Byli to velikonoční zajíčči Any Masec (6.B) a
hosi nešťastného seznamu.
Adély Krajčové (8.A) a dekorativní miska Terezy Šoralové (7.
Příběh, ale lze dovyprávět podle existujících doklatřída). Organizátorka souteže, paní učitelka Zdena Jadrná, nám
dů o největším úspěšném zátahu okupantů proti odbojovým
sdělila, že hlavním kritériem při rozhodování poroty byla pracskupinám ve středních, jižních a západních Čechách
nost, kterou měli soutěžící se svými dílky, která jinak všechna
v listopadu 1943.
(pokračování příště)
byla velmi zdařilá.
Karel KABÁTNÍK
Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice
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OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
Datum

Den

Hodina

Utkání

29.03.

SO

15.00

Kasejovice—Soběkury

05.04.

SO

16.30

Žinkovy—Kasejovice

12.04.

SO

16.30

Kasejovice—Štěnovice

19.04.

SO

17.00

Klášter—Kasejovice

26.04.

SO

17.00

Kasejovice—Blovice

03.05.

SO

17.00

Lužany—Kasejovice

10.05.

SO

17.00

Kasejovice—Dvorec

17.05.

SO

17.00

Mantov—Kasejovice

24.05.

SO

17.00

Kasejovice—Dobřany

31.05.

SO

17.00

Kasejovice—Nepomuk

07.06.

SO

17.00

Radkovice—Kasejovice

14.06.

SO

17.00

Kasejovice—Hradec

21.06.

SO

17.00

Smolivec—Kasejovice

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU
Odjezd

15.15 B

15.45 B

15.15 B

15.15 B

Datum

Den Hodina

13.04.

NE

20.04.

NE

11.00

Kasejovice—Sp. Pořící

27.04.

NE

10.45

Losiná—Kasejovice

04.05.

NE

11.00

Kasejovice—Stod

11.05.

NE

10.30

Střížovice—Kasejovice

18.05.

NE

11.00

Kasejovice—Merklín

24.05.

SO

10.00

Letiny—Kasejovice

01.06.

NE

11.00

Kasejovice—Štěnovice

08.06.

NE

13.30

Chotěšov—Kasejovice

Odjezd

volno

9.00 A

9.00 A

8.30 A

11.30 A

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ,
skupina B

15.45 B

16.00 B

Utkání

12.04.

SO 14.00

26.04.

SO

14.30

Kasejovice—Nepomuk B
Kasejovice—Žákavá

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK
Datum Den Hodina

Utkání

11.04.

PA

16.00

D.Lukavice—Kasejovice 14.45 A

20.04.

NE

9.15

Kasejovice—Chlumčany

25.04.

PA

16.30

Nepomuk—Kasejovice

15.45 A

09.05.

PA

16.00

Chotěšov—Kasejovice

14.30 A

18.05.

NE

9.15

Kasejovice—Merklín

23.05.

PA

16.00

Stod—Kasejovice

01.06.

NE

9.15

Kasejovice—Dobřany

06.06.

PA

16.00

Přeštice—Kasejovice

15.00 A

11.06.

ST

18.00

Lužany—Kasejovice

16.30 A

15.06.

NE

9.15

Kasejovice—Sp. Poříčí

18.06.

ST

16.30

Losiná—Kasejovice

22.06.

NE

9.15

Kasejovice—Štěnovice

V případě
rozpisu žáků
bude po odeV rámci zimní přípravy si fotbalový tým nejmladších
hrání dvou
TJ Sokol Kasejovice zajel na několik sálových turnajů. Jedním
výše uvedez nich byl i březnový turnaj v hale v Nepomuku, odkud si naši ných zápasů rozlosován roz-mr- pis nový.
odvezli stříbro.
Na snímku část týmu přípravky spolu s trenéry zleva Evou Chárovou a Mírou Fialou
foto -pr-

Odjezd

14.30 A

15.00 A

Zkratky A, B v kolonce
odjezdy označují způsob
dopravy :
A=auta
B=bus—autobus
Změny času a způsobu
dopravy vyhrazeny.
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Březen byl mimořádně úspěšný měsíc pro žáky naší školy, kteří si ověřovali své znalosti a dovednosti v souboji s dětmi
z ostatních základních škol v okrese. Zasloužil se o to především
žák osmé třídy naší školy, Vojtěch Fiala, který dokázal zvítězit
v okresním kole olympiády v českém jazyce a rovněž zeměpisné
olympiády a bude nás tak v následujících týdnech reprezentovat
v krajských kolech těchto vědomostních a dovednostních klání.
Úspěšná byla též Ana Masec ze šesté třídy, která obhájila své
loňské vítězství v okresním kole recitační soutěže a rovněž nás
bude reprezentovat v kole krajském. Za úspěch můžeme též
považovat výkon Kristýny Zelenkové, jejíž recitační umění porota ocenila čestným uznáním.
V okresním kole zeměpisné olympiády na sebe svým
výkonem upozornili i další žáci. V nejstarší kategorii sekundovala Vojtěchovi jeho spolužačka z deváté třídy, Martina Vodičková, která si svými znalostmi na téma Evropa vyválčila místo Fota -jlpáté. V mladší kategorii pak prokázala dobrou orientaci
v geografii Afriky a Ameriky již zmíněná Ana Masec ze šesté
třídy, která se umístila na šestém místě. Našim úspěšným olympionikům blahopřejeme a všem žákům, kteří nás ve znalostních
soutěžích reprezentují, děkujeme za jejich aktivní práci.
Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice

Děti ze školky vyháněly zimu … Symbolicky vynesly děti z Mateřské školy Kasejovice „bábu“ Zimu a přivítaly v měsíci březnu jaro. Na snímcích vpravo shora děti před budovou školky v Kasejovicích s vytvořenou „bábou zimou“
-rkna dále v přírodě s větvičkou ozdobenou vajíčky symbolizující jaro.

Renomovaný

výrobce

montovaných rodinných

domů

hledá pracovníky

do nově zařízené výroby rodinných domů v Oselcích na výrobu stěnových dílců.

Požadujeme:
 pracovitost
 zájem o danou profesi
 bezkonfliktnost
 schopnost týmové práce
 komunikační schopnosti
Vyučení není podmínkou !

Nabízíme:
 profesní zaškolení
 výborné platové podmínky
 měsíční příspěvky na dopravu
zaměstnanců do práce
 zaměstnanecké výhody - např. penzijní
připojištění
 výkonnostní odměny
 výhodné zaměstnanecké půjčky
 podpora dětí zaměstnanců na odborných,
středních a vysokých školách bezúročnými
půjčkami

zedníky

dále přijme
na profesionální
provádění betonových potěrů do nově vznikající
montážní party.
Působnost celá ČR
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat - po - pá 6 -15 hod.
Kontaktní osoba - Marcela Brůžková, tel.: 376 547 211, 606 621 100
Atrium, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice, www.atrium.cz

vážíme si svých
zaměstnanců
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 Prodám thuje velikost 50-85 cm. Ce-

na od 35 Kč, podle velikosti. Tel. 607
508 777 (od 8.00 do 20.00h)
———————————————— Prodám ovci s jehňaty. Cena 1 400
Kč. Tel. 720 419 076
———————————————— Prodám rozkládací pohovku, jeden a
půl lůžkovou. Tel. 604 328 634. Nová
za 2 000 Kč
————————————————
 Nechám za odvoz cca 60-80m2 staré
střešní krytiny /cementky/ Kladrubce
čp. 23, tel. 724 359 820
———————————————
Koupím kotouč na cirkulárku průměr
50-60 cm, výtah na sudy, trezor na
dlouhé zbraně, malou funkční máselnici a krávu nebo jalovičku jersey Tel.
776 699 803
———————————————— Koupím nebo pronajmu pole v místním katastru. Tel. 776 699 803
————————————————
 V loňském roce se našlo kolo u cihelny v Kasejovicích. Tel. 724 829 197

Číslo 4; ročník XIII.

Kosmetické služby:

Masáže:

Kosmetika * barvení řas
a obočí * ošetření a vyhlazování vrásek * ošetření pleti ozonizerem *
mikrodermabraze * manikúra P-Shine * nehtová
modeláž * zdobení nehtů
* pedikúra * depilace *
parafínové zábaly *
kosmetické poradenství

Sportovní a rekondiční
masáže * lymfatické *
tibetské * reflexní plosek
nohou * baňkování *
aromaterapie

Elektrokosmetika:
Lymfodrenáže s přístrojem * ultrazvuk * liposukční, zeštíhlující a
formující zábaly * zábaly
proti celulitis

MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ, KOSMETIKY A PARFÉM Ů
Pracovní doba dle objednávek — www.salon-bellisimma.wz.cz

montáže*opravy*hromosvody*přípojky NN*přihlášky*revize
KOMPLETNÍ DODÁVKY ELEKTRO DO 1 000 V

TELEFON: 371 595 272, 607 137 315, 739 021 357

* byty * rodinné domy * chalupy *

v Blatné, Strakonicích, Horažďovicích a jejich okolí
Sraz po setmění * buřty s sebou !

383 420 103, 724 832 716, 605 265 798
Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 – ESTA
přijme montážní dělníky, elektrikáře,
svářeče, zámečníky a lakýrníky
do vícesměnného provozu.
Kontakt: tel. 383 455 511.
Adresa: VISHAY Electronic spol. s r. o.,
Paštická 1243, 388 01 Blatná
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