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Cena 3,- Kč

Číslo 10; ročník XIV.

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

V pátek 25. září se široké veřejnosti otevřely dveře nově zrekonstruované budovy staré školy na kasejovickém náměstí. Ta se během uplynulých 10 měsíců proměnila v moderní společensko-kulturní
centrum. V budově staré školy našly svůj prostor společenská místnost, klub otevřených dveří, klub seniorů Babí léto a mateřské centrum
Sedmikráska. Nový prostor zde získala rovněž místní knihovna.

Města Kasejovice kasejovického faráře Roberta
Paruszewského o požehnání rekonstruované budovy. Dříve než došlo na samotné posvěcení, poděkoval duchovní správce starostce za práci, kterou pro
město dělá. V přímluvách společně všichni přítomní
prosili o Boží pomoc pro ty, kteří se snaží budovat a
utvářet společenství Města Kasejovice, aby všichni
dokázali přemáhat sklony k sobectví, lhostejnosti a
vycházeli si vstříc v pravdě, za Boží pomoc pro toto
místo setkání a za všechny, které zde bude spojovat
dobrá vůle žít v pravdě a pokoji. Poté došlo na slavnostní posvěcení budovy.
Závěrečná část programu patřila žákům Základní školy Kasejovice, kteří všem přítomným
předvedli své vystoupení. Následovala prohlídka
nově zrekonstruovaných prostor, které byly široké
veřejnosti přístupné až do osmnácti hodiny.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Na snímku účastníci slavnostního otevření zrekonstruované budovy foto-vb-

V úvodu slavnostního otevření budovy vystoupila starostka
Města Kasejovice Marie Čápová, která přivítala náměstka ministra pro
místní rozvoj Jiřího Vačkáře, projektantku stavby Alenu Vochovou,
náměstka firmy Jihospol Stakonice ing. Silovského, statika Jaroslava
Cuhru, kasejovického duchovního správce Roberta Paruszewského,
starosty okolních obcí, učitele a žáky Základní školy Kasejovice, občany Kasejovic a další návštěvníky společensko-kulturního centra.
Ve svém proslovu se starostka Kasejovic Marie Čápová zmínila
o historii této budovy. Základní kámen školní budovy na náměstí byl
položen 24. dubna 1866 a pamětní kámen s letopočtem 1866 umístěný
do rohu směrem ke kostelu, vytesán 28. června 1866. Pro školní výuku
potom budova školy sloužila téměř 140 let. Roku 2005 se žáci
z budovy staré školy na náměstí přesunuli do nově zrekonstruované a
přistavěné školy. Starostka rovněž připomněla, že ačkoliv byl stav
školního objektu na náměstí nevyhovující, nezůstaly jeho prostory
opuštěny. Pod záštitou Města Kasejovice zde začal fungovat Klub otevřených dveří pro neorganizovanou mládež, mateřské centrum Sedmikráska a klub seniorů Babí léto. V té době přišlo město s nápadem, že
by budova staré školy na náměstí mohla sloužit k setkávání občanů
Kasejovic a okolních vesnic při různých kulturních, společenských a
školních akcích, výstavách či přednáškách.
Již na začátku bylo jasné, že takovouto rekonstrukci nebude
možné realizovat z rozpočtu města. Město Kasejovice podalo žádost
do Regionálního operačního programu NUTS Jihozápad. Žádosti bylo
vyhověno a tak mohla být v prosinci roku 2008 zahájena I. etapa rekonstrukce budovy staré školy, na kterou plynule navázala právě končící II. etapa. Náklady na celkovou rekonstrukci budovy staré školy na
náměstí včetně pořízení movitého majetku budou činit 12 243 000
korun. Závěrem starostka Města Kasejovice poděkovala všem, kteří se
na kompletní rekonstrukci školní budovy podíleli.
Po úvodním proslovu a vystoupení hostů požádala starostka

Herna Klubu otevřených dveří

Knihovna v nově zrekonstruované budově

foto-vb-

foto -vb-

Přihlášky podávejte do 25. října 2009
na MěÚ Kasejovice.
více na str. 2

Z obsahu …...
● V Životicích se dočkali opravených cest
● Dožice a Starý Smolivec mají nové auto-

busové čekárny
● Všichni na hřiště v Mladém Smolivci
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 16.11. 2009.
Příjem příspěvků KN č. 11/2009 do 31.10. 2009.
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Chloumeckou ulici a za tratí v Kasejovicích za cenu 58
905 Kč
s uzavřením nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek st. par.
59/2 o výměře 343 m2 v k. ú. Kladrubce
-rkn

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE
SCHVALUJE:


odkoupení uvedených pozemků od Pozemkového fondu ČR
za celkovou cenu 48 420 Kč
parc. č. 503/1 v k. ú. Kasejovice o výměře 1 182 m2
parc. č. 505/13 v k. ú. Kasejovice o výměře 1 103 m2
parc. č. 44 v k. ú. Řesanice o výměře 404 m2
prodej společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně,
Teplická 874/8: transformační komínové stanice (bez čísla
popisného) na st. parc. č.112 st. parc. 112 o výměře 7 m2 v k.
ú. Řesanice za celkovou cenu 66 700 Kč
nabídkovou kupní cenu České obce sokolské na parc. č.
511/1 o výměře 6 902 m2 – (fotbalové hřiště) v k. ú.
Kasejovice ve výši 250 tis. Kč
Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 725645359-09 mezi Českou spořitelnou, a. s., která je nedílnou přílohou tohoto
usnesení. V souvislosti s touto smlouvou souhlasí s převodem
finančních prostředků ve výši 1,5 mil Kč z účtu města u České spořitelny na účet města u Komerční banky
zrušit Obecní knihovnu v Řesanicích, organizační složku
města zapsanou u Ministerstva kultury ČR pod evid. č.
1849/2002












BERE NA VĚDOMÍ:


zprávu finančního a kontrolního výboru

Koncem měsíce září otevřelo Město Kasejovice
společensko-kulturní centrum v budově staré školy na
náměstí. Již na měsíc říjen nachystalo toto kulturněspolečenské zařízení první akce jak pro děti a rodiče, tak
širokou veřejnost. Město Kasejovice nezapomnělo ani na
své seniory a připravilo pro ně v rámci univerzity třetího
věku (U3V) první cyklus přednášek na téma „Astronomie
v architektuře, hudbě a výtvarném umění“. Cílem univerzity třetího věku je dát seniorům možnost vzdělávat se
v celé řadě oborů.
Svou výuku zahájí U3V v Kasejovicích zkušebním semestrem 4. listopadu. Cena pro seniory činí 200
korun za celý semestr, které budou hradit poskytovateli
přednášky. Ostatní náklady bude hradit Město Kasejovice. V prvním cyklu přednášek na téma „Astronomie
v architektuře, hudbě a výtvarném umění“, proběhnou
přednášky „Sluneční hodiny I. – od antiky po středověk“,
„Sluneční hodiny II. – od renesance po současnost“, Sluneční soustava I.“ a „Dějiny astronomie – velcí astronomové Evropy“. Město Kasejovice zve touto cestou co
nejvíce seniorů do společensko-kulturního centra, kde si
mohou v rámci společných setkání mezi sebou popovídat
o věcech zcela běžných, ale zároveň se prostřednictvím
poutavých přednášek dozvědět něco zcela nového
z nejrůznějších vědních oborů. Závazné přihlášky
podávejte na MěÚ Kasejovice do 25. října 2009. -rkn-

RADA MĚSTA KASEJOVICE
BERE NA VĚDOMÍ:

výši příspěvku na úhradu komunitního plánu Prácheňsko
vyčlenění částky na kulturní, společenské a vzdělávací akce
V průběhu srpna se obyvatelé Životic dočkali nov Kulturně-společenském a vzdělávacím centru v Kasejovicích vých povrchů místních komunikací. "Jsme velmi rádi, že
výpověď J. Š. z pronájmu nebytových prostor v budově radnice se nám po několika letech podařilo zajistit dostatek proč. p. 98 v Kasejovicích (kavárna)
středků na opravu. Cesty v obci byly ve velmi špatném
KONSTATUJE:
stavu", konstatuje Karel Hlinka starosta obce. Obecní
že, Město Kasejovice se stane plátcem daně z přidané hodnoty úřad Životice ze svého rozpočtu uvolnil 180 000 korun a
od 1.1. 2010
210 000 korun poskytl formou dotace Krajský úřad PlSCHVALUJE:
zeňského kraje z Programu obnovy venkova. Celkem se
platový výměr ředitelky Mateřské školy Kasejovice
opravilo 2800 m2 povrchů cest v celkové hodnotě 390
navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Kasejovice o 20 000 korun.
-vb000 Kč
žádosti o příspěvek z Programu podpory neziskových organizací
TJ Sokol Kasejovice 26 000 Kč
HBC Kasejovice 9 500 Kč
Český červený kříž Kasejovice 3 000 Kč s tím, že budou
dodrženy podmínky dohody o čerpání příspěvku
záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 11
v Řesanicích
záměr pronájmu nebytových prostor na radnici č. p. 98 v Kasejovicích (kavárna)





















NESCHVALUJE:


žádost J. S., bytem Drahenický Málkov o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích

SOUHLASÍ:


se zhotovením projektové dokumentace na

kanalizaci pro

Na snímku průběh oprav místních komunikací v Životicích
foto Václav Blovský
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Již po páté pořádali oselečtí sportovci nohejbalový turnaj na
svátek sv. Václava. Tento podzimní se hraje ve trojicích a protože
se počasí, díky návštěvě papeže v České republice, vyvedlo, byl 5.
ročník turnaje zatím nejzdařilejší. Řediteli turnaje Jiřímu Markovi
se ráno přihlásilo jedenáct trojic. Ve dvou skupinách bylo odehrá- ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE
BERE NA VĚDOMÍ:
no 25 zápasů na dva sety. Do semifinále postoupila dvě družstva z
informace o:
chatové osady na Hracholuskách, družstvo „Saláti“ ze Dvorce a
kanalizaci a ČOV v Kotouni
jak už název „Švédská trojka“ napovídá, kombinovaný tým s jedirekonstrukci - Obnova spolkového zařízení v Oselnou reprezentantkou slabšího pohlaví.
cích
Ve finále pak nastoupila formace „Pinoccio“ v sestavě
možnosti žádat o dotace
Švarc, Dolejš, Slovák, která po velice vyrovnaném a kvalitním
plnění úkolů v roce 2009
boji porazila „Švédskou trojku“ /Bošková, Zelenka, Otec/ poměsvozu nebezpečného odpadu
rem 10:8 a 10:9. Třetí pořadí pak získala CHO Blahousty, jmenoobsluze vodovodů
vitě Špalena, Němec, Veselý. Po sedmi a půl hodinách nepřetržité SCHVALUJE:
hry zvedly vítězné trojice nad hlavy malé soudky piva, které jim
zřízení věcného břemene na pozemcích 270/3 GP—11
předal starosta obce Miloslav Cikán a ředitel turnaje.
m2, 999 GP—75 m2, 999 KN — 36 m2 firmě ATRIDomácí postavili dvě kompletní mladé trojky, jednotlivci
UM do ukončení stávající činnosti
pak hostovali v jiných družstvech. Tentokrát výkonnostně příliš
udržení současného stávajícího stavu užívání pozemku
neuspěli, ale hřiště mají k dispozici stále, a tak záleží jen na nich.
999 a 999 GP v k. ú. Oselce
Oba turnaje v Oselcích si získávají stále větší popularitu a také
zaměření zámecké zdi
jejich sportovní úroveň stoupá. Mile překvapil zájem místních
odkoupení pozemku KN st.—13 m2, KN 6/2—87 m2,
diváků a samozřejmostí se už stala nejen kázeň všech zúčastněKN 6/10—951 m2, KN 6/16—7 m2 v k. ú. Oselce od
ných, ale i jejich fair play vystupování při sporných míčích.
pana T.
A tak se všichni rozcházeli s dobrými pocity a slibem účasti
nový vjezd u domu v Oselcích č. p. 10 s tím, že žadana turnajích v roce 2010.
za pořadatele Dr. Radovan BROŽ
tel zaplatí zpevnění šachty a na vlastní náklady si
zpevní výjezdovou cestu
Obec vybuduje hlavní řád kanalizace a 1 m odbočky o
průměru 150 mm. Každý, kdo se bude připojovat na
Srdečné poděkování patří všem spoluobčanům, kteří se zú- kanalizaci zaplatí 4 000 Kč a připojí se na vlastní náčastnili dne 22. srpna 2009 „DOBROČINNÉHO BAZARU“ klady. Stočné bude účtováno dle nákladů.
v Hradišti a přispěli tak částkou 7 220 Kč na plánované zho- Při připojení na obecní vodovod zaplatí každý za přitovení zábradlí ke schodišti na návsi. B. a V. KOTYZOVI
pojení 6 000 Kč. Každý, kdo má propojenou svou
vodu s obecním vodovodem, musí si zabudovat před
vodoměrem zpětnou klapku do konce roku 2009. Vodné se bude platit podle nákladů jednotlivých obcí.
Římskokatolická farnost
zažádat o dotace na opravu lesních cest a lesní techniKasejovice:
ky
Kasejovice, Hradiště,
měsíční mzdu pro nového zaměstnance, který bude
Chloumek, Polánka,
Předmíř, Újezd u Kasejovic a
udržovat vodovod pro obec Oselce a Kotouň
Zámlyní.
přidělení bytu v Oselcích 88 panu Š.
účtovat 300 Kč + DPH za hodinu provozu traktoru a
Mše svaté budou slouženy
Kostel sv. Jakuba v Kasejovicích
610 Kč + DPH za hodinu provozu traktoru s mulčove farním kostele sv. Jakuba
vačem
staršího v Kasejovicích každou
návrh usnesení
neděli od 9.30 h a ve všední dny v úterý až pátek od 18.00




































(v zimní době od 17.00 h).

Římskokatolická farnost
Budislavice:
Mladý Smolivec, Budislavice,
Přebudov a Kladrubce
Mše svaté budou slouženy
ve farním kostele sv. Jiljí
v Budislavicích každou třetí
Kostel sv. Jiljí v Budislavicích
neděli v měsíci od 11.30 h.
Nejbližší termíny: v neděli 18.
října, v neděli 15.listopadu, o Božím hodu vánočním v pátek
25. prosince - vždy o půl dvanácté (11.30) v kostele
sv. Jiljí v Budislavicích
Příležitost ke sv. zpovědi vždy před mší svatou. Pro udělení
svátosti křtu a manželství, o návštěvu nemocných a o církevní
pohřeb, se prosím, obracejte na příslušný Farní úřad
v Kasejovicích: P. Robert Paruszewski, telefon

731 402 944, e-mail: farnost.kasejovice@centrum.cz

NESCHVALUJE:


prodej části pozemku 31/1 v k. ú. Oselce

UKLÁDÁ:




připravit právnickou smlouvu o udržení současného
stavu užívání pozemků 999 a 999 GP v k. ú. Oselce
opravu místních komunikací
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

Na Obecní úřadu v Hradišti lze zakoupit publikace
o obci Hradiště, vydané u příležitosti prvního
setkání rodáků a přátel obce Hradiště, jejíž vznik
se datuje v letech 1227 – 1228.

Kontakty: tel: 371 595 129, E-mail:
obec.hradiste@blatna.net
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
VOLÍ:
ověřovatele zápisu – Bouše Karel, Spour Jan
SCHVALUJE:
program zasedání
rozpočtové opatření č. 10, 11/2009
dodatek č. 2 Smlouvy uzavřené
s Pojišťovnou Kooperativa a.s. na pojištění
majetku obce
uzavření smlouvy s firmou ČEPS a.s. se sídlem v Praze na obstarání jednorázového dokácení ochranného pásma vedení vysokého napětí a zároveň uzavření druhé smlouvy s firmou ČEPS a.s.
se sídlem v Praze na provádění následné údržby ochranných
pásem vedení dle zákona č. 448/2000 Sb.
podání stížnosti ke Krajskému soudu v Plzni na znalecký posudek č. 819 – 3/09 o stavu vedlejší stavby (stodoly) v Radošicích
stav. objekt č. 91, vydaný Ing. Josefem Arbesem, soudním znalcem v oboru stavebnictví
vydání souhlasu s terénními úpravami na pozemku č. 674/3 v k.
ú. Radošice panu Šímovi z Radošic
příspěvek na činnost HC Mladý Smolivec ve výši 10.000,-- Kč
JMENUJE:
paní Pavlínu Hoškovou knihovnicí pro místní knihovnu
v Dožicích
revizní komisi pro revizi knihovního fondu ve složení: Spour
Jan, Šampalík Josef, Bouše Karel
BERE NA VĚDOMÍ:
kontrolu usnesení 8/09
informaci o uschlých lípách v Radošicích na návsi a v Mladém
Smolivci u kapličky
informaci o přípravě dodatku zřizovací listiny MŠ ve Starém
Smolivci
informaci o výsledku veřejné výzvy a o uzavření pracovní
smlouvy s paní Růtovou z Mladého Smolivce
informaci o započetí druhé etapy rekonstrukce kostela
v Dožicích
informaci o ukončených investičních akcích: projekt „Všichni na
hřiště“ – výstavba altánu v Mladém Smolivci, projekt „Centrum
sportu, relaxace a zdravého životního stylu ve Starém Smolivci“
– rekonstrukce střechy na šatnách TJ Starý Smolivec a výstavba
sauny a projekt „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“
UKLÁDÁ:
komisi ve složení František Trhlík a Anna Zahradníková zjistit
stav uschlých lip na návsi v Radošicích a u kapličky v Mladém
Smolivci
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec






Čekárna v Dožicích

foto -vb-







V Dožicích je to autobusová zastávka Na točně
a U pošty, ve Starém Smolivci u Panušků. Všem třem
čekárnám na zmíněných zastávkách odzvonilo již vloni,
kdy jsme se zastupiteli rozhodli, že je vyměníme.
Začátkem letošního roku jsme podali žádost na Krajský
úřad Plzeňského kraje do Programu stabilizace a
obnovy venkova na projekt s názvem „Veřejná
prostranství v okolí autobusových zastávek včetně
výměny čekáren“, a když nám ji na kraji schválili, bylo
definitivně rozhodnuto.




















V Dožicích a ve Starém Smolivci se občané dočkali nových
čekáren na autobusových zastávkách. Staré nevzhledné plechové
čekárny, jednu ve Starém Smolivci a dvě v Dožicích, jsme
nahradili novými, dřevěnými. Všechny tři čekárny byly
v žalostném stavu, čekárna v Dožicích u pošty slouží v současné
době dokonce jako čekárna na pojízdnou prodejnu, neboť od ledna
zde máme zavřený obchod.

Čekárna ve Starém Smolivci

foto –vb-

Firma ze Zábřehu nám zpracovala rozpočet a my
jsme začali plánovat termín zahájení prací. Vše se
rozjelo v červnu. Nejprve jsme demontovali staré
zastávky, poté jsme zabetonovali obrubníky a položili
zámkovou dlažbu. V červenci pak už přijela zásilka tří
kompletně smontovaných čekáren, které jsme jeřábem
usadili na svá místa. Celkové náklady na výměnu tří
čekáren, podloží ze zámkové dlažby a úpravu
prostranství se vyšplhaly na 301.012,-- Kč, přičemž
Krajský úřad PK nám poskytl dotaci ve výši 170.000,-Kč.
Na konec jsme upravili prostranství, oseli jsme
trávu, zasadili keře a čekali, až přijede autobus, či
pojízdná prodejna…..
-ek-

Starostka Obce Mladý Smolivec děkuje
panu Karlu Kabátníkovi ze Starého Smolivce
za příspěvky do novin z historie našich obcí a
za pomoc obecnímu úřadu s hledáním
v naší minulosti .
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malovalo na tabuli a lezlo na stěnu přímo
horolezeckou. Ovšem nejvíce děti zaujal malířský

Poslední zářijový víkend letošního roku jsme vyrazili
všichni na hřiště do Mladého Smolivce za budovu obecního úřadu.
Důvodem, proč jsme se tam sešli, bylo otevření nového altánu
s příslušenstvím.

Altán v Mladém Smolivci

foto -vb-

Malování v miniateliéru v Mladém Smolivci

foto -vb-

miniateliér. V sobotu malovaly pouze uhlem, ale od
příštího jara začne fungovat výtvarný kroužek, kde se
děti naučí všem malířským technikám. Sobotní
odpoledne jsme zakončili krátkým promítáním
fotografií, jak to všechno vzniklo.
Děkuji všem, kteří se na výstavbě altánu
podíleli (děti, hasiči i dospěláci) a přeji si, ať je využitý
a slouží svému účelu.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Altán o zastavěné ploše skoro 50 m2 a cca 70 míst k sezení
bude sloužit dětem a rodičům nejen Mladého Smolivce. Původní
nápad postavit přístřešek na pořádání tanečních zábav vzal brzy za
V sobotu 3. října roku 2009 proběhlo slavnostní
své. Rozhodli jsme se pro širší využití altánu. Společně s dětmi
přivítání nových občánků. Do naší obce se narodilo za
jsme vytvořili návrh, jak takový multifunkční altán bude vypadat
14 měsíců 9 nových občánků, tři chlapečci Pepíček
ještě před vánocemi roku 2008. Zpracovali jsme projekt s názvem
Prát, Ondrášek Cheníček a Tomášek Arnošt a šest
děvčátek Anička Šipulová, Pavlínka Hlinková,
Barborka Bártová, Barborka Krejčová, Nina

Na snímku Eva Kubová starostka obce společně s rodiči a
dětmi
foto -vbHorolezecká stěna u altánu v Mladém Smolivci

foto –vb-

„Všichni na hřiště“ a podali jsme žádost na dotaci do Programu
obnovy venkova na Ministerstvo pro místní rozvoj.
V červenci nám firma Josefa Cihly altán postavila a my
jsme si ho uzpůsobili k obrazu svému přesně podle návrhů dětí.
V altánu jsme na podlaze nakreslili velkoplošnou hru Smolivecká
hadice s pravidly pro čtyři věkové kategorie a skákacího panáka,
umístili jsme nově zakoupené tabule na křídy i fixy. S altánem
jsme ještě dětem pořídili horolezeckou stěnu a malířský miniateliér.
I když altán již dospělí pokřtili na pouťové zábavě
v srpnu, dětem jsme ho předali až v sobotu 26. září. Na hřiště
dorazilo asi třicet dětí s rodiči i bez a potěšením bylo, že přišly děti
i z ostatních obcí. Hrála se Smolivecká hadice, skákal panák,

Vilhelmová a Eliška Tučková. Dokonce dvě děti byly
narozené v jeden den Tomášek a Eliška. Slavnostní
přivítání se konalo již tradičně v Mateřské škole ve
Starém Smolivci, neboť zde jsou pro tuto akci velice
hezké prostory. Celým obřadem nás prováděla
ředitelka školy Svatava Šlaisová. Nejprve nám
přednesly děti z mateřské školy připravené básničky a
poté za doprovodu paní Šlaisové s harmonikou
zazpívaly. Po slavnostním přivítání občánků
následovalo předání dárečků a kytiček od obecního
úřadu a také perníkových srdcí od firmy Pondělík
Dvorec. Samozřejmě nechyběl přípitek a focení
ratolestí s rodiči, sourozenci či prarodiči.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Říjen 2009

91 let
89 let
88 let
85 let
84 let
83 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
74 let
73 let
72 let
70 let
65 let

60 let

Václav BARNÁŠ
Marie ŠAMPALÍKOVÁ
Blažena TRHLÍKOVÁ
Božena OCELÍKOVÁ
Stanislav SLANEC
Bohumil SLADKÝ
František SEDLÁČEK
Marie HLÍNOVÁ
Jaroslav CHÁRA
Josefa BLÁHOVÁ
Věra VIKTOROVÁ
Josef MICHAL
Alena MELČOVÁ
Danuše NETUŠILOVÁ
Anna JÍLKOVÁ
Zdeněk FLAJŠMAN
Karel ŠKUDRNA
Jiřina ŠLAJSOVÁ
Miloslava LEDVINOVÁ
Marie JIŘINCOVÁ
Josef HRUBEŠ
Miloslava HOŘEJŠÍ
Marie HLAVNIČKOVÁ
Emilie KARKULÍNOVÁ
Růžena JUNGROVÁ
Martin ŠKYRTA
Marie SLADKÁ
Zdeněk JANKŮ
Eva JEŽKOVÁ
Anna CIBULKOVÁ
Zdenka ŠIMŮNKOVÁ
Hana BUBENÍČKOVÁ
Milada POLANOVÁ
Manfred ZIMMERMANN
Karla SEDLÁČKOVÁ
Božena MOTEJZÍKOVÁ
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Újezd
Polánka
Podhůří
Životice
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Chloumek
Řesanice
Hradiště
Řesanice
Kasejovice
Kotouň
Dožice
Mladý Smolivec
Oselce
Řesanice
Mladý Smolivec
Kasejovic
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Budislavice
Kasejovice
Radošice
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Nová Ves
Kasejovice
Budislavice
Radošice
Hradiště
Kasejovice
Životice

Stanislav SLADKÝ, Kasejovice
Marie KREJČÍKOVÁ, Mladý Smolivec
Ludmila ZEMANOVÁ, Radošice
Marie BURDOVÁ, Oselce

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Milošem BLÁHOU z Hradiště
za projev účasti a květinové dary
manželka a dcery s rodinami

Číslo 10; ročník XIV.

Barbora FIALOVÁ, Kasejovice

VÝPŮJČNÍ DOBA:
PONDĚLÍ: 8.00 -13.00, 16.00 -17.30
ÚTERÝ: 10.30 - 13.00
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
Vlasta Javořická: Jabloň v květu
Vlasta Javořická: Podemleté břehy
Arnošt Tabášek: Revír mého srdce
Stephen King: Ostrov Duma Key
Tania Grosse: Dívka od řeky
Naučná literatura pro dospělé:
Richard Sobotka: Rybářské štěstí
Martina Navrátilová: Absolutní nasazení
Literatura pro děti a mládež:
Goscinny, Sempé: Asterix a kotlík
Goscinny, Sempé: Souboj náčelníků
Morfia, Goscinny: Lucky Luke
Zuzana Holanová: Kůň jménem zázrak
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
NOVÝ TELEFON do knihovny a Kulturně-společenského a
vzdělávacího centra v Kasejovicích 602 429 346
-dm













Volné pokračování .. za vojáčka ma vzali .. část I.

Doplňování vojska - odvody, vojenská služba a její délka

Střední Evropu po celé 16.století vážně ohrožovaly
expanze osmanských Turků. V té době se vojsko sestavovalo
jen případ od případu. Verbování počtu žoldáků se přizpůsobovalo situaci a potřebám. Rozlišovaly se však dva druhy
vojska. Útvary císařské (dnes bychom řekli federální) určené
pro nasazení podle potřeb monarchie kdekoliv a vedle nich
útvary vojsk zemské hotovosti určené jen k národní obraně
uvnitř hranic země.
Do bitvy se táhlo ještě s panovníkem v čele. Svědčí o
tom bitva u Moháče 29.8.1526, kde podlehla spojená česká a
uherská vojska osmanským Turkům. O život tady přišel král
Ludvík Jagelonský. Rozpadla se tím i česko uherská personální unie.
Česká šlechta pak podlehla slibům Ferdinanda I., že
se postará o vojenské odražení všech tureckých útoků na naše
země a zvolila ho českým králem. Tímto rozhodnutím se začala formovat středoevropská Habsburská monarchie. Planá naděje České šlechty, že se vyhne výdajům na formování a udržování vojska, se záhy rozplynula.
V květnu 1529 vytáhl Sulejman se svým vojskem
z Cařihradu s cílem probít se do střední Evropy. Ferdinand I.
neprodleně svolal do Budějovic sněm Českého panstva a požádal o prostředky na postavení čtyř praporců vojska po 500
mužích a o svolání zemské hotovosti. Sněm panovníkův požadavek odsouhlasil. Než bylo vojsko zformováno Turci už
26.srpna 1529 dobyli Bělehrad, 8.září 1529 Budín a 19.září
oblehli Vídeň. Žoldáci najatí za české peníze sice dorazili
k Vídni až následující den, ale úspěšně se zapojili do obrany
města. (pokračování příště)
Karel KABÁTNÍK
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Čtení na pokračování část II.

Jednou na začátku prázdnin se nás několik domluvilo,
že budeme na houby vyrážet společně a to ve složení: sourozenci Jirka a Zdeňka Koubkovi, Pražanda Marta Kruchrová,
která do Kasejovic jezdila ke svým příbuzným na skoro celé
prázdniny, její sestřenice Mařenka a moje osůbka. Všichni
jsme byli ve věku tak 14 -16 let. Přestože jsme většinou bydleli v dolejší části města, na své houbařské výpravy jsme
Co nového přinese školní rok 2009-2010
nechodili, Bůh ví proč, ani do Křenče nebo do Nesvině, ale
Ředitelka
školy: Ivana Ledvinová
právě opačným směrem do Berandubu, Makovišť nebo na
Paní učitelky: Alena Braunová, Jaroslava Slavíková
Ameriku.
Provozní doba Mateřské školy Kasejovice: 6.30—16.00 h
Už po čtvrté hodině ranní, když se rozednívalo, zašli
Počet tříd: I. třída Zajíčci - 22 dětí; II. třída Vodníčci 23 - dětí
Jirka a Zdeňka pro Mařenku a všichni pak pro mne. Marta už
Nová služba rodičům: zajištění dozoru nad dětmi dojíždějícíčekávala u kapličky sv. Jana. Abychom nešli po asfaltované
mi z okolních obcí — Hradiště, Nezdřev, Bezděkov
silnici přes celé město, na Jánském náměstí jsme odbočili
Mateřská škola Kasejovice má nové kamarády — VČELÍ
doleva do úzké uličky a tudy jsme dospěli až k železniční
MEDVÍDKY: Čmeldu a Brumdu, kteří nás budou provázet
trati, podle které jsme doputovali až k lesům u tehdejší
celým školním rokem a se kterými si budeme hrát, zpívat,
obecní cihelny, což obnášelo dobré tři kilometry chůze. Tam
vyprávět a smát.
jsme se teprve rozhodovali, zda bude lépe jít směrem doleva
k lesu, kde tehdy rostla spousta „osikáčů“ (křemenáč osikový) a „špičníků“ (kozák březový) nebo naopak doprava přes
nynější silnici E49 a dále k šachtě Jakuba a pak třeba ještě
dál až někam nad Bouček — tedy k Americe. Tam všude
jsme totiž vždy nacházeli pestrou směs všech hub, „liškami“
počínaje přes hřiby „praváky“ a „panské hříbky“ (suchohřib
hnědý) až k „babkám“, množství „prašivek“ nepočítaje. Před
započetím vlastního hledání jsme se seřadili do rojnice (pro
neznalce: Šli jsme lesem v řadě vedle sebe s rozestupy asi 10
m od sebe). Každý z nás tedy sbíral jen houby, které rostly
pouze před ním, což bylo spravedlivé, poněvadž jsme všichni měli stejnou šanci. Toto pravidlo jsme přísně dodržovali.
Samozřejmě, že jsme tehdy nesbírali vše, co byste
našli v koších dnešních houbařů: „Masák“ (muchomůrka
načervenalá) nebo pečárka lesní i další, to vše byly tehdy pro VESELÝ PODZIM v barvě padaného listí
nás jen pouhé prašivky. Za sehnutí stály hříbky všeho druhu, nám přinese:
samozřejmě mimo satana a hořčáků, pak už zmíněné osikáče
netradiční představení podzimu
a špičníky. Bedlu vysokou, která je dnes ceněna jako výbor„PODZIM V PŘÍRODĚ“ - písničky, povíná houba do polévky nebo na řízky, zvedl jen málokdo. Ani
dání, soutěže
klouzek modřínový nebyl nijak zvlášť oblíben pro svůj slizdivadelní představení „O červené řepě“
ký klobouk, od něhož pak ostatní houby v košíku vypadaly
drakiádu
jako poslintané. Dnes ale /pokud ovšem právě rostou/ je sbíhrátky s přírodninami — PODZIMNÍČEK
rám bez rozpaků, protože smaženice výhradně a jenom z
sběr kaštanů a žaludů pro zvěř
nich je bezkonkurenčně výborná—vřele doporučuji.
společnou soutěž rodičů a dětí: „Kresli a
přemýšlej - JMÉNO MOJÍ ŠKOLKY“
Lišky obecné, dnes už skoro vymizelé, rostly tehdy
„ŠUTROVÁNÍ“ — celoroční sběr kamínků
skoro všude ve velikém množství, ale my jsme je sbírali dost
- oblázků na vytvoření kamenného jezera.
neradi a jenom v čase nouze, kdy ostatní houby rostly jen
Sběr bude slavnostně ukončen v dubnu na Den Země 22. 4.
málo. Jejich čištění třeba jen tak nahrubo nás dost zdržovalo
2010
v dalším hledání.










Lesem jsme procházeli zcela potichu a bez zbytečOd října zahájí svou činnost odpolední zájmové kroužky:
ných hovorů, protože jsme věděli, že by nás jiní houbaři,
BAREVNÁ ANGLIČTINA pod vedení paní učitelky Ivety
kteří o nás zatím nevěděli mohli zaslechnout a přemístit se
Flajšmanové
nepozorovaně před nás. Pak by měli v dosud nevysbíraném
VESELÉ PÍSKÁNÍ pod vedení paní učitelky Jaroslavy
území žně oni a my za nimi bychom jen zaplakali nad hubeSlavíkové
ným úlovkem. Ovšem, když my jsme zaslechli před sebou
LOGOHRÁTKY pod vedení paní učitelky Aleny Braunonějaký hlučný spolek, udělali jsme shora popsaný manévr
vé
sami a to bez jakýchkoliv výčitek svědomí. Zavinili si to
ŽABKY AKROBATKY - AEROBIC pod vedením paní
sami. V lese se má každý přece chovat tiše.
učitelky Ivany Ledvinové
Jak čas ubíhal a slunce stoupalo po obloze, i v lese už
Ivana LEDVINOVÁ, ředitelka Mateřské školy Kasejovice
začínalo být horko.
telefon 371 595 149
pokračování příště
-káf
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POHŘEBNÍ ÚSTAV JAN HOŘEJŠ
Žižkova 120, Blatná
(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského
———————————
Prodám cirkulárku domácí výroby s podavačem tel.
774 270 554
———————————
● Prodám sváteční lesnickou uniformu, velikost
54/3. Cena dohodou. Koupím lesnickou uniformu
velikost 52 Tel. 606 821
527
●

ŘÍJEN
21.10. 2009 Skandinávie – promítání diapozitivů s poutavým
vyprávěním fotografa a cestovatele
Pavla Pecháčka od 18.30 h
PŘÍPRAVUJEME NA LISTOPAD
11.11. 2009 Lampiónový průvod
v 17.00 h

TELEFON 602 429 346

Otevřeno PO – PÁ 8 – 17 h, SO 8,30 – 11,30
Stálá služba 24 h denně vč.sobot, nedělí a svátků
Kontaktní telefony:

383 422 464, 603 512 653, 604 213 930
Převozy zemřelých, veškeré pohřební služby, pohřby
do země i žehem, prodej hřbitovních doplňků.

Vzhledem k tomu, že jsme v minulém čísle uvedli mylně otevírací dobu Sběrného dvora v Kasejovicích, přinášíme několik informaci ohledně provozu dvora.
Provozní doba SBĚRNÉHO DVORA V KASEJOVICÍCH:

Letní období — sobota 8.00-10.00 hodin
Zimní období — sobota 9.00-10.00 hodin
Zimní období je od 1. listopadu do 31.března. Sběrný
dvůr je určen pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý
pobyt nebo mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci a řádně zaplacený poplatek za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za příslušný rok. Sběrný dvůr
NENÍ určen pro právnické osoby a podnikající fyzické
osoby.
-rkn-

V uplynulém školním roce zahájila Základní škola Kasejovice realizaci rozsáhlého projektu „Poznáváme svůj kraj“.
Během této doby se garanti jednotlivých předmětů zainteresovaných do projektu věnovali mapování a dokumentaci specifik
vymezeného regionu Kasejovicko. Kromě této
činnosti se na škole podařilo zrealizovat projektový den „Den Země“ a odstartovat činnost přírodovědně-dějepisného kroužku.
Také v letošním školním roce nabízí Základní
škola Kasejovice prostřednictvím nejrůznějších
kroužků žákům zájmovou činnost. V rámci projektu „Poznáváme svůj kraj“ začal na škole opět
fungovat kroužek přírodovědně-dějepisný, nově
potom kroužek výtvarný a kroužek PC-foto. Cílem těchto zájmových kroužků je zapojit do přípravné fáze projektu kromě učitelů, také žáky,
kteří mají o tyto předměty hlubší zájem. Žáci tak mají příležitost prohloubit si své vědomosti a
dovednosti z oblasti přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy a počítačové techniky poněkud
jinou formou, než jakou jim nabízí běžná výuka.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ
Na snímku zleva podzimní věnec, který vyrobili žáci Základní školy Kasejovice při výtvarném kroužku se svým garantem Zdeňkou Jadrnou;
vpravo žákyně výtvarného kroužku při výrobě podzimních dekorací.
Foto –lfš-

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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.

