DUBEN 2009

Cena 3,- Kč

Číslo 4; ročník XIV.

KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice
Město Kasejovice
zve širokou veřejnost na

Na pondělí šestého dubna připravilo Město Kasejovice den otevřených dveří v budově staré školy na náměstí, která od prosince loňského roku
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Poté co budova dostala novou střechu, začali pracovníci firmy Jihospol a.s. Strakonice s vnitřními úpravami. Po celkové rekonstrukci budovy zde bude široké veřejnosti k dispozici společenský sál, Klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež, Klub seniorů „Babí léto“, mateřské centrum „Sedmikráska“ a knihovna s veřejným
internetem.
Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice

u pamětní desky k 60. výročí
osvobození jihozápadních Čech
na náměstí v Kasejovicích
Začátek v 9.30 h v parku
u pomníku k obětem II. světové
války, poté přesun na náměstí.
Tradičně účast historických
vozidel přátel Klubu 4. obrněné
divize US

Městský úřad Kasejovice
zve širokou veřejnost na

* od 12.00 hodin
MŠE SVATÁ,
poté posezení s hudbou a
občerstvením *

Z obsahu …...

Oslavy MDŽ byly tradičně veselé
Děti se mohou seznámit se školkou
prostřednictvím BABY DOPOLEDNE
● Rekonstrukce místních komunikací
v obci Mladý Smolivec a její části
● Taneční kurzy pro dospělé
●
●

Den otevřených dveří v rekonstruované budově bývalé školy v Kasejovicích foto -vb-

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.5.2009.
Příjem příspěvků KN č. 5/2009 do 30.4. 2009.
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Hudební rytmy, bouřlivý potlesk a pištění fanoušků. Tak to
v pátek 6.března vypadalo v kasejovické základní škole.
Žáci 6.- 9.ročníku sem přišli prožít několik hodin her, zábavy a napětí. Proběhlo zde totiž školní kolo soutěže Rubikon, do RADA M ĚSTA KASEJOVICE
které se naše škola zapojila. Záměrem tohoto projektu je posílit SCHVALUJE:
právní povědomí dětí a mládeže, ukázat na reálných příkladech,  změny v rozpočtu města č. 3/2009
příbězích a modelových situacích téma zodpovědného rozhodová-  žádost Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih o
ní, dodržování zákonů a sázení mladistvých.
nákup 2 ks počítačů
Pětičlenné soutěžní týmy si tak v jednotlivých kolech sou-  hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008
těže ověřily své znalosti, týmovost, schopnost rozhodovat se nebo
Základní a Mateřské školy Kasejovice
prezentovat vlastní
 hospodaření s fondy za rok 2008 : fond odměn, reřešení. V porotě krozervním, FKSP a investičním v Základní a Mateřské
mě ředitele a učitelů
škole Kasejovice
naší školy usedla
také paní starostka  inventarizaci dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku v Základní a Mateřské škole Kasejovice
Ing. Marie Čápová a
k
31.12. 2008
Karel
nadporučík

č
erpání
příspěvku na provoz v roce 2009 v Základní
Kotiš, vedoucí Oba Mateřské škole Kasejovice
vodního
oddělení
Policie ČR Nepo-  odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku
muk.
v roce 2009 v Základní a Mateřské škole Kasejovice
V
soutěži,  žádost Pavla Lehečky, bytem Kasejovice o prodloujejíž průběh byl po
žení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 251
Tým žáků 8. třídy během soutěže
foto -mt- celou dobu velmi
v Kasejovicích do 31.12. 2009
napínavý,
nakonec  dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě o poskytování
zvítězilo družstvo chlapců třídy 9.A. ve složení Vojtěch Fiala,
finančního příspěvku PK na zajištění dopravní
Martin Mrázek, Václav Zoubek, Petr Chára a Josef Viktora. Tito
obslužnosti území PK veřejnou vnitrostátní
žáci budou školu zastupovat v oblastním kole.
linkovou dopravou
Nezbývá než věřit, že si soutěžící i diváci prostřednictvím
NESCHVALUJE:
výuky a této zábavné soutěže rozšířili vědomosti v tak obtížných
 žádost Antona Slabého, bytem Čížkov o přidělení
– ale velmi důležitých - oblastech, jako je zákon a právo.
bytu v DPS Kasejovice
Pavlína JANDOŠOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice  žádost Milady Honsové, bytem Hradiště o přidělení
bytu v DPS Kasejovice
 žádost Města Nepomuk o úhradu neinvestičních výdajů na žáky z Kladrubec
BERE
NA VĚDOMÍ:
Ve středu čtvrtého března navštívili žáci druhého stupně
kasejovické základní školy výstavu „Svatý Václav – ochránce  dodatek č. 30 ke Smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuČeské země“. Výstanálních odpadů pro město Kasejovice s platností od
va
se
konala
1.1.2009
v pražském
Anežském klášteře u příle-  žádost ZO svazu chovatelů Kasejovice o finanční
žitosti 1100. výročí
příspěvek na činnost
narození sv. Václava. DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:
Žáky a jejich učitele  navýšení příspěvku na provoz pro Základní školu
výstavou
provázeli
Kasejovice o 50 000 Kč v roce 2009
pracovníci lektorské- POVĚŘUJE:
ho oddělení Anežské starostku města vyvoláním jednání s fi Rumpold s. r.
ho kláštera, kteří je
Žáci ZŠ Kasejovice v Praze
foto -jvo. Plzeň ve věci cenového dodatku č. 30 ke Smlouprostřednictvím jedvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání
notlivým
exponátů
a odstraňování komunálních odpadů pro město
seznámili se životem největšího českého světce. Návštěvníci výKasejovice s platností od 1.1.2009
stavy tak měli jedinečnou možnost shlédnout nejstarší svatovácNAVRHUJE
ZASTUPITELSTVU VYSTOUPIT:
lavské památky, mezi které patří např. svatováclavský meč, přilbi
z
Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Nepoce, střevíc či Palladium země české. Kromě těchto unikátních
ů
vodu
neefektivnosti členství Města Kamucku
z
d
exponátů byly v prostorách gotického kláštera k vidění četné dessejovice
v
tomto
spolku
kové obrazy, mince, relikviáře a další liturgické předměty spojené
NESOUHLASÍ:
se sv. Václavem.
Po prohlídce Anežského kláštera následovala krátká pro-  s prezentací Města Kasejovice v pořadu Cyklotoulky
– publictv.cz
cházka po historickém centru Prahy a návštěva multikina Imax,
kde žáci shlédli zajímavý 3D snímek „Cesta na měsíc“.
-rknŠtěpánka LÖFFELMANNOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice
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Již posedmé v novodobé oselecké historii uspořádal Obecní úřad Oselce ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
Oselce oslavu Mezinárodního dne žen. Tradičně bývá při této akci
v Oselcích velmi veselo a potvrdilo se to i letos. Po vystoupení
dětí ze Základní školy Kasejovice byli vybráni dva dobrovolníci a
za moderování paní Cibulkové z Nové Vsi soutěžili, kdo zná více
písniček na různá témata. Velmi očekávané bylo vystoupení oseleckých žen, které roztleskaly celý sál. Zlatým hřebem slavnostního odpoledne pak bylo recitování básní v podání členů výboru
Sboru dobrovolných hasičů Oselce. Pro ženy byly připraveny
-vbkvětiny a občerstvení.

Taneční vystoupení oseleckých žen během oslavy MDŽ

foto -vb-

Mateřská škola Kasejovice nabízí rodičům předškolních
dětí v prostorách školy organizovaná BABY DOPOLEDNE.
Tato dopoledne jsou určena dětem, které nastoupí do školky v novém školním roce 2009/2010 tj. od září 2009. Děti budou
mít možnost vyzkoušet si pobyt ve školce, poznat nové prostředí,
seznámit se s novými kamarády a společně si pohrát — samozřejmě v doprovodu svých maminek. Scházet se budeme v pondělí od
8.00 h (1x za 14 dní) ve třídě „U zajíčků“. Předpokládané termíny: 20.4.; 4.5.; 18.5.; 1.6.; 15.6. Změna termínu vyhrazena —
sledujte informace na nástěnce ve školce.
Srdečně zveme maminky i nové děti.
Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka školy

Číslo 4; ročník XIV.

Po loňském úspěchu Mezinárodního dne žen
v Nezdřevě nebylo pochyb, že letos dojde k repríze. A
skutečně. Nezdřevská hospoda patřila v sobotu 7. března
opět ženám, ale i jejich partnerům a obdivovatelům.
Avšak zejména dobré pohodě, která, jak se zdá, je již
dlouho na velkých akcích v Nezdřevě takřka samozřejmostí.
Jenže ona pohoda nevznikne sama od sebe. Je
zapotřebí vytvořit jí podmínky. Dohodnout program,
pohoštění, rozdělit úkoly, zkrátka celou akci, jak se říká,
organizačně zabezpečit. K tomuto plánování došlo ve
čtvrtek 19. února na místě budoucího činu, tedy v místní
hospodě. Kdo tam tehdy krátce po šesté večer zašel,
hned ve dveřích se zarazil. „Jsem tu správně? Mé obvyklé místo je obsazeno. Celý stůl pod oknem je již obsazen. Samá ženská. Co se to děje?“ Plánoval se MDŽ.
A šlo to rychle. Po sedmé hodině už ženy měly vše domluveno a spokojeně opouštěly hostinec se slovy: “Už
můžete na svá místa, však jsme vám zahřály židle.“
Samotný sobotní večer měl letos sice kvůli řadě
příčin (onemocnění, školení, péče o rodinu) menší návštěvnost, ale sousedské náladě to neublížilo. Hudba
manželů Váchových ze Strakonic vyhrávala do půl druhé po půlnoci a na parketu si ji všichni náležitě vychutnali.
Neplánované předtančení obstarala šestiletá Saša
Šubová z Defurových Lažan, která spontánně předběhla
dospělé váhavé tanečníky a hned od první chvíle předváděla svoje kreace.
Pak ji vystřídalo taneční vystoupení Blatenských
mažoretek pod vedením Dany Strnadové. Nejprve mladinké tanečnice v reji waltzu a valčíku svými rozvířenými bílými šaty připomněly letošní na sníh bohatou zimu.
Po nich pak nastoupily v černém dospívající krasavice,
které několikrát překvapivě vytaženými červenými vějíři
navodily vášnivost passo doble z Bizetovy opery Carmen. Zasloužený potlesk patřil oběma skupinám.
Poté znovu okupovala parket Saša, jenže dospělí
se už začali osmělovat a taneční prostor jí postupně sebrali.
Loni vzniklou tradici líbání u vstupu letos oživili
dva Petrové – Chaloupka a starosta Chlanda. Karafiátový tanec při dámské volence měl tentokrát rychlý průběh. Možná, aby to měli muži rychle za sebou, někteří
kupovali květiny svým tanečnicím ve větším množství, a
tak stovka květů byla rychle rozprodána a některé tanečnice se v závěru dámské volenky už svoji květinu nemohly dostat.

Veselí nemusí být tak málo,
jak by se škarohlídům zdálo.
Nezdřev bude den žen slavit dál,
kdo letos k své smůle zaváhal,
ať vítán přijde na příští bál!

Jiří ČEPELÁK

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 – 1228. Kontakty: tel: 371595129, Email: obec.hradiste@blatna.net
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V letošním roce provedeme v našich obcích rekonstrukci spolufinancovanou Evropskou unií tří místních komunikací. Jedná se o jednu místní komunikaci v Mladém Smolivci s názvem „Hlinovna-Draha“ a dvě v Dožicích s názvy „Ke
mlejnu“ a „Do souhradí“.
Všechny tři komunikace jsou v současné době ve zcela
nevyhovujícím stavu, a proto jsme v loňském roce podali projekt „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“ do 3. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa Dostupnost center,
oblast podpory Rozvoj místních komunikací. Náš projekt byl
úspěšný a získali jsme na tuto rekonstrukci, která obnáší celkové náklady 6.177.724,54 Kč, dotaci ve výši 5.647.352,59
Kč. Jedná se o příspěvek Společenství ve výši 5.189.459,13
Kč a Národní spolufinancování ve výši 457.893,46 Kč. Naše
obec se na této rekonstrukci podílí 7,5%, tj. částkou
530.371,95 Kč.
Jedná se o finančně nákladnou akci, kterou by si naše
obec bez finanční výpomoci Evropské unie nemohla
z vlastního rozpočtu vůbec dovolit. Rekonstrukci provádí na
základě výběrového řízení firma STRABAG a.s.
V Mladém Smolivci se jedná o prašnou komunikaci
v délce 590 m a průměrné šířce 4 m. Komunikace je spojnicí
místních podnikatelů, trvale žijících občanů, rekreačních objektů a plánované zástavby s okolím. Rekonstrukce této části
nebo-li I. etapa začala 1. 3. 2009 předáním staveniště, ale
fyzicky, díky nepříznivému počasí, začala až 27. 3. 2009. Rekonstrukce komunikace bude dokončena 30. 4. 2009.
V Dožicích se budou rekonstruovat dvě komunikace, a
to „Do souhradí“ a „Ke mlejnu. Délka těchto úseků je dohromady 800 m při průměrné šířce komunikace 4 m. Součástí
rekonstrukce komunikace „Ke mlejnu“ je i rekonstrukce točny
pro autobusy. Rekonstrukce obou částí nebo-li II. etapa začne
1. 6. 2009 a bude dokončena 31. 8. 2009. Obě tyto komunikace jsou poškozené hlavně po výstavbě veřejného vodovodu
z roku 2002.
Nový povrch komunikací je navržen z asfaltového betonu ABS a obalovaného kameniva OKH. Rekonstrukce přispěje k bezpečnému a pohodlnému průjezdu těchto částí obcí.
Bude sloužit nejen občanům a podnikatelům těchto částí, ale
celému okolí, návštěvníkům naší obce. Zajisté se rekonstrukcí
zlepší i vzhled a upravenost našich obcí.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Komunikace v Mladém Smolivci s názvem „Hlinovna-Draha“
foto -ek-
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
VOLÍ:
ověřovatele zápisu – Kubová Eva, Spour Jan
SCHVALUJE:
 program zasedání
 prodej parcel
ve Starém Smolivci
v bývalém statku Tatarových za cenu 20,- Kč/m2 a vodovodní přípojku k těmto pozemkům za
8.500,-- Kč/ks
 zásady zpracování lesního hospodářského plánu pro
obecní les Mladý Smolivec na období 1. 1. 2010 – 31.
12. 2019
 rozpočtové opatření č. 1/2009
 žádost pana Martina Šmolíka s tím, že nejprve bude
zveřejněn záměr (až bude znám termín odstěhování
manželů Krejčových), a poté se bude schvalovat nájemní smlouva na byt čp. 10 v Radošicích
 pronájem části pozemku p.č. 817/1 v k.ú. Dožice o výměře 10 m2 za cenu 1,-- Kč/m2 ročně, Václav Kuba,
Dožice
 uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR –
zásahové ochranné pomůcky pro SDH JPO V.
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
na pozemky v k.ú. Radošice p.č. 754/31 KN, 854/32
KN, 754/9 PK, 754/6 PK, 754/9 PK, 754/10 PK s firmou
Čepro a.s.
 příspěvek NIV na žáky do ZŠ v Nepomuku
 nájemné za hostinec v Dožicích ve výši 1.500,-Kč/měsíčně, nájemné nezahrnuje pronájem sálu
 přípojku do kanalizace v Dožicích panu Kovaříkovi čp.
106 pouze pro odvádění spodní vody ze sklepů
 uzavření pojistné smlouvy na místní komunikace v obci
Mladý Smolivec a v obci Dožice, které jsou předmětem
projektu dotovaného z programu ROP NUTS II Jihozápad v roce 2009 pod názvem „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“.
 prodejní cenu domu čp. 40 v Dožicích „U Kách ů“ ve
výši 600.000,-- Kč
 dovoz dětí z obce Lnáře do MŠ ve Starém Smolivci za
příplatek na dopravu 5,-- Kč/ jízda
NESCHVALUJE:
 dovoz dětí z obce Hvožďany do MŠ ve Starém Smolivci
POVĚŘUJE:
 Evu Kubovou a Jana Spoura provedením kontroly hospodaření MŠ ve Starém Smolivci podle zákona
250/2000 Sb.
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 1/09
 zprávu o hospodaření v lese
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko
 informaci o jednání převodu pozemku v k.ú. Radošice
st. p. 44 pod Kampeličkou
 informaci o podané žádosti o dotaci do programu PRV
na výstavbu přístřešku – Altánu na hřiště v Mladém
Smolivci
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
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V neděli 8. března 2009 odpoledne jsme uspořádali
v našem Kulturním domě ve Starém Smolivci pro naše ženy
a ostatní návštěvníky „Posezení se Zdeňkem Troškou aneb
Oslavu MDŽ trochu jinak“.
Celý nápad vzešel z hlav našich zastupitelů: „Musíme
připravit něco pro naše ženy. My máme schůze a výročky
hasičů, myslivců či sportovců (téměř vždy se jedná o jedny a
ty samé muže…) a ony nemají nic. Kulturák zeje prázdnotou, tak pojďme něco vymyslet.“
Protože je jednalo o přípravu akce pro ženy, záměrně
jsme vybrali termín 8. března, který byl sice v minulosti
chválen i haněn, ale stále se přece jen jedná o „Mezinárodní
den žen“. Celé setkání odstartovalo vystoupení našich dětiček z Mateřské školy ve Starém Smolivci. Děti přednesly
přítomným ženám a návštěvníkům básničky, zazpívaly písničky a hlavně potěšily srdíčka. Poté se žezla ujal režisér
nejznámějších českých filmů Zdeněk Troška. Celé jeho vystoupení doprovázel humor a smích jemu vlastní. Vyprávění
všechny přítomné rozhodně nadchlo, rozesmálo a pobavilo.
Po necelých dvou hodinách této show se ujali našich žen naši
zastupitelé. Každá obdržela růžičku, podávalo se občerstvení
káva, svařáček, čaj, samozřejmě nemohl chybět chlebíček a
zákusek. Veškerá obsluha byla tento den pouze na mužích.
Naši zastupitelé se rozhodně činili a patří jim za to dík.
V poslední části slavnostního odpoledne hrála k poslechu na
harmoniku a zpívala slečna Eva Šmolíková.
V půl šesté se začalo přítomných 150 žen a ostatních
hostů s námi loučit. Že se jim setkání a celé odpoledne líbilo,
nám dávali svým spokojeným úsměvem rozhodně najevo.
Věřím, že nadšení našich zastupitelů vytrvá a pro naše ženy
tímto odstartovali hezkou tradici…..
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

- základní kurz

Na snímcích shora oslava Mezinárodního dne žen v Kulturním domě
ve Starém Smolivci
foto -vb-

Ženy z Mladého Smolivce děkují touto cestou zastupitelům a starostce obce Mladý Smolivec za uspořádání oslavy
Mezinárodního dne žen ve Starém Smolivci.

v hostinci u Fialů
* Začátek ve 20.00 h *
k tanci a poslechu hraje Asfalt *

Kurz je určen pro dospělé, kteří
chtějí začít s kroky jednotlivých
tanců od začátku.
Náplní kurzu je výuka základů
do standardních a latinskoamerických tanců.
Základní kurz bude mít celkem
8 lekcí a bude zahájen v říjnu 2009.
Všechny lekce budou probíhat v sále Kulturního domu
ve Starém Smolivci v pátek od 20.00 do 21.30 hod.
Lektory kurzu jsou manželé Strnadovi.
Během kurzu se naučíte základy do těchto tanců:
waltz, valčík, foxtrot, tango, blues, jive, cha cha a
mambo.
Informace můžete získat na OÚ v Mladém Smolivci,
kde se můžete závazně přihlásit na telefonním čísle
371 585 145 a nebo můžete zaslat e-mail na adresu
ou@mladysmolivec.cz .
Vzhledem k omezené kapacitě sálu budou přednostně
vybráni občané obce Mladý Smolivec a jejích částí.
Přihlašovat se můžete nejpozději do 30. 6. 2009.

Duben 2009
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NAROZENINY V DUBNU OSLAVÍ
90 let
86 let

84 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
Růžena MALEČOVÁ
Marie NOVÁ
Marie PIRNÍKOVÁ
František HOŘEJŠÍ
Marie BLÁHOVÁ
Zdeňka BLÁHOVÁ
Zdeňka DOVÍNOVÁ
Vojtěch ŠOLLE
Miroslav HABADA
Alena VÁCHOVÁ
MUDr. Jiří RUDOLSKÝ
Jiřina BROŽÍKOVÁ
Božena ROSÍKOVÁ
Květoslava DAVÍDKOVÁ
Josef KADLEC
Valeria BERKOVÁ
Jiří LEHEČKA
Věra KRAFTOVÁ
Marie ŠOLLOVÁ
Marie ŠÍMOVÁ
Vladislav KAISER
Stanislav MAŠÍK
Marie ŠKUDRNOVÁ
Jaroslav PANUŠKA
Ludmila BÁRTOVÁ
Jiří VOKURKA
Jiřina RÁŽOVÁ
František PEŠEK
Josef PEŠEK
Marie KRAVAŘÍKOVÁ
Jan BENEŠ
Jana ŠKUDRNOVÁ
Jaroslav IVANJUK
Jiří KULÍK
Helena HAJNÁ
Jiří OCELÍK
František PROKOPIUS
Jiřina SALAMÁNKOVÁ

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

BLAHOPŘEJEME !!!!

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Kateřina ČERNÁ, Řesanice
narozena 7.3. 2009

Číslo 4; ročník XIV.

ROZLOUČILI JSME SE
Božena VOCELKOVÁ, Polánka
narozena 1923, zemřela 12.2. 2009
František VOŘÍŠEK, Újezd u Kasejovic
narozen 1940, zemřel 8.3. 2009

OSLAVÍ ZLATOU SVATBU
25. dubna 2009
manželé Jaroslav a Helena
FLANDEROVI z Kasejovic

Srdečně blahopřejeme !

Chtěla si vybrat pro Lnáře jiný reprezentativnější řád. Protože vytrvale odporovala, došlo nakonec k rozhodnutí vybrat
řád losováním. Nesouhlasila ani s výsledkem losování, které
opakovaně vyznělo pro bosáky. Teprve po třetím tahu, když
byl vždy výsledek stejný, ji přesvědčili tvrzením, že jde o
vůli boží. O tom zda notář či kdokoli jiný zkontroloval osudí
před vlastním tahem se zpráva nezmiňuje.
Svatba hraběte Tomáše Zacheusa Černína a hraběnky
Zuzany Terezie Renaty Bořita Martinicové se uskutečnila
14.2.1685. Této rodině lnářské vrchnosti se pak narodily
postupně tři dcery. Všechny dostaly tři křestní jména, z nichž
první dvě zněly Marie Terezie. Teprve třetí jméno je odlišovalo. Nejstarší byla Gabriela, prostřední Josefa a nejmladší
Aloisie.
Rodině nebylo dopřáno dlouhé vzájemné soužití. Po
15 letech manželství hrabě náhle zemřel. Nezletilé dcery
ztratily otce a hraběnka Zuzana Černínová manžela. Došlo k
tomu ve Vídni dne 14.2.1700. Pohřben byl v černínské kapli
chrámu sv. Víta v Praze.
Vdova vedla tři následující roky panství sama. Pak se
18.2.1703 provdala podruhé a to za Leopolda Ausperka vyslance u knížete Savojského. Bohužel i on záhy tento svět
opustil a hraběnka Terezie Zuzana Ausperková, druhdy Černínová, rozená Martinicová znovu ovdověla. Pevně řídí panství a velmi se upíná k duchovním představitelům řádu
a náboženství. Upisuje natrvalo klášteru vysoké pravidelné
částky z prostředků panství - dvě stě rýnských zlatých na
každého kněze ročně, bez ohledu na jejich počet. Neméně
oddaně se dlouhým modlitbám a častému půstu oddávala
spolu s ní i její nejmladší dcera Aloisie.
Pro rodinu vdovy a její dcerky přinesl velikou změnu
a naději do budoucnosti až červen 1707. Nejstarší dcera Marie Terezie Gabriela Černínová, totiž uzavřela sňatek
s hrabětem Josefem Lažanským, pánem na Manětíně, komorníkem Jeho Milosti Císařské. Ten se ujal hned po svatbě
správy panství a stal se i poručníkem zbývajících dvou nezletilých sester své manželky.
Hraběnka Terezie Zuzana Ausberková stále výhradní majitelka panství a nyní také tchyně hraběte Lažanského
s dcerami Josefou a Aloisií v té době na rozdíl od dřívějška
častěji pobývala mimo Lnáře, obvykle ve Vídni.
Karel KABÁTNÍK
Pokračování příště

Duben 2009
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OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU

Datum

Den

Hodina

Utkání

Odjezd

28.03.

SO

15.00

ŽINKOVY A — KASEJOVICE

13.45 B

04.04.

SO

16.30

KASEJOVICE — RADKOVICE

11.04.

SO

16.30

CHOTĚŠOV — KASEJOVICE

18.04.

SO

17.00

KASEJOVICE — ST.SMOLIVEC

26.04.

NE

17.00

ZDEMYSLICE — KASEJOVICE

14.15 B

15.30 B

Datum

Den

Hodina

Utkání

12.04.

NE

11.00

KASEJOVICE — STOD

19.04.

NE

11.00

SP. POŘÍČÍ — KASEJOVICE

26.04.

NE

11.00

KASEJOVICE — ŽÁKAVÁ

02.05.

SO

10.00

CHLUMČANY — KASEJOVICE

10.05.

NE

11.00

KASEJOVICE — LOSINÁ

17.05.

NE

13.30

STOD — KASEJOVICE

24.05.

NE

11.00

KASEJOVICE — SP. POŘÍČÍ

02.05.

SO

17.00

KASEJOVICE — HRADEC A

09.05.

SO

17.00

MERKLÍN A — KASEJOVICE

15.15 B

31.05.

NE

10.00

ŽÁKAVÁ — KASEJOVICE

16.05.

SO

17.00

ŠTĚNOVICE A — KASEJOVICE

15.15 B

07.06.

NE

11.00

KASEJOVICE — CHLUMČANY

23.05.

SO

17.00

KASEJOVICE — DVOREC A

14.06.

NE

10.45

LOSINÁ — KASEJOVICE

30.05.

SO

17.00

LETINY A — KASEJOVICE

06.06.

SO

17.00

KASEJOVICE — STŘÍŽOVICE

14.06.

NE

17.00

BLOVICE B — KASEJOVICE

20.06.

SO

17.00

KASEJOVICE — LUŽANY

15.30 B

15.45 B

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ,
skupina B
Datum

Den

Hodina

Utkání

Odjezd

29.03.

NE

10.00

VSTIŠ — KASEJOVICE

8.15 B

04.04.

SO

14.00

KASEJOVICE — RADKOVICE

12.04.

NE

14.00

ŠTĚNOVICE — KASEJOVICE

18.04.

SO

14.30

KASEJOVICE — ST. SMOLIVEC

26.04.

NE

14.30

ŽÁKAVÁ — KASEJOVICE

02.05.

SO

14.30

KASEJOVICE — MERKLÍN

09.05.

SO

10.00

NEURAZY — KASEJOVICE

8.45 B

16.05.

SO

14.30

DOBŘANY — KASEJOVICE

12.45 A

23.05.

SO

14.30

KASEJOVICE — NEPOMUK B

30.05.

SO

14.30

LETINY — KASEJOVICE

06.06.

SO

14.30

KASEJOVICE — PŘEDENICE

14.06.

NE

9.00

SP. POŘÍČÍ — KASEJOVICE

20.06.

SO

14.30

KASEJOVICE — CHLUMČANY

12.15 B

13.00 A

13.00 A

7.45 B

Zkratky A, B v kolonce odjezdy označují způsob dopravy :
A=auta
B=bus—autobus
Změny času a způsobu dopravy vyhrazeny.

Výkonný výbor TJ Sokol Kasejovice svolává

od 20.00 h ve vinárně restaurace Adamec
v Kasejovicích
Program: * Zahájení * Převod nemovitého majetku TJ Sokol
Kasejovice na Město Kasejovice * Usnesení a závěr

Odjezd

9.45 A

8.00 A

11.45 A

8.15 A

9.00 A

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK
Datum

Den

Hodina

Utkání

Odjezd

27.03.

PÁ

17.00

ŠTĚNOVICE — KASEJOVICE

15.15 A

05.04.

NE

9.15

KASEJOVICE — D. LUKAVICE

10.04.

PÁ

16.00

CHLUMČANY — KASEJOVICE

14.30 A

24.04.

PÁ

17.00

PŘEŠTICE — KASEJOVICE

15.30 A

03.05.

NE

9.15

KASEJOVICE — CHOTĚŠOV

08.05.

PÁ

17.00

MERKLÍN — KASEJOVICE

17.05.

NE

9.15

KASEJOVICE — STOD

22.05.

PÁ

16.00

DOBŘANY — KASEJOVICE

31.05.

NE

9.15

KASEJOVICE — LUŽANY

06.06.

SO

15.00

SP. POŘÍČÍ — KASEJOVICE

14.00 A

12.06.

PÁ

16.30

NEPOMUK — KASEJOVICE

15.45 A

21.06.

NE

9.15

KASEJOVICE — LOSINÁ

15.00 A

14.30 A

VÝPŮJČNÍ DOBA:
PONDĚLÍ: 8.00-13.00 16.00-17.30 (došlo ke zm ěně)
ÚTERÝ: 10.30-13.00

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:




Nau ná literatura pro dosp lé:
Literatura pro d ti a mládež:


Christopher Fowler: Schodiště do temnot
Josef Fousek: Cesty za nadějí
Magda Váňová: Past
Vladislav Adamec: Šumavské pohádky, pověsti a báje
Halina Pawlovská: Zanzibar
Karin Mullerová: Nebezpečná hra
Allison Estes: Maškarní průvod
č
ě
Guido Knapp: Osvobození-konec války na západě
ě
Astrid Lindgrenová: Emil a Ida
Marliese Aroldová: Zmatek kolem Samiry
-dm-

Duben 2009

————————————————
 Koupím mačkač na obilí — funkční.
Tel. 604 718 425
———————————————— Ztratil se dospělý perský kocour krémové barvy. Prosím o zprávu na tel.
607 768 312.
———————————————— Prodám 6 včelstev v zánovních nástavkových úlech, rámková míra
39x39 a míra 39x28. Tel. 371 595 384
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HC Kasejovice chce po ukončené hokejové sezoně poděkovat všem příznivcům kasejovického hokeje, ale především sponzorům, bez kterých bychom
v Šumavské hokejové lize nemohli působit. Především p. Skotákovi firmě JB
sport Praha, firmě Bevar s.r.o, Městu Kasejovice a také samotným hráčům. Věříme, že nám zůstanou sponzoři nakloněni i v příští sezoně, která se rozroste o
další dva kluby. Bohužel jsme v soutěži skončili na šestém místě, za Pastouškou
Předmíř, která nás přeskočila v samém závěru a to pouze o skóre. Nejlepším trenérem SHL byl vyhlášen p. Pavel Lehečka z našeho týmu. Naši střelci; Petr Kub
16, Jan Faměra 11, Petr Zach 6, Martin Kubař 3, Jan Mašek 3, Pavel Kysel 3,
Zbyněk Šmíd 2, Václav Diviš 2, Libor Chod 2, Václav Talůžek 1, Roman Horal
1, Václav Jakubčík 1 branka.
V součastné době se scházíme na místním hokejbalovém hřišti každou neděli
Václav JAKUBČÍK HC Kasejovice
od 16.00 hodin v rámci letní přípravy.

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

607 724 814

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

Na snímku tým HC Kasejovice

foto -vj-

731 484 739

Elektrikář
PAVEL K L I K
nonstop 725 596 659
nonstop 732 767 304





elektrické instalace domů a bytů
podlahové topení
běžné opravy a rekonstrukce
osv ětlení, hromosvody apod.

Ukázka velikonočních výrobků z dílny
žáků Základní školy Kasejovice foto -jv-

V úterý sedmého dubna se v prostorách klubovny tělocvičny konala velikonoční výstava, kterou zde pro širokou
veřejnost připravili žáci Základní školy
Kasejovice pod vedením svých učitelů.
Na výstavě tak byly k vidění nejrůznější
výrobky s velikonoční tématikou – věnce,
kraslice, přáníčka, výrobky ze sena a celá
řada dalších. Nechyběly ani perníčky Marie Dvořákové a klasické velikonoční pečivo.
Ještě o několik dní dříve proběhla ve škole soutěž určená žákům prvního stupně. Ti
mohli během měsíce března nosit své vlastnoručně zhotovené výrobky s jarní
tématikou. Všechny výrobky byly vystaveny ve vestibulu školy a každý žák a
učitel mohl dát tomu nejzdařilejšímu svůj hlas.
Obě proběhlé akce jsou důkazem toho, že velikonoční tradice není žákům
zcela lhostejná, mají o ni zájem a jsou ji ochotni věnovat část svého volného času. Poděkování patří všem, kdo do soutěže i na výstavu přispěli svými výrobky,
neboť bez jejich přičinění by nebylo možné ani jednu z akcí uskutečnit.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice

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.

