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

Kasejovické náměstí poslední týden v únoru

foto -vb-

Po několika letech jsme měli opět možnost poznat zimu, během které
napadlo velké množství sněhu. Desítky centimetrů sněhové pokrývky potěšily především milovníky zimních sportů, méně potom už chodce, motoristy a
silničáře. Sněhová kalamita se nevyhnula ani Kasejovicím a finanční výdaje
na odklízení sněhu výrazně zasáhly do rozpočtu města.
Konečná kalkulace nákladů na údržbu místních komunikací, chodníků
a přilehlých komunikací sice ještě není vyčíslená, ale již dnes je jisté, že se
bude pohybovat v řádech desetitisíců korun.
Přestože zůstaly v Kasejovicích místa, která byla pro chodce jen stěží
průchodná, chtěla bych touto cestou poděkovat všem obyvatelům města za
rychlou reakci na danou situaci a za úklid chodníků před svými domy. Jedině
tak mohla být alespoň v rámci možností zajištěna průchodnost městem a
předejito vážnějším problémům. Na druhé straně se našli i tací, kterým byla
kalamitní situace zcela lhostejná. Jednalo se zejména o motoristy, kteří svá
auta někdy parkovali na zcela nevhodných místech a ostatním tak zkomplikovali přístupnost některých důležitých míst. Ačkoliv se nám zima stačila
ukázat v plné síle během čtrnácti únorových dnů, doufejme, že se daná situace nebude opakovat a společně se můžeme těšit na příchod jara.
Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice

Milí přátelé,
zima vstoupila do své poslední fáze a
na konci měsíce března předá své žezlo do
rukou jara. Březen je již tradičně pokládán
nejen za Měsíc knihy a internetu, ale je také
měsícem, kdy se 28. března 1592 narodil Jan
Amos Komenský. Tato významná osobnost
nejen českých, ale i světových dějin výraznou měrou obohatila způsob, jak lidem předat co největší množství poznatků. Důležitou
roli v tom sehrálo předávání nových vědomostí v mateřském jazyce a využití, na svou
dobu moderních pedagogických metod. Ty se
v následujících stoletích osvědčily jako velice efektivní. I když je v současné době moderní zavádět a využívat i metody nové, zůstávají mnohé Komenského postupy nepřekonané a správné. Datum narození „učitele národů“ - 28. března, si proto připomínáme
jako „Den učitelů“.
V souvislosti s blížícím se Dnem učitelů bych se chtěl zmínit o změnách, ke kterým došlo na kasejovické základní škole.
Koncem loňského roku požádala paní ředitelka Jaroslava Ladmanová o uvolnění z funkce
ředitelky školy. Její žádosti bylo vyhověno a
na základě výběrového řízení byl k 1. lednu
2009 do funkce ředitele školy jmenován Jaroslav Viktora. Rád bych touto cestou bývalé
paní ředitelce školy Jaroslavě Ladmanové
poděkoval za práci, kterou pro kasejovickou
školu udělala. V době, kdy na škole zastávala
vedoucí funkci, prošla Základní škola Kasejovice výraznými změnami. Podařilo se
realizovat rozsáhlou přístavbu a rekonstrukci
školy a v její bezprostřední blízkosti vybudovat moderní sportovní areál. Společně se podařilo uskutečnit celou řadu kulturních a společenských akcí, prostřednictvím kterých se
žáci školy aktivně zapojili do komunitního
života v Kasejovicích, a navázat partnerství
se základní školou v bavorském městě Zwiesel.
pokračování na str. 2

Z obsahu …...

● Zveřejnění dokumentace - „Větrná
elektrárna Danielka a Amerika“
● Masopustní veselí v obcích
● Z životních příběhů pánů ze Lnář
● Úspěch kasejovických hokejbalistů
Kostelní ulice v Kasejovicích poslední týden v únoru
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Příští číslo Kasejovických novin vyjde
14.4.2009. Příjem příspěvků KN č. 4/2009 do
31.3. 2009.
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MĚSTO KASEJOVICE
Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih

Bez vzájemné spolupráce a vstřícnosti by nebylo možné zmí- 335 44 Kasejovice 98, tel. a fax 371 595 100, eněné akce uskutečnit.
mail: mu@kasejovice.cz
Jednou z priorit Města Kasejovice, které je zřizovateNa základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb.,
lem základní školy, bylo vždy vzdělávání. Jsem přesvědčen o
o posuzování vlivů na životní prostředí,
tom, že mezi novým vedením školy a městem bude výborná
ve znění pozdějších předpisů
spolupráce a společně se budeme snažit již fungující aktivity
rozvíjet a rozšiřovat.
OZNAMUJE VE EJNOSTI
Závěrem mi dovolte, abych s nastávajícím Dnem učitelů popřál všem pedagogům, aby se jim jejich práce dařila a
zveřejnění doplněné dokumentace záměru
získali si respekt i vážnost žáků i veřejnosti a dokázali plnit
své mnohdy nelehké úkoly.
„V trná elektrárna 2 MW –
Václav ČERVENÝ, místostarosta Města Kasejovice

Ř

ě

Danielka,
p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“

Český svaz včelařů Kasejovice děkuje touto cestou
Radě města Kasejovice a Zastupitelstvu obce Mladý Smolivec za finanční podporu na vyšetření včelstva na mor plodu.
za Základní organizaci Českého svazu včelařů Kasejovice
Josef TESAŘ, pokladník

UPOZORNĚNÍ SVOZOVÉ FIRMY RUMPOLD

Žádáme občany, aby odstranili ze svých popelnic staré
neplatné známky a ponechali pouze jednu pro rok 2009. Děkujeme.
-fr-

POPLATKY
Do konce února měl být zaplacen poplatek za
odvoz komunálního odpadu u trvale bydlících
obyvatel 450 Kč na jednoho obyvatele a poplatek za psa 50
Kč. V Oselcích je 7 neplatičů, v Nové Vsi 3 a v Kotouni 4.
Poplatek za psa nemá uhrazeno v Oselcích 9 majitelů psů, v
Nové Vsi 6 a v Kotouni 5.Vodné a stočné musí být uhrazeno
do konce dubna. Vodné je 13 Kč/m3 a stočné je 10 Kč/1m3.
Obyvatelé Oselec, jenž odebírají svoji vodu, hradí stočné na
jednoho obyvatele 46 m3.

a
„Větrná elektrárna Amerika,
k.ú. Kasejovice, p.č.1237“
Doplněná dokumentace s obsahem a rozsahem
podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Environmental Impact Assessment
– EIA) je pro veřejnost k nahlédnutí na Městském
úřadu v Kasejovicích v kanceláři starostky
od 2.3.2009 do 17.3.2009
(záměr „Větrná elektrárna 2 MW—Danielka) a
od 3.3.2009 do 18.3.2009
(záměr „Větrná elektrárna Amerika)
ve zveřejněné pracovní době.

Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších
zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto
KULTURNÍ AKCE
Kulturní akce: půlnoční přípitek, novoroční pochod, mysli- každý může zaslat své vyjádření k oznámení odbovecký bál, hasičský bál oselecký, hasičský bál kotouňský a ru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského
maškarní průvod obcí Oselce, již úspěšné proběhly. Jsme
kraje, Škroupova 18, 36013 Plzeň

rádi, že dobrovolné složky pracují samostatně a tyto akce pro
občany připravují. Čeká nás ještě maškarní bál, oslava MDŽ
a dětský maškarní bál.

do 28.3.2009
(záměr „Větrná elektrárna 2 MW—Danielka) a

AKCE V ROCE 2008
do 30.3.2009
 částečná rekonstrukce veřejného osvětlení
(záměr „Větrná elektrárna Amerika“)
 oplocení víceúčlového hřiště v Kotouni
Tato vyjádření budou zohledněna, společně
 stavební úpravy na kapličce u Řesanic
 dokon čení osazení dopravních značek
s vyjádřeními dotčených územně samosprávných
 prořezání kaštan ů a lip v Oselcích
celků a dotčených správních úřadů, při zpracování
 dokon čení první etapy chodníku v Oselcích
posudku. Na připomínky, které budou uplatněny
 projektová dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení
po stanovení této lhůty nebude brán zřetel. Do texna kanalizaci a ČOV v Nové Vsi
tové části doplněné dokumentace lze také nahléd vyčistění stoky u lípy v Oselcích
 nový obraz sv. Viktora na Obecním úřadě v Oselcích
nout v Informačním systému EIA na stránkách
 likvidace skládky na Pahorku Oselce
CENIA (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem PL údržba zelen ě ve všech obcích
K1065 a na stránkách Plzeňského kraje
 rekonstrukce výčepu v obecní hospodě v Oselcích
(http://www.plzensky-kraj.cz).
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce
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Každoroční rej maškar si užili v Radošicích a Starém
Smolivci. Bujaré masopustní veselí se za pravého zimního
počasí prohnalo našimi obcemi. Nechyběla muzika, klobásky
-vba samozřejmě dobré pití.

Na snímcích shora masopustní průvod v Radošicích; dole
v Mladém Smolivci
foto Masopustní
průvod obcí Starý Smolivec
foto –vbvb-

Redakce Kasejovických novin se tímto omlouvá čtenářům
za chybu v únorovém čísle Kasejovických novin ve zveřejněném usnesení se zasedání Zastupitelstva obce Hradiště
ze dne 16.1. 2009. Správné znění části usnesení:
ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠT Ě
SCHVALUJE:
 vyrovnaný rozpoč et na rok 2009 v celkové částce 3300
-rkntis.Kč.

Obecní úřad v Hradišti nabízí k prodeji nové publikace
o obci Hradiště, vydané u příležitosti prvního setkání rodáků
a přátel obce Hradiště, jejíž vznik se datuje v letech 1227 –
1 2 2 8 . K on t a k t y: t e l : 3 7 1 5 9 5 1 2 9 , E - m a i l :
obec.hradiste@blatna.net
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
SCHVALUJE:
 povolení vodovodní a kanalizační přípojky
na parcely ve Starém Smolivci ve vlastnictví
p. M. Stoklasy p.č. 12/11 a p. P. Vokurkové
p.č. 12/3 za přesně stanovených podmínek
provozního řádu vodovodu a kanalizace
 odprodej parcely v k.ú. Mladý Smolivec p.č.
209/2 KN o výměře 597 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 panu K.
Sedláčkovi z Mladého Smolivce
 pronájem části pozemku v k.ú. MS p.č. 263/10 o výměře
16 m2 za cenu 1 Kč/m2 panu K. Sedláčkovi z Mladého
Smolivce
 uzavření dodatku na dopravní obslužnost obce, příspěvek
na dopravní obslužnost naší obce Plzeňskému kraji bude
v roce 2009 činit 42.240,-- Kč
 zřízení služby CzechPoint na našem úřadě
 souhlas s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci Integrovaného operačního programu „Egovernment v obcích CzechPoint“
 vnitřní směrnici č. 1/2009 týkající se cestovních náhrad
(pracovní cesta 5-12 hod – sazba stravného je 60,-- Kč)
 ukon čení staré nájemní smlouvy na pozemky s firmou Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., na 38,3982 ha z roku
1999
 uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky s firmou Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. na výměru 68,6317 ha za
cenu celkem 51.766,-- Kč ( 1000,-- Kč za ha parcely KN a
700 Kč za ha parcely PK) ve všech pěti katastrálních územích naší obce
 záměr směnit s firmou Agrochov-Kasejovice pozemky
v k.ú. Radošice (Draha) o celkové výměře 3,3489 ha vhodné pro zalesnění
 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“
s firmou Strabag a.s. přesně podle stanovených podmínek,
daných smlouvou o poskytnutí dotace z programu ROP
NUTS II Jihozápad, zadávací dokumentací výběrového
řízení a projektové dokumentace
 výši odměn člen ům zastupitelstva a místostarostům
NESCHVALUJE:
 nabídku na pronájem pozemků od firmy Agro-Bou ček
s.r.o. za cenu 1500,-- Kč/ha na možných 30,2335 ha ve
všech pěti katastrálních územích naší obce
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 12/08
 stížnost p. Vilhelma z Budislavic, která byla předána Agrochovu Kasejovice – Smolivec a.s., neboť se této firmy přímo dotýkala
 zaslání žádosti na prořezání stromů ve Starém Smolivci
firmě SÚS Starý Plzenec a došlou odpověď na sjednání
nápravy
 informaci o zalesn ění obecních drah v Radošicích
 informaci
o vít ězi výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“ – firma Strabag a.s.
 žádost p. Václava Kuby z Dožic na pronájem části pozemku vedle svého obydlí
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
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NAROZENINY V BŘEZNU OSLAVÍ
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Marie FIALOVÁ
Terezie SPOUROVÁ
Anežka HOLÁ
Marie TŘEŠTÍKOVÁ
Růžena ŠAMPALÍKOVÁ
Anna SOUKUPOVÁ
František MAROUŠ
Zdeňka VALENTOVÁ
Marie ADAMCOVÁ
Marie FRÜHAUFOVÁ
Růžena ZÝKOVÁ
Josef VIKTORA
Božena MRÁZOVÁ
Marie KOVAŘÍKOVÁ
Václav KREJČÍ
Jaroslav SLOUP
Věra PANUŠKOVÁ
Marie SLOUPOVÁ
Božena ČEJKOVÁ
Helena BREJCHOVÁ
Božena ŠNEBERKOVÁ
Božena NETUŠILOVÁ
Josef DLOUHÝ
Libuše DRAŽANOVÁ
Marie MAREŠOVÁ
Anna TŮMOVÁ
Marie BOUBELOVÁ
Jaroslava FIALOVÁ
Karel HORAL
Lidka CENEFELSOVÁ
Vojtěch VOŘÍŠEK
Marie JÍCHOVÁ
Helena DRNKOVÁ
Josef TESAŘ
Marie JIŘINCOVÁ
Václav KALIŠ
Josef RAŠKA
Prokop ŠOUREK
Alois MACHOVEC
Lidmila ROLNÍKOVÁ
Marie ČADOVÁ
Věra MITALEROVÁ
Jaroslava BÁRTOVÁ
Josef KUB
Karel FIALA
Josef VOCELKA
Josef DLOUHÝ
Miloslava KEŽIČOVÁ

Kasejovice
Budislavce
Kasejovice
Kladrubce
Řesanice
Hradiště
Dožice
Kotouň
Kasejovice
Kotouň
Podhůří
Řesanice
Radošice
Starý Smolivec
Dožice
Starý Smolivec
Oselce
Mladý Smolivec
Chloumek
Starý Smolivec
Kotouň
Budislavice
Kasejovice
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Polánka
Újezd
Újezd
Hradiště
Oselce
Oselce
Kladrubce
Chloumek
Hradiště
Bezděkov
Hradiště
Radošice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Budislavice

BLAHOPŘEJEME !!!

60 let

DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Karel JIŘINEC

Nezdřev

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Alexandra JIŘINCOVÁ, Kasejovice
narozena 20.1. 2009
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ROZLOUČILI JSME SE
Karolína KECOVÁ, Dožice
narozena 1925, zemřela 26.2. 2009
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
Birkner-Mahlerová Frieda: Noc na zámku
Cartland Barbara: Nebezpečí na Nilu
Hanibal Jiří: Velmož tří králů
Hislopová Victoria: Ostrov
Kubátová Táňa: Jedině Tereza
Ludlum Robert: Bourneovo ultimátum
Nosková Věra: Víme svý
Proctor Candice: Oči ve tmě
Naučná literatura pro dospělé:
Kessler Leo: Útok na Bagdád
Literatura pro děti a mládež:
Svěrák Zdeněk: Radovanovy radovánky-Jak vyzrát na
motýly a další příhody
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
-nf-








Maškarní bál pro děti v Kasejovicích

foto -vb-

V sobotu 7. února se na sále restaurace U Adamců
konal dětský maškarní bál, který pro děti zorganizovaly členky kasejovického Českého červeného kříže. Ty pro děti již
tradičně napekly a nazdobily perníčky, připravily bohatou
tombolu a odpoledne plné soutěží a taneční zábavy. O hudební doprovod se stejně jako v předchozích letech postaral
František Balog. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
občerstvení a bohatá tombola.
Členky místního Českého červeného kříže by chtěly
touto cestou poděkovat všem, kdo se na přípravě celé akce
podíleli. Zvláštní poděkování patří sponzorům, kteří svými
dary přispěli do tomboly. Jmenovitě se jedná o firmy Leifheit (BTF) Blatná, Žíla – potraviny Blatná, John – Deer – Srom
Lnáře, Agro Blatná, Vebor – Velký Bor, Lenali – Kladrubce,
D. Jakubčíková – Drogerie Kasejovice, K. Šimáňová a Městský úřad Kasejovice. Poděkování patří rovněž všem, kdo se
rozhodli na dětský maškarní bál zavítat a alespoň na chvíli se
přenést z reality všedního dne do světa pohádek a nadpřirozených bytostí. členky Českého červeného kříže Kasejovice
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Svatá Anežka Česká (1211 – 1282)
patří mezi nejvýznamnější české zemské patrony. Narodila se jako dcera
českého krále Přemysla Otakara I. a
jeho manželky Konstancie kolem roku
1211 v Praze. Již jako dítě byla poslána do kláštera cisterciaček v slezské
Třebnici. Další duchovní zkušenosti
získávala v doksanském klášteře premonstrátek. Svatá Anežka se od svého
mládí
nepohybovala
pouze
ř
edí.
Politika
jejího
v
klášterním
prost
Svatá Anežka česká
otce Přemysla jí umožnila seznámit se
životem na jiném královském dvoře než českém, neboť již
v dětství byla zasnoubena se synem německého císaře Fridricha
II. Jindřichem. Z tohoto, ale i dalších politických sňatků Anežky se syny evropských králů, sešlo a Anežka se tak mohla plně
věnovat své vysněné duchovní kariéře. Od svého bratra Václava I. získala pozemky u řeky Vltavy, kde z prostředků svého
královského věna nechala roku 1231 vybudovat klášter se špitálem. Při tomto klášteře (dnešní Anežský klášter) založila špitální bratrstvo, které bylo později povýšeno na řeholní řád křížovníků s červenou hvězdou, jediný mužský církevní řád, jenž se
zrodil v českém prostředí.
Anežčinými životními vzory byli sv. František z Assisi
a sv. Klára. Tato skutečnost měla zásadní vliv na založení dalších dvou pražských klášterů – františkánů a klarisek. Pro vstup
do kláštera klarisek se rozhodla sama sv. Anežka Česká. Papež
Řehoř XI. ji krátce na to jmenoval abatyší tohoto ženského
kláštera.
Sv. Anežka byla velice vzdělaná. Během svého života
si dopisovala se svatou Klárou, která ji ve svých dopisech označovala „za svou nejmilejší“. Svůj život se rozhodla zasvětit
Bohu a obětovat chudým a trpícím lidem. Nebyla však zaslepená a uzavřená jen do klášterních zdí. Velice dobře byla informována o politické situaci v českém království, která jí nebyla
lhostejná. Opakovaně urovnávala spory mezi Václavem I. a
jeho synem, následníkem českého královského trůnu, Přemyslem Otakarem II. a českou šlechtou. Legendy vyprávějí, že na
Anežčinu přímluvu byla Morava uchráněna od tatarského vpádu a že v jednom ze svých vidění spatřila bitvu na Moravském
poli, kde roku 1278 padl její synovec Přemysl Otakar II., král
železný a zlatý. Po jeho smrti zůstala jedinou Přemyslovnou
v Praze. Zemřela ve svém klášteře Na Františku 2. března 1282.
Již za svého života byla pokládána za světici a tradice
ji právem zařadila mezi české zemské patrony. Teprve roku
1874 byla papežem Piem IX. prohlášena za blahoslavenou.
Proces Anežčina kanonizace byl ještě delší. Došlo k němu až
12. listopadu 1989 v chrámu sv. Petra v Římě. Zde byla po více
jak 700 letech od své smrti papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. Vyvrcholením svatořečení této české světice
byla děkovná mše, která se v době listopadových událostí roku
1989 konala v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Právě
přímluva sv. Anežky je podle mnoha lidí jednou z významných
příčin pádu totalitního režimu v českých zemích.
Sv. Anežka Česká je znázorňována jako abatyše
v řeholních šatech s korunou, jak ošetřuje nemocné, uděluje
almužnu a sytí hladové. Díky tradičnímu řazení mezi české
zemské patrony se stala její socha součástí Myslbekova sousoší
kolem sv. Václava na pražském Václavském náměstí.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ
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Historie panství lnářského je zaznamenána již od
dob Jana Lucemburského. Seznam jeho držitelů od rytíře
Oldřicha ze Lnář z roku 1313 po rok 1945 čítá třicet dva
jmen. Doplněním tohoto přehledu o jejich několikerá
křestní jména, tituly, šlechtický původ, společenské postavení a způsob nabytí panství vzniká úctyhodný leč nepříliš
čtivý text.
Za necelých 700 let existence prošlo panství složitým vývojem. Jeho direktoři, správci, drábové, hajní a jiný
panský personál představovali po celá staletí neomezenou
feudální moc, právo a nadřazenost pro široké okolí. Podle
záznamů březnických jezuitů z dob rekatolizace ovládalo
už krátce po skončení třicetileté války kolem šesti tisíc
poddaných. Při tehdejším nízkém počtu obyvatel vsí je to
poměrné velké číslo. Např. obec Lnáře podle gruntovní
knihy z roku 1662 představovalo jen 10 sedláků, 17 chalup, myslivna, krčma a dva mlýny.
Dnes se blíže podíváme do let 1670 – 1745, tedy do
časů vlády Habsburka Leopolda I., až po mladičkou Marii
Terezii na habsburském trůně. Tenkrát se na lnářském panství vystřídali majitelé od pořadového čísla 16 až 23.
Nebudeme zkoumat těžké pracovní podmínky, ani
svízelný život na vesnici zatížený robotou. Všimneme si
jen toho, že nízký průměrný věk a vysoká úmrtnost rodiček ovlivňovala nejen osudy strádajících a bídně živořících
poddaných.
Nepřízeň osudu zasáhla i do životních osudů panstva a jejich rodinných příslušníků - obyvatel lnářského
zámku. Netrpěli sice žádnou nouzí nebo odříkáním, ale
nečekaná a předčasná úmrtí se nevyhnula ani jim.
Budeme sledovat především osudy Tomáše Černína
z Chudenic, jeho manželky Zuzany a tří jejich dcer. Prožili
své životy už v novém lnářském zámku. Proto nejdříve
krátké ohlédnutí za jeho investorem.
Do stavby nového barokního čtyřkřídlého lnářského
zámku s uzavřeným nádvořím se pustil hrabě Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic, královský místodržící a soudce
zemský. Rozšířil své teritorium o Hvožďany, Tisov,
Pozdyň a Mladý Smolivec. Tvrdě v duchu pobělohorském
prosazoval na panství bez ohledu na ryze české prostředí
němčinu. Na zdejším starém zámku se neubytoval, ale
sídlil v Záboří. Nový zámek pojmenoval „Schlüsselburg“ a
nechal na fasádu vymalovat veliký zlatý klíč. Vlastnil Lnáře 15 roků (1660-1675). Byl třikrát ženat, ale neměl žádného mužského potomka.
Když zemřel, jeho dcery panství 21.1.1675 prodaly
za 180 000 rýnských zlatých Janu Černínovi z Chudenic.
Ten si panství ani nového zámku také příliš neužil. Odešel
z tohoto světa r. 1682 (po sedmi letech).
Lnáře získal dědictvím jeho mladší syn – hrabě
Tomáš Zacheus Černín z Chudenic, který je pro tentokrát
předmětem našeho zájmu. Nejprve stavebně dokončil
všechny interiéry zámku a pak vázán závětí svého otce byl
nucen přistoupit k založení zdejšího kláštera bosáků sv.
Augustiana. Jako donátor se měl stát i členem tohoto řádu.
Je známo, že jeho snoubenka Zuzana Terezie rozená z Martinic si nepřála, aby se byť jen občas a nakrátko
objevoval jako majetný člověk a šlechtic v kutně a bos.
pokračování příště
Karel KABÁTNÍK
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Ke každému masopustnímu období patří tradičně zabiNa sobotu 14. února připravila Kuljačky. V sobotu 14.2. 2009 se konaly již tradiční Kladrubecké
turní komise Obce Hradiště a Sbor
zabijačkové hody, které pro své členy uspořádali místní hasiči.
dobrovolných hasi čů Bezděkov
Od ranních hodin vřela voda v kotlích a v deset hodin již hasiči
Dětský maškarní bál v Bezděkově.
ochutnávali ovárek a odpoledne polévku, jitrnice a jelítka. Tla- Letošní rok byl výjimečný vystoupením Ochotnického dičenka byla uschována na příští sobotu, na kterou připravili vadla Mačkov, které zahrálo hned na začátku bálu dvě pohasiči poprvé samostatně maškarní průvod obcí Kladrubce. hádky. Poté následovala volná zábava se soutěžemi, tanOstatní maso se naložilo na uzení. To se hodí v květnu na 110
let hasičského sboru v obci, které si připomeneme 16.5. slavnostní členskou schůzí. Poté 23.května okrskovým cvičením
sborů, při kterém se bude cvičit již podle nových pravidel soutěže.
Za tuto zabijačku chci poděkovat všem kladrubeckým
členům, kteří se svojí prací podíleli na možnosti uspořádat tyto
Josef JIŘINEC
hody a připravit maškarní průvod.

Maškarní bál pro děti v Bezděkově

foto –vb-

cem a nechyběla ani bohatá tombola. Maškarního reje si
užilo více jak třicet dětských masek v doprovodu rodičů.
Pořadatelé děkují všem, kteří se na přípravě bálu
podíleli. Do tomboly přispěli: Josef Suda, Karel Čada, Bazar s kočárky Blanky Antošové, BTF Blatná, Bohumila
-rknLadmanová a členky komise.

Hasičská zabijačka v Kladrubcích

foto -jj-

V sobotu 21. února uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
Oselce již osmý masopustní průvod obcí. Maškary tradičně
navštívily každé stavení v Oselcích. Zahrály, zatancovaly, zazpívaly a za odměnu jim každá hospodyňka přichystala malé
občerstvení. Masopustní veselí v obci se protáhlo až do pozdních večerních hodin.
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

Mateřská škola v Kasejovicích oznamuje, že
dne 25. března 2009 od 13.00 do 16.00 hodin proběhne
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Jedná se o děti, které budou navštěvovat školku v roce
2009/2010. Zároveň zveme i širokou veřejnost na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně Vás zveme !!!
za Mateřskou školu Kasejovice
Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KASEJOVICE
zve širokou veřejnost na

v klubovně tělocvičny v Kasejovicích
od 9.00 do 16.00 h
Oznámení Městského úřadu Kasejovice o

Masopustní průvod v Oselcích

foto -mc-

Pouze plasty připravte před svými domy nejdříve
jeden den před plánovaným svozem !!
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NEPOMUK
Na poslední únorovou sobotu připravilo Sdružení rodičů
a přátel školy ve spolupráci
se Základní školou Kasejovice tradiční rodi čovský
ples. Na sál restaurace „U
Adamců“ zavítalo za tancem
a zábavou kolem stosedmdesáti rodičů a přátel školy,
aby si užili pravděpodobně
první a poslední bál tohoto
roku v Kasejovicích. Oproti
minulému roku, kdy se tento
ples uskutečnil po dlouholeté odmlce opět v Kasejovicích, pořadatelé očividně
zapracovali na pestrosti tomboly, výzdobě sálu a prograUvítání na sále restaurace „U Adamců
mu
celého plesu.
v sobotu 28.2. 2009
foto -isVečerem skvěle provázela
hudební skupina Melodion a o tom, zda se ples vydařil, hovoří
hojná účast tanečníků do pozdních ranních hodin.
Sdružení rodičů a přátel školy děkuje tímto všem níže
uvedeným sponzorům za finanční a věcné dary do tomboly, všem
„lidičkám“, kteří se podíleli na přípravě bálu a samozřejmě všem,
kteří na bál zavítali.
Výtěžek z letošního plesu bude použit na podporu zájmo-rknvé činnosti dětí v Základní škole Kasejovice.
Sponzoři plesu: P-OKNA KASEJOVICE S.R.O.; BEVAR S.R.O.
KASEJOVICE; EKOTES BLATNÁ S.R.O. ; P & V ELEKTRONIC
S.R.O.; KLAUS TIMBER A.S. KLADRUBCE; ČEVIT GUMMITECHNIK S.R.O. KASEJOVICE; JAVO KLIMA KASEJOVICE;
VOJTĚCH ŠOLLE, KASEJOVICE 151; MĚSTO KASEJOVICE
AGROCHOV KASEJOVICE-SMOLIVEC A.S.; MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ ČIHADLO KASEJOVICE; MILAN HRACHOVEC
KASEJOVICE; VHD HRADIŠTĚ; TRUHLÁŘSTVÍ JOSEF SUDA
BEZDĚKOV; PAVEL KYSEL KASEJOVICE; KOVO KASEJOVICE MONT S.R.O.; MIROSLAV MERHOUT ČMSS; TRUHLÁŘSTVÍ VĚTROVEC NEZDŘEV; OBECNÍ ÚŘAD MLADÝ SMOLIVEC; OBECNÍ ÚŘAD HRADIŠTĚ; OBECNÍ ÚŘAD LNÁŘE;
OBECNÍ ÚŘAD OSELCE; MILOSLAV HRACHOVEC KASEJOVICE, JAN PONDĚLÍK - PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ DVOREC S.R.O.; SALON BELLISIMMA KASEJOVICE; LIEHMANN
KASEJOVICE; PĚSTITELSKÁ PÁLENICE POLÁNKA - JINDŘICH POHANKA; CUKRÁRNA KASEJOVICE ANNA ŠŮSOVÁ; MARIE CHLANDOVÁ NEZDŘEV; VEBOR VELKÝ BOR
S.R.O.; PRODEJNY ZKD KASEJOVICE; JOSEF HULAČ KASEJOVICE; SLEZÁKOVI KASEJOVICE; PRODEJNA OVOCE A
ZELENINY JITKA RŮTOVÁ KASEJOVICE; VLADIMÍR JADRNÝ KASEJOVICE; STROM LNÁŘE A.S.; VÁCLAV ADAMEC
KASEJOVICE; PRODEJNA DROGERIE KASEJOVICE KVĚTA
ŠIMÁŇOVÁ; PRODEJNA SLUNEČNICE KASEJOVICE; PETRA
FIALOVÁ KASEJOVICE; PRODEJNA DROGERIE KASEJOVICE
DANA JAKUBČÍKOVÁ; PRODEJNA TEXTILU KASEJOVICE JIŘINA KURCOVÁ; JAROSLAV SKUHRAVÝ KASEJOVICE;
AGRO BLATNÁ A.S.; JOSEF VOCELKA KASEJOVICE; PRODEJNA ŽELEZÁŘSTVÍ JOSEF CHVÁTAL; DVŮR LNÁŘE
S.R.O.; PNEU-SERVIS BARUM DUCHEK NEPOMUK; JIŘÍ
BRAUN BEZDĚKOV; CEMENTÁRNA LADISLAV KOREJČEK
KASEJOVICE; JOSEF MAŠEK KASEJOVICE — ELEKTROMONTÁŽE

5. 2. − 13. 3. Výstava obrazů Portréty: Tatjana Bečváříková, Malá galerie, otevřeno pondělí − pátek 7.30 −
16.00 hod.
10. 2. − 31. 3. Tábory už volají, Tábory v Přebudově
očima a objektivem Míry Dvořáka a dalších pionýrů…,
(výstava fotografií) Cukrárna v přízemí Panského dom
6. 3. Sebevrány (alternativní pop),
Mimostojící
(alternativní rock), Coffee-shop Nepomuk, vstup: 70 Kč,
od 21.00 hod.
13. 3. Kabát revival, Music club Dvorec,
www.dvorec.cz
14. 3. SKArneval: V3Ska (country sky Konga), Nepal
sound system and friends (dancehall / reggae & more),
Coffee-shop Nepomuk, vstup: 150 Kč / masky 75 Kč,
od 21.00 hod
20. 3. Uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého (616.výročí) 280. výročí od svatořečení (19. 3. 1729
Řím, lateránská basilika): bohoslužby, církevní průvod,
místo konání: kostel sv. Jana Nepomuckého ŘKC arciděkanství Nepomuk, www.farnost.nepomuk.cz
21. 3. Jarní pyžamový bál, sál Hotelu U Zeleného stromu, od 20.00 hod., pořádá Pionýr Nepomuk
21. 3. UDG + Brenda 5, Music club Dvorec,
www.dvorec.cz
27. 3. Positive Mind (hard core), Delusion (metal core),
Animal Resources (hard core), Coffee-shop Nepomuk,
vstup: 70 Kč , od 21.00 hod.

NEPOMUCKO
7. 3. Ples SDH Kramolín, hraje Schmidly boys , Hospoda u Kubátů, Kramolín, od 20.00 hod.
14. 3. Zahrádkářský ples: hraje Skalanka, Kulturní
dům Klášter, pořádá ČZS Dvorec, od 20.00 hod., informace pan Horník
14. 3. Fotbalistický bál Slavoje Dvorec, hostinec Mohelnice, od 20.00 hod.
21. 3. Velká cena v karetní hře prší, Hospoda u Kubátů, Kramolín, začátek ve 12.00 hod.
22. 3. Malá muzika Nauše Pepíka, Hospoda u Kubátů,
Kramolín, od 14.00 hod.
28. 3. 12. ročník srazu heligonkářů, Hospoda u Kubátů, Kramolín, od 15.00 hod.

SMOLIVECKO
8.3. 2009 Posezení se Zdeňkem Troškou aneb
„Oslava MDŽ trochu jinak“, Kulturní dům Starý Smolivec, od 13.30 h

OSELECKO
7.3 2009 Maškarní bál v Oselcích, Kulturní zařízení
Oselce , od 20.00 hod.
14.3. 2009 Oslava MDŽ v Oselcích , Kulturní zařízení
Oselce, od 14.00 hod.
21.3 2009 Maškarní bál pro děti v Oselcích, Kulturní
zařízení Oselce od 14.00 hod.
-rkn-
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————————————————
Prodám dveře vchodové plastové a
okna z neuskutečněné stavby. Vše
nové s dokladem a zárukou, dopravu
zajistím zdarma. Tel: 777 106 709
———————————————— Prodám hoblovku PROMA s protahem, šíře 25, nová, cena dohodou.
Tel. 607 724 814
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V neděli 22. února se zúčastnili kasejovičtí hokejbalisté turnaje mladších
žáků v plzeňské hokejbalové hale. Přestože se v nedělních soubojích postavili
celkům jako je Plzeň, České Budějovice nebo Pardubice, nakonec obstáli na výbornou a domu si přivezli první místo.
Výsledky utkání:
HBC Škoda Plzeň – HBC Kasejovice
1:6
Branky kasejovických (Šustr 2, Fiala 2, Chaloupka, Šimůnek)
HBC Alfa Pardubice – Pedagog Č.Budějovice

JAN BLÁHA, NEZDŘEV 10
Nabízí: výrobu krovů, pergol ….,
pokládku a opravy střešních
krytin ... V případě zájmu volejte

607 724 814

HBC Kasejovice – Pedagog Č.Budějovice
(Fiala 3, Jakubčík, Šimůnek, Solar)

1:2
6:2

HBC Alfa Pardubice – HBC Škoda Plzeň

1:2

HBC Alfa Pardubice – HBC Kasejovice
(Chaloupka,Šimůnek)

4:2

Konečná tabulka turnaje
1. HBC Kasejovice
6
4
2. Pedagog Č.B
3. HBC Škoda Plzeň 4
4. HBC Alfa Pardubice 3

14:7
5:8
4:8
6:6

Poskytuje zabezpečení v oblasti:
* životního pojištění * penzijní
připojištění * povinné ručení a další
Bližší informace na tel. č.

731 484 739

Objednávky stále na tel.

602 763 419
kočárky (hluboké i golfky),
autosedačky, chodítka, kola,
hračky...

KOMISNÍ PRODEJ

Rádi přijmeme do komise sedačky
na kolo i dět.kola.
ANGLICKÁ MÓDA
PRO DĚTI

SECONDHAND

PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:30 – 16:00
J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949
(v budově vedle GE Money Bank)

www.bazar-kocarky.cz

Snímek z podzimního zápasu HBC Kasejovice doma

foto -vh-

PRODÁM RODINNÝ DOMEK V KASEJOVICÍCH
Cena: 1 900 000 Kč za nemovitost (při rychlém jednání sleva 50 000,-Kč)
Popis: Rekonstruovaný rodinný dům v blízkosti centra a klidné části obce Kasejovice. Jedná se o cihlový dům o dispozici 4+1.V přízemí je veliká předsíň,
prostorná kuchyně, veliký obývací pokoj s terasou, vestavěná šatna (lze využít
jako ložnici), koupelna s toaletou. V podkroví je dřevem obložená ložnice, dětský pokoj, téměř hotový pokoj a prostory připravené pro další místnost + koupelnu s WC. V suterénu se samostatným vchodem (ze zahrady) se nachází dvě
místnosti včetně sociálního zázemí – vhodné k podnikání. K domu náleží malá
zahrádka. Před domem je parkovací stání, hned přes ulici pak příjemný park.V
blízkosti mateřská a základní škola a sportovní areál. Tel.kontakt: 723 322 207

Kasejovické 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.cz Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j. 006236/91.
Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků.

