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

Z obsahu …... 
●  Usnesení zastupitelstev obcí a města 
●  Pomozte zachránit církevní památku 
●  Kostel sv. Michaela Archanděla  
   prochází druhou etapou rekonstrukce 
●  Vánoce ve školce u veverky 
●  Novovesští slavili v Oselcích  
●  Kasejovické kulturní centrum ožilo  
   vánoční výstavou 
●  Rozhovor s Petrem Linhartem 
●  Univerzita třetího věku pokračuje 
●  Zápis do první třídy 
●  Slovo ředitel základní školy  
●  Masér v dámské lázni   

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.2.2010. 
Příjem příspěvků KN č. 2/2010  do 31.1. 2010.                      

Ve čtvrtek 10. prosince 2009 proběhlo v nových prostorách Kul-
turně-společenského a vzdělávacího centra města Kasejovice vítání 
jedenácti nových občánků:  Alexandry Jiřincové, Kateřiny Červené, 
Václava Adamce, Anny Marie Hokrové, Tobiáše Boušeho, Matyáše 
Beneše, Kamily Jamriškové, Zdeňka Stupky, Stanislava Kvasničky, 
Barbory Fialové a Vojtěcha Levého. Jednalo se již o druhé vítání a rad-
nice tak celkem  v loňském roce přivítala osmnáct  malých obyvatel 
Kasejovic. Jako každým rokem věnovala radnice  dětem malé dárky a 
po slavnostním uvítání následovalo posezení všech přítomných při ma-
lém občerstvení.                                                                                -rkn- 

 

Přivítat nový rok 2010 přišlo na kasejovic-
ké náměstí 1. ledna 2010 kolem čtyř stovek obča-
nů. Letošní ohňostroj spolu s občerstvením zajis-
tilo Město Kasejovice a do samotného odpálení 
světelné parády se zapojili členové Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Kasejovice.              -rkn-     

Na snímku zleva starostka města Marie Čápová, Vašík Adamec v náruči Terezy 
Sudové a Zuzana a Václav Adamcovi.                                                   Foto -md-   

 

 

Milí přátelé, 
společně jsme vstoupili do desátého roku třetího tisíciletí. V loňském 
roce jsme oslavili dvacet let svobody, které v roce 1989 odstartovala 
Sametová revoluce. Za dobu od listopadových událostí roku ´89 do 
současnosti prošla naše společnost celou řadou politických, společen-
ských a kulturních proměn. Také život v našem regionu nabral nové 
obrátky. Nechci zde hodnotit, co všechno se v Kasejovicích a okolí za 
posledních dvacet let změnilo a vybudovalo. Celá řada věcí o tom vy-
povídá sama za sebe. Kromě toho jsme se o všech významných staveb-
ních, kulturních a společenských akcích snažili informovat na stránkách 
Kasejovických novin a na webových stránkách města. 

 Chtěla bych se ohlédnout za rokem 2009. Také minulý rok se 
v Kasejovicích a okolních vesnicích nesl v duchu významných staveb-
ních akcí. Město Kasejovice dostalo  nové  kulturně-společenské  a  
vzdělávací  centrum, které vzniklo z budovy staré školy na náměstí. 
Své rekonstrukce se dočkal také dům s pečovatelskou službou a v bez-
prostřední blízkosti školy byl dokončen sportovní areál. V Řesanicích 
došlo na opravu silnice ve směru na Kotouň. Všechny tyto stavební 
akce si vyžádaly velké finanční prostředky v řádech desítek milionů 
korun. Velkou část těchto prostředků se podařilo získat formou nejrůz-
nějších dotací. Zbylou část financí muselo město zaplatit ze svého roz-
počtu.  

 Ve výčtu událostí, ke kterým došlo 
v Kasejovicích a okolí, nelze opomenout ani kul-
turní a společenské akce. Na jaře si Kasejovice 
připomněly konec druhé světové války, léto se 
neslo v duchu poutí, zábav, sportovních turnajů a 
her bez hranic. Podzim přinesl slavnostní otevření 
kulturně-společenského a vzdělávacího centra, po 
němž zde začala celá řada akcí určených návštěv-
níkům všech věkových kategorií. Zimní atmosfé-
ru vytvořily adventní dílny a koncerty a společné 
zpívání koled. Nový rok jsme společně přivítali 
na kasejovickém náměstí ohňostrojem.  

 Závěrem mi dovolte, abych nám všem do 
roku 2010 popřála vše nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů.  

Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice 

Foto -vb- 
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Zastupitelstvo města Kasejovice 
I. s c h v a l u j e  
● Rozpočet města  Kasejovice  na  rok   2010  s příjmy  13 

263,61 tis. Kč a s výdaji 12 263,61  tis. Kč  jako  přebyt-
kový. Částka 1milion korun bude pokrývat splátku úvěru 
v roce 2010 u České spořitelny. 

● Rozpočtový  výhled na rok 2011-2013 města Kasejovice  
● zřízení  zvláštních  účtů  -  podúčet  u České spořitelny – 

na Fond oprav a  Sociální fond-samostatné bankovní 
účty 

● odprodej  části  pozemku  parc. č. 536/1 k v k.ú. Chlou-
mek o výměře cca  104 m2  (max. 120  m2)  dle  vyzna-
čení na katastrální mapě manželům P., Plzeň za cenu 30 
Kč/1m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s 
prodejem uhradí kupující 

● odprodej pozemků  parc. č.   1335/7  o  výměře 8 m2, 
část parc. č.12, část 1335/1 (dle vyznačení  na  katastrál-
ní  mapě) v  k. ú. Újezd u Kasejovic panu V.B., Újezd  u  
Kasejovic a paní J. Š., Blatná za  cenu 30 Kč/1 m2  s 
podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem 
uhradí kupující 

● odprodej  parc.  č. 1212/24 o výměře 47 m2 a  část  parc. 
č.  1212/1 v  k. ú. Řesanice  (dle vyznačení   na  katast-
rální mapě) panu  K. F., Řesanice za cenu 30  Kč/1  m2 s 
podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem 
uhradí kupující 

● odprodej části parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice (dle vyzna-
čení na katastrální mapě) panu I. D., bytem Praha  za  
cenu  30 Kč/1 m2  s podmínkou,  že veškeré poplatky 
spojené s prodejem uhradí kupující 

● záměr   odprodeje   studny   na  parc.   č.  681/4   v  k.  ú.   

 

RADA MĚSTA KASEJOVICE 
BERE NA VĚDOMÍ:  
● vydání kalendářů s podporou firem 
● rozpočtový výhled Města Kasejovice na 2011-2013 
● rozpočet Města Kasejovice na rok 2010 
● žádost p. Bajzy o zavedení veřejného osvětlení k jeho domu 
SOUHLASÍ: 
● s tím,  aby Základní  škola  Kasejovice  přijala  finanční dar 

ve výši 2 306 Kč na úhradu nákladů spojených s výukou pla-
vání pro I. třídu 

● s  tím,  aby  Základní škola Kasejovice přijala finanční dar ve 
výši 39 888 Kč na  nákup keramické pece 

● se   zněním   nájemní   smlouvy:  na  pronájem  pozemku  v  
Řesanicích  s  Jiřím Panuškou  a   na    pronájem   nebytových   
prostor  (obchod   v   Řesanicích)   s Václavem  Hauserem 

● s odepsáním pohledávky města na částku 1610 Kč 
(neuhrazené vodné v bytě) 

SCHVALUJE: 
● povinnost  Základní a Mateřské školy Kasejovice žádat zřizo-

vatele (Radu města Kasejovice)  o  souhlas v  případě  nákupu 
drobného dlouhodobého  hmotného a nehmotného majetku 
v částce nad 20 000 Kč a nákup dlouhodobého hmotného a    
nehmotného majetku 

● odměny ředitelům škol z  rozvojového programu „Zvýšení 
nenárokových složek platů   a   motivačních   složek   mezd  
pedagogických  pracovníků s ohledem na kvalitu   jejich    
práce“  za   míru  účasti  na  tvorbě, inovaci a evaluaci školní-
ho vzdělávacího programu a koordinaci těchto činností 

● žádost Základní školy Kasejovice o nákup interaktivní tabule 
a keramické pece 

● poplatek za přechodný pronájem bytu v DPS Kasejovice ve 
výši 40 Kč na den 

● program jednání zastupitelstva a datum 17.12. 2009 
● záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice, Řesanice, 

Kladrubce, Přebudov,  Podhůří 
 1453/0 (PK) v k. ú. Kasejovice o výměře 0,2536 ha 
 268/0 (PK) v k. ú. Řesanice o výměře 0,0252 ha 
 269/0 v k. ú. Řesanice o výměře 0,0162 ha 
 270/0 v k. ú. Řesanice o výměře 0,3327 ha 
 271/0 (PK) v  k. ú. Řesanice o výměře 0,0108 ha 
 280/0 v k. ú. Řesanice o výměře 0,6582 ha 
 155/9 (PK) v k. ú. Kladrubce o výměře 0,0085 ha 
 325/0 (PK) v k. ú. Kladrubce o výměře 0,3848 ha 
 348/0 (PK) v k. ú. Kladrubce o výměře 0,9800 ha 
 350/15 v k. ú. Kladrubce o výměře 0,0,410 ha 
 562/3 (PK) v k. ú. Kladrubce o výměře 0,9603 ha 
 647/0 v k. ú. Kladrubce o výměře 0,0360 ha 
 695/0  v k. ú. Kladrubce o výměře 0,2931 ha 
 749/0 v k. ú. Kladrubce o výměře 0,3669 ha 
 68/0 (PK) v k. ú. Přebudov o výměře 0,5179 ha 
 128/14 v k. ú. Podhůří u Nepomuka o výměře 0,1710 ha 
 235/0 v k. ú. Podhůří u Nepomuka o výměře 0,5413 ha 
 255/0 v k. ú. Podhůří u Nepomuka o výměře 0,2751 ha 
 259/0 v k. ú. Podhůří u Nepomuka o výměře 0,1007 ha 

● 13. změny rozpočtu města, jenž jsou nedílnou součástí usne-
sení 

● DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT: 
● rozpočet města na rok 2010 
● rozpočtový výhled města na 2011-2013 

RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE:  
● změny rozpočtu města č. 14/2009, jenž jsou nedílnou 

součástí usnesení 
● přidělení bytu v DPS Kasejovice paní Heleně Fenclové, 

bytem Škvořetice 
● prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 251 v 

Kasejovicích Pavlu  Lehečkovi do 30.6. 2009 
SOUHLASÍ: 
● s tím,  aby Základní  škola  Kasejovice  přijala  finanční 

dar ve výši 7 000 Kč na  dopravu dětí 
POVĚŘUJE: 
● starostku města podpisem Dohody o umístění monitoro-

vacího zařízení  v  rámci  projektu  vyhlášeného  Kraj-
ským  úřadem Plzeňského kraje „Zlepšení systému              
povodňové služby v Plzeňském kraji“ 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● zprávu  KaV  Starý  Plzenec  a. s. o  špatném  stavu beto-

nových nádrží při ČOV v   Kasejovicích,  jenž  si  vyžá-
dají  opravu  ve  výši  cca  400 000 Kč z rozpočtu města 

● zprávu  DSO  Mikroregion  Nepomucko o  ukončení  
členství Města Kasejovice  k 31.12. 2009 
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Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kasejovicích a okol-
ních obcích na rok 2010 na 1 osobu nebo objekt k rekreaci 
je 420 Kč. Splatnost poplatku je do 28.2. 2010. 
(Připomínáme!! Platnost ročních známek na svoz odpadu z 

roku 2009 je do 31.1. 2010. Platnost nespotřebovaných jednorázo-
vých známek je neomezená.). V roce 2010 bude svoz komunálního 
odpadu v Kasejovicích zajištěn v době topné sezóny každý čtvrtek 
a mimo topnou sezónu v liché  čtvrtky.  V okolních obcích se bude 
svážet odpad  pouze v liché čtvrtky.  

 

Poplatek za psa na rok 2010 činí 50 Kč za jednoho a za kaž-
dého dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku do 28.2. 2010.  
 

Dům s pečovatelskou službou v Kasejovicích nabízí volné 
byty pro soběstačné seniory. Dále zajistí případným zájem-
cům dovoz obědů.   
Nově nabízí jednodenní nebo vícedenní pobyty seniorů 

za cenu 40 Kč na den. Zároveň zajistí pečovatelské služby, oběd, 
možnost odpočinku na lůžku, využití společenské místnosti s tele-
vizí a knihovnou.  Více informace na tel. 371 595 227.           -rkn- 

   Kasejovice 
● záměr odprodeje části parcely č. 1621 o výměře 1m2 

v k.ú. Kasejovice – dle geometrického plánu č. 471-44/2009. 
II. p o v ě ř u j e  
● radu  města  s  prováděním  změn  v rozpočtu  města  – na straně 

příjmové – neomezeně a  na straně výdajové do výše 500 tisíc 
korun v rámci měsíčních rozpočtových změn 

● starostku  města   prováděním   rozpočtových  změn   pro   pro-
jekt základní školy  „Poznáváme svůj  kraj“,  který je financován 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost   

III.   b e r e   n a   v ě d o m í 
● informativní  zprávu   o   činnosti  Rady   města   Kasejovice  za   

období  od  30.10.2009 do 17.12. 2009 
● zprávu finančního a kontrolního výboru 
● změny v rozpočtu č.9 ze dne 30.9.2009 a změny v rozpočtu 
č.10,11,12 a 13   schválené radou města                                -rkn-    

 
 
 

Krajský úřad Plzeňského kraje připravil  pro začínající  a 
stávající včelaře na rok 2010 novou podporu. Jde o dotaci na ná-
kup 3 úlů a příslušenství. O dotaci je možno požádat v předstihu 
od 1.1. do 15.2. 2010 a bude vyplacena žadatelům, kteří splní  
podmínky jejího udělení. Podrobné  informace lze získat na www 
stránkách krajského úřadu, pro bližší  informace je možné kontak-
tovat také jednatele místní Základní organizace Českého svazu 
včelařů na tel. 728 875 575.                                                      -rkn- 

Obracím se na Vás, milí přátelé ze vzdálených 
zemí a také na ty, kdo svůj život trávíte na Kasejovicku. 
Prosíme Vás o pomoc v 
realizaci investice, která je 
velmi důležitá pro naši 
farnost. 

Jedná se o rokoko-
vé varhany v kostele sv. 
Jakuba v Kasejovicích, 
které byly postaveny v 
roce 1756 varhanářem Voj-
těchem Schreyerem z Kuk-
su. Varhany byly již něko-
likrát opravovány, ale pro 
nedostatek finančních pro-
středků se jednalo jen o 
dílčí opravy. Zásadnější 
oprava byla provedena v roce 1928. Poslední oprava 
byla provedena v roce 2003 Jakubem Komrskou z Ma-
lenic. Jednalo se však o opravy dílčí. V srpnu 2009 
jsme zahájili náročnou opravu kostelních varhan, které 
po staletí byly svědky radostných i bolestných událostí 
našich rodičů a prarodičů. 

Byli jsme nuceni zahájit tuto opravu, neboť 
varhany byly ve velmi špatném stavu a hrozilo jejich 
úplné zničení. Začali jsme rekonstrukcí a obnovením 
určitých prvků varhanní skříně, která si vyžádala fi-
nanční náklady ve výši 233.000,- Kč. Je to kabát, díky 
kterému všechny prvky varhan drží pohromadě. Bohu-
žel toto nestačí. Čeká nás oprava samotných píšťal, 
vzdušnice, měchů, klaviatury a spojovacích prvků.  

Tuto rozsáhlou opravu není možné finančně 
zajistit z prostředků naší farnosti. Dle odhadu znalců si 
náklady na opravu vyžádají přibližně 2 milióny korun. 
S důvěrou se proto obracíme na všechny, kdo nám mo-
hou jakýmkoliv způsobem přispět a pomoci v díle ob-
novy kasejovických varhan, abychom zase mohli o Vá-
nocích slyšet tradiční Rybovu mši. Aby také mohly 
opět oznamovat radostné události v Kasejovicích a do-
provázet naše zesnulé na místo věčného odpočinku.  

Rozhodnete-li se přispět, Váš finanční dar na 
opravu varhan bude uložen na samostatném účtu a pro-
středky, které se nám podaří získat, budou použity jen a 
jen na opravu varhan. Číslo účtu, na které můžete fi-
nanční prostředky zasílat  030015-0725311359 /0800 u 
České spořitelny a. s..  

Více o kasejovické farnosti  naleznete na 
www.farnostkasejovice.cz nebo na www.kasejovice.cz 
v odkazech.                                  P. Robert Paruszewski 

 
 

 

Dne 3. ledna 2010 oslavila paní 
 Marie BOUŠOVÁ z Kasejovic  

významné životní jubileum, ke kterému ji 
 přejeme do dalších let hodně zdraví a Božího 
 požehnání. Zároveň touto cestou děkujeme  

za její láskyplnou a obětavou práci  
v našem kostele. 

          všichni farníci a  P. Robert Paruszewski 

Varhany v kostele 
 sv. Jakuba k Kasejovicích   

 

V souvislosti se změnami daně z nemovitosti na rok 2010 
dle zákona č. 338/1992 Sb. ve znění zákona č. 362/2009 Sb. o dani 
z nemovitostí, se mění sazby daně u některých pozemků  a staveb 
na dvojnásobek sazeb platných pro zdaňovací období roku 2009. 
(viz přiložené tabulky). Na tyto změny poplatníci nepodávají da-
ňová přiznání, novou daňovou povinnost přepočte finanční úřad a 
poplatníci budou vyměřeni formou hromadných předpisných se-
znamů a budou v souladu s dosavadní praxí obesláni složenkou 
k úhradě daně z nemovitostí na rok 2010. Koeficienty podle počtu 
obyvatel a další koeficienty, stanovené obecně závaznými vyhláš-
kami jednotlivých obcí v r. 2009, zůstávají v platnosti i pro zdaňo-
vací období roku 2010.                                 pokračování na str. 13 
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Druhá etapa opravy kostela začala 24. 9. 2009 demontá-

ží sanktusníkové věže. Věž byla jeřábem snesena, poté byla pře-

vezena do Zámlyní k tesaři panu Čejkovi, který za použití někte-
rých prvků staré věže zhotovil věž novou, totožnou. Věži jsme 
touto rekonstrukcí vrátili její původní vzhled, který měla ještě 
před vichřicí roku 1956. Původně byla věž s lucernou a cibulí. Po 
vichřici zůstala z věže pouze lucerna, a z nějakého důvodu cibule 
nebyla obnovena, lucerna byla oplechována do tvaru kužele. Na 
základě zachovaných fotografií pan Čejka zhotovil sanktusníko-
vou věž i s cibulí. Po ukončení tesařských prací v Zámlyní, byla 

věž převezena do Předmíře k panu Cihlovi, který provedl kom-
pletní oplechování. Součástí druhé etapy byla i výměna střešní 
krytiny střechy nad presbyteriem a z části v těsné blízkosti sank-
tusníkové věže i nad lodí. Pro střešní krytinu byla použita taška 
bobrovka režná, plechování, okapy a svody z titanzinku, kříž 
věže je zinkově zlacený. V pondělí 30. listopadu 2009 jsme jeřá-
bem za dozoru památkářů z Plzně novou věž usadili do krovu 
kostela. Poté firma Cihla z Předmíře dokončila pokládku tašek a 
osazení klempířských prvků. Celkem se výdaje na rekonstrukci 
vyšplhaly na 380 tisíc korun, přičemž jsme z havarijního fondu 
obdrželi od památkářů 300 tisíc korun dotaci. Rekonstrukce kos-
tela byla naší poslední investiční akcí v roce 2009. 

Další opravu kostela plánujeme na rok 2010, bude se 
jednat o dokončení rekonstrukce střechy nad lodí. Fasády, okna a 
dveře venkovní i vnitřní by si také zasloužili opravit. Bude-li 
nám štěstí přát a získáme-li finanční prostředky, věřím, že se nám 
řada z těchto plánu a snů ještě splní….. 

Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ: 
● ověřovatele zápisu  
SCHVALUJE: 
● program zasedání 
● rozpočtové opatření č. 14/09 
● úhradu neinvestičních výdajů na žáky do ZŠ Hvožďany 

ve výši 45.525,-- Kč (19 žáků) 
● vyrovnaný rozpočet na rok 2010 ve výši 7.897.000,-- 

Kč 
● inventarizační komisi ve složení Slavíček Miroslav, 

Šmolík František, Šustr Miroslav a Kubová Eva 
● vyhlášku 1/2009 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010 

● bezúplatný převod pozemků v k. ú. Starý Smolivec p. 
p. 896 o výměře 126 m2 a p. p. 895 o výměře 8822 m2 
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, 
128 00 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● kontrolu usnesení 11/09 
● informaci o připravovaném odprodeji pozemků 

v Budislavicích paní Kousalové p.p. 629, panu Na-
chtmanovi p.p. 630 a pronájem parcely panu Nachtma-
novi p.p. 631 

● informaci o termínu provedení inventur - 28. 12. 2009 
● informaci o hospodaření v obecních lesích 
● informaci o dokončení II. etapy rekonstrukce kostela 

sv. Michaela v Dožicích 
UKLÁDÁ: 
● starostce obce připravit na lednové zasedání neplatiče 

za odběr vody a místní poplatky 
               Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

Úřední hodiny            Pracovní doba 
 

Pondělí 7.30 – 11.30  12.00 – 17.00 
Úterý  7.30 – 11.30  12.00 – 16.00 
Středa  7.30 – 11.30  12.00 – 17.00 
Čtvrtek 7.30 – 11.30  12.00 – 16.00 
Pátek  7.30 – 13.30 

 

Kostel sv. Michaela Archanděla v Dožicích                    foto -ek-  

Věž kostela sv. Michaela Archanděla v Dožicích             foto -ek-  

Odvoz TKO dospělí trvale 
žijící občan  

400,- Kč/osoba 

 dítě do 15-ti let 
trvale žijící 

250 Kč/osoba 

 rekreační objekt 450 Kč/objekt 

Pes první 50,- Kč 

 druhý a každý 
další 

75,- Kč 
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V neděli 27. prosince 2009 se konalo vánoční setkání 
v budislavickém 
kostele sv. Jiljí. 
Děti ze souboru 
Notička pod 
vedením manže-
lů Ondruško-
vých nám zazpí-
valy koledy a 
přednesly vá-
noční básně. Asi 
po půlhodino-
vém vystoupení 
si mohli ná-
vštěvníci pro-
hlédnout budi-
slavický betlém a před kostelem při svařáčku a dobré klobásce pokra-
čovat v sousedském povídání.                                                         -ek-                                                                

Na snímku betlém v kostele sv. Jiljí v Budislavicích                        

 
 

 

Druhý ročník předsilvestrovského budislavic-
kého turnaje ve hře „Člověče, nezlob se“ se letos 
konal pouze pro dospěláky. 20. prosince 2009 se o 
šestnácté hodině sešlo v Budislavicích v hostinci U 
Křížů 30 nadšenců, kteří přišli soutěžit o zajímavé 
ceny a hlavně, kteří se přišli odreagovat od vánoční-
ho lenošení. Nejprve proběhlo losování, usazení ke 
stolům a mohlo se začít. Třicet nadšenců se utkalo ve 
čtyřech kolech, atmosféra byla velmi hustá, plná váš-
ní, ale na fyzické napadání nedošlo. Po rozstřelu ně-
kdy kolem osmé večer bylo vše jasné. Na prvním 
místě skončil Roman Štěpánek, na druhém Veronika 

Pracnová a třetí místo patřilo Františku Trhlíkovi. 
Honza Spour rozdal ceny a šlo se slavit… 

                                                                   -ek- 

 
 
 

Nové pracoviště CZECH POINT na Obecním 
úřadě v Mladé  Smolivci poskytuje občanům:  
● výpis z katastru nemovitostí 
● výpis z obchodního rejstříku 
● výpis z živnostenského rejstříku 
● výpis z rejstříku trestů 
● přijetí podání podle živnostenského zákona (§72) 
● žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů podle 

zákona č. 124/2008 Sb.  
● výpis z bodového hodnocení řidiče 
● vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikova-

ných dodavatelů  
● podání do registru účastníků provozu modulu auto-

vraků ISOH 
● výpis z insolvenčního rejstříku 
● datové schránky 
● CzechPoint@office 
● Czech  POINT E-SHOP — výpisy pošty 

Ocenění druhého ročníku soutěže Člověče nezlob se !  
Veronika Pracnová, Roman Štěpánek a František Trhlík    

 
 

OBEC MLADÝ SMOLIVEC hledá zájemce o 
pronájem hostince v Dožicích č. p. 46. Proná-
jem hostince je 1 500 Kč měsíčně. Zájemce se 
může hlásit na Obecním úřadě v Mladém Smo-
livci nebo na telefon 602 175 471 do 21. ledna 
2010.     

 

 
 

Na pondělí 21. 12. 2009 jsme  se ve školce ve Starém Smoliv-
ci pilně připravovali. S dětmi jsme upekli linecké pečivo, vyráběli 
jsme přáníčka, ozdoby, svíčky ze včelího vosku, zdobili jsme zvo-
nečky. Paní učitelky vyráběly vánoční svícny, ozdoby ze šišek a na-

pekly perníčky. 
 Paní Nová nám vyrobila háčkované zvonečky a andělíčky. 

Vše se prodávalo na vánočním jarmarku. Z těchto peněz pošleme část 
na sponzorování veverky v plzeňské ZOO a zbylými penězi zaplatí-
me dopravu do divadla. Po jarmarku byla na řadě besídka. 

Děti tančily, zpívaly písničky o zimě i tradiční koledy, předná-
šely básničky. S přáním krásných Vánoc děti předaly svým blízkým 
přáníčka. Potom ještě starostka obce Eva Kubová předala dětem dá-
rečky a popřála všem hezké svátky. Na stolech bylo připraveno slad-
ké pohoštění, některé maminky nám přinesly ochutnat, co už doma 
napekly. Po krátkém posezení jsme se rozcházeli domů dodělat ještě 
poslední přípravy na Vánoce, které už ťukaly na dveře.  

Sponzory našich letošních vánoc byli: 
SDH Mladý a Starý  Smolivec, SDH Radošice, SDH Budislavice, 
SDH Dožice, Myslivecké sdružení Mladý Smolivec, Agrochov  Ka-
sejovice-Smolivec, Strom Lnáře, Pekařství Pondělík – Dvorec, p. 
Hošek, p. Křížová, p. Konvář. Ještě jednou děkujeme. 
  Svatava  ŠLAISOVÁ – ředitelka Mateřské školy ve Starém Smolivci 

Foto -ek- 

Vánoční besídka ve školce ve Starém Smolivci                   foto  -vb- 

Foto -ek- 
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ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
● úkoly z minulého veřejného zasedání 
● podání návrhu řešení současné situace ze strany ZVD 

Oselce ohledně obecně přístupové cesty  
● informaci o kanalizaci a ČOV v Nové Vsi a v Kotouni 
SCHVALUJE: 
● zrušení roz. z 5. veř. zasedání o prodeji části pozemků 

ZVD — 999 v k. ú. Oselce a 999 grafický příděl 
● vodné za rok  2009 — 15 Kč, stočné za rok 2009 11 

Kč, fekál do ČOV v Oselcích — 55 Kč, samovýroba 
dřeva + kulatina — cena + 19% DPH, odvoz TKO 
podnikatelé — cena + 19 % DPH, práce traktorem 
360 Kč Kč/h (včetně DPH), traktor s mulčovačem 730 
Kč/h (včetně DPH) 

● vícepráce na kanalizaci a ČOV v Nové Vsi v hodnotě 
430 901 Kč 

● vícepráce na obnově spolkového zařízení v částce  
350 000 Kč 

● rozpočtové provizorium pro rok 2010 
● změna rozpočtu 
● přidělení bytu č. 2 v Kotouni 37 od 1.1. 2010 L. Č.  
● pan T. má do konce ledna zablokovaný pozemek 

618/3 v k. ú. Osece pro svůj záměr 
● prodloužení termínu panu O. M. a panu J. R. na připo-

jení do kanalizace na 30.6. 2010. Pokud se nepřipojí 
do daného termínu, musí doložit doklad o vyvážení 
septiku. 

● NESCHVALUJE: 
● prodej části pozemku 618/3 v k. ú. Oselce paní J. K. 
● prodej části pozemku 618/3 v k. ú. Oselce panu Z. L. 
● prodej části pozemku 999 v k. ú. Oselce a parcelu 999 

grafický příděl o výměře 353 m2 ZVD Oselce 
● zřízení věcného břemene paní J. V. na pozemku 31/1 

v k. ú. Oselce 
UKLÁDÁ STAROSTOVI OBCE: 
● otevřít opět jednání ohledně kanalizace a ČOV v Ko-

touni s majitelkou pozemku PK 352/78 v k. ú. Kotouň 
● zjistit náklady na vybudování kanalizace k parc. č. 

609/4 v k. ú. Oselce   Miloslav CIKÁN, starosta obce 

 
 
 
 
 
 

V pátek 1.1. 2010 ve dvanáct hodin vyšel novoroční po-
chod od obecního šenku v Oselcích. Trasa vedla  po nové silnici 

do Chanovic a dále do Bezděkova. Tam nás mile nás přivítali 
místní hasiči v bývalé škole. Po krátkém občerstvení,  opečených 
klobásách, si pochodující mohli prohlédnout opravený kostel, kde 
pan Šulc všechny přítomné seznámil s historií kostela. Dále se 
pokračovalo z Bezděkova směrem na Novou Ves a některé dříve 
narozené jsme odvezli do Oselec. Tento úsek byl v některých mís-
tech rozbahněný. Unavení se všichni kolem sedmnácté hodiny 
vrátili do sálu oselecké hospody, kde hasiči podávali výbornou 
gulášovou polévku pro zahřátí. 

Pochodu se zúčastnilo 87 pochodujících a ušlo se 12,5 km. 
Pochodující byli z Oselec, Kotouně, Nové Vsi, Nekvasov, Pod-
hůří, Nezdřeva a Myslíva. Poděkování si zaslouží pořadatele Sbo-
ru dobrovolných hasičů Oselce a Obce Oselce. Sponzorem občer-
stvení byl Čestmír Motejzík, Zřud Masokombinát Písek CZ a. s. .                                 

                              Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce 

Týden po slavnostním uvedení do provozu oseleckého 
pohostinství „V Podzámčí“, které ještě vonělo novotou, se tu 
12.12.2009 konala akce, významná zejména pro obyvatele Nové 
Vsi. 

Oslavili jsem kolaudaci právě dokončené obecní kanaliza-
ce. I když ještě nebylo možné čističku odpadních vod spustit, ne-
boť těsně před dokončením uhodila tuhá zima, určitě se tak stane 
jakmile to počasí dovolí. 

Vraťme se však k oslavě. Kromě téměř všech 
obyvatel a chalupářů z Nové Vsi, byli pozváni i oselečtí 
občané. Ve vydařeném programu večera se poprvé na 
veřejnosti představil soubor „dříve narozených“, Mladi-
nečka, z Nové Vsi. Jejich vystoupení mělo u všech pří-
tomných upřímný ohlas. Ve zbytku večera se o zábavu i 
tanec postarala kapel Tři  cvrčci. 

Hezkým zpestřením večera byla opožděná mi-
kulášská nadílka. Za přednesenou písničku či básničku 
dostala každá novovesská rodina od pana starosty krás-
ně zabalený toaletní papír s pohlednicí obce a propiso-
vací tužkou, jako připomínku věcí příštích. Dárek vyvo-
lal všeobecné veselí. 

Pro nás, novovesské, byl tento večer nejdůleži-
tější osobou náš pan starosta, Miloslav Cikán. Jemu 
patří náš veliký obdiv. Díky jeho nesmírné pracovitosti 
a obětavosti se podařilo dílo, kterému na počátku prací 
málokdo věřil. Proto ještě jednou panu starostovi 
upřímný dík.              za novovesské Anna CIBULKOVÁ 

 
Účastníci novoročního pochodu                                       foto -mc- 

Soubor Mladinečka z Nové Vsi                                     foto -vb-  



 

 

  

Stalo se již tradicí, že členové Sboru dobrovolných 
hasičů (SDH) v Kladrubcích  pořádají na konec roku oh-

ňostroj u kulturního domu. O tento ohňostroj je ve vesnici a 
okolí velký zájem. O jeho  uspořádání se letos postarali 
členové SDH a zvláště pak Vašek Jiřinec  a  Pavel Ráž.  

V pátek 1.ledna se koná tradiční Novoroční běh ob-
cí. Letos se konal již 7. ročník tohoto běhu,  který byl zpes-

třen koupáním otužilců v místní požární nádrži. Tentokráte 
nebyl sníh, ale voda byla pěkně chladná.   

                   za SDH Kladrubce Josef JIŘINEC 
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Ve čtvrtek 17. prosince 2009 uspořádala Kulturní komi-
se při Obci Hradiště v bezděkovské škole zpívání vánočních 
koled s ochutnávkou vánočního pečiva a výměnou receptů. 
Nejprve vystoupily děti ze Základní umělecké školy Kasejovi-
ce pod vedením Oldřicha Ondrušky s připraveným progra-
mem, který se velice líbil. 

Po kulturním vystoupení následovala ochutnávka vá-
nočního pečiva, které přinesly bezděkovské ženy.  Některé 

recepty si 
ženy vyměni-
ly, aby rozší-
ř i l y  s vé 
o s v ě d č e n é 
druhy. Do 
a k c e  s e 
ochotně za-
pojili i místní 
hasiči, kteří 
zajistili teplé 
prostředí a 
výborný čaj 
pro účinkují-

cí a všechny přítomné. Jelikož se počasí zhoršilo, účast byla 
malá, což si myslím, že byla škoda. Velké poděkování patří 
souboru Notička, všem rodičům účinkujících dětí, kteří je do-
provázeli bez ohledu na počasí. Také děkuji hasičům, kteří 
nám vždy ochotně pomáhají při zajištění občerstvení a prostor 
v bezděkovské škole. 

Další naší akcí bude dětský maškarní bál, který plánu-
jeme na konec února. Věříme, že účast bude dobrá jako v mi-
nulých letech.          Hana PUNČOCHÁŘOVÁ, kulturní komise  

Na snímku  zleva Anička Mašková a Karel Čada během vystoupení 
v bezděkovské škole                                      fota Václav Blovský 

Ohňostroj v Kladrubcích                                              foto -jř- 

Novoroční běh v Kladrubcích                                       foto -jř- 

SDH Nezdřev pořádá 

 

 

Začátek 20.00 h * BOHATÁ 
TOMBOLA * hraje Orchidea 

Obecní úřad Nezdřev pořádá 
 
 
 

 
 

BOHATÁ TOMBOLA, hraje VV  

Soubor Notička při Základní umělecké škole  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

88 let Anna ŠIMŮNKOVÁ Kasejovice 
  Josef SLEZÁK Hradiště 
87 let  Jarmila VOŘÍŠKOVÁ Kasejovice  
  Růžena KREJČOVÁ Hradiště  
86 let Anna ŠIMŮNKOVÁ Radošice 
85 let Jiřina CHLANDOVÁ Hradiště 
  Jiřina PECHOVÁ Oselce 
83 let Milada KRATOCHVÍLOVÁ Kasejovice 
82 let Jindřich KRAFT Kasejovice  
81 let Milada MIČANOVÁ Kasejovice 
  Zdeněk ŠIPATKA Kladrubce 
  Marie LADMANOVÁ Kotouň 
80 let Jiřina ŠIMÁŇOVÁ Životice  
79 let Václav ŘÍHA Kasejovice 
  Jarmila VOŘÍŠKOVÁ Kasejovice 
  Marie AUGUSTINOVÁ Zahorčičky   
  Růžena MATOUŠKOVÁ  Starý Smolivec 
78 let Božena CHÁROVÁ Řesanice 
  Václav DRNEK Újezd 
77 let Božena HORALOVÁ Kasejovice 
  Marie HULAČOVÁ Kasejovice 
  Blažena ZOUBKOVÁ Kotouň 
  Václav FRÜHAUF Mladý Smolivec 
76 let Jaroslav DARDA Kasejovice 
  Marie BRAUNOVÁ Bezděkov 
  Miloslava SLOUPOVÁ Starý Smolivec  
75 let Marie BOUŠOVÁ Kasejovice 
  Bohuslava TŮMOVÁ Starý Smolivec 
74 let Marie KOUBKOVÁ Kasejovice 
  Josef VIKTORA Kasejovice 
73 let František SUDA Kasejovice 
  Stanislav RÁŽ Oselce 
  Karel SUCHÝ Kotouň  
72 let Zdeněk HLAVSA Kasejovice 
71 let Marie PANUŠKOVÁ Újezd 
  Květa SUDOVÁ Újezd 
  Marie BOUŠOVÁ Kladrubce 
  Dr. Eva HRUDKOVÁ Životice 
70 let Jana KILIANOVÁ Kasejovice 
65 let Václav VAVROUŠEK Kasejovice 
  František POLÁK Kasejovice 
  Václav BÁRTA Radošice 
  Jaroslava KREJČOVÁ Mladý Smolivec 
60 let Jozef KRETA  Kasejovice 
  Zdeněk JIRÁNEK Kotouň  
  Vladimír PANUŠKA  Starý Smolivec 
  Josef PRÁT Mladý Smolivec 
  Věra VLASÁKOVÁ Dožice  
  Jiří BLÁHA Nezdřev 
 
 

Dodatečně blahopřejeme za prosinec 2009 
 

60 let Marie ŠIMONOVÁ Nezdřev 
  Marie CHALOUPKOVÁ Nezdřev  
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 
ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 

 

TELEFON: 602 429 346 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
&   Linwood Barclay: Na loučení nebyl čas 
&   Francisco P. Pajaro: Yago, syn džungle 
&   Barbara Erskinová: Údolí havranů 
&   Helle Aminová: Shledání v poušti 
&   James Patterson: Záludné vlny 
&   Jana Chmelová: Pokaždé se vrať 
&   Zdeněk Šmíd: Trojí čas hor 
 

Naučná literatura pro dospělé: 
&   Toulavá kamera 6 
&   Tajemná míst od Blaníku k Sušici 
 

Literatura pro děti a mládež: 
&   Karel Štorkán: My ze stříbrného vrchu 
&   Goscinny, Uderzo: Asterix a zlatý srp 
&   Morris, Goscinny: Lucky Luke — Dostavník 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  
                                                                                           -dm- 

    
     
     

        
   Václav STOKLASA, Starý Smolivec 
   Samuel KONDEL, Hradiště 

 
 
 

   Zdeněk KILIAN, Kasejovice 
   Anna VÁLKOVÁ, Újezd  
   Bohuslav KRAVAŘÍK, Polánka     
   Barbora ŘEHOŘOVÁ, Hradiště  
   Jana VANKOVÁ, Radošice 

Knihovna města Kasejovice zve školáky a mládež 
na VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ,  která 

probíhá po celý leden – v otevíracích  
hodinách -  v knihovně. 

Vyhlášení výsledků soutěže bude vyvěšeno 
v knihovně od 1.února 2010.  

Kulturně-společenské a vzdělávací 
centrum města Kasejovice vás zve 

 
 

 
 

na diaprojekci s poutavým  
vyprávěním a názornými ukázkami 

 
Miloslav Svatoš a Tomáš Todorov nám poodhalí tajemné 

mořské hlubiny na pobřeží Súdánu i jinde. Vše o potápění, 
 co jste se vždycky chtěli dozvědět 

a báli se zeptat... 
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Volné pokračování  .. za vojáčka ma vzali .. část IV. 
 
 

Vrchnostenské úřady podle seznamů jednotlivých ročníků 
narozených určili jména a bydliště těch, co budou předvede-
ni k odvodu. Zvláště pak označili ty, kteří mají být odvede-
ni. Předem neohlášené vojenské eskorty v čele 
s poddůstojníkem, v doprovodu rychtáře, určené nešťastníky 
v noci odvedli z domova a soustředili. Po zdravotní prohlíd-
ce vybrané zapsali do seznamu rekrutů na neurčité dovole-
né. Rekrut o výsledku nebyl informován. Nástup odvedence 
k pluku se následně uskutečnil stejným způsobem. 

Tak se odvádělo až do Francouzské revoluce. Napo-
leonské války si vynutily vojenské reformy i v Rakousku. 

Doživotní vojenská služba v císařství Rakouském 
byla zrušena 4.5.1802. Nově bylo stanoveno 10 let služby u 
pěchoty, 12 u jezdectva, u dělostřelců a ženistů 14 roků. O 
šest let později byla císařským patentem určena dosavadní 
zeměbrana jako armádní záloha. Byli do ní zařazeni všichni 
muži od 18 do 45 let, kteří nebyli odvedeni ke službě u plu-
ků. Cvičili v prvním roce 49 dní, v dalších letech vždy tři 
týdny u náhradní divize. Z tohoto záložního mužstva mohly 
být v případě potřeby rychle doplněny ztráty na plný počet. 

Délka vojenské služby byla znovu upravena 7.4.1827 
a to na 14 let bez ohledu na druh vojska. To platilo až do 
roku 1845. Tehdy byla snížena na 8 let. Od roku 1848 násle-
dovali změny uniforem. Hodnostní označení hvězdičkami 
bylo zavedeno r. 1850. 

Pokrývky hlavy byly sníženy, z přileb odstraněny hou-
senky, kokardy nahradily mosazné orlice. 

 Vojenští vysloužilci vracející se po létech vojenské 
služby do rodných vsí, jen obtížně hledali uplatnění a obži-
vu.Venkovské prostředí mělo feudální podobu a přetrvávala 
robotní povinnost. Nemajetné bez střechy nad hlavou čekalo 
zpravidla velké strádání. 

Významnou změnou bylo zavedení všeobecné 
branné povinnosti roku 1858.  Prezenční služba měla trvat 
8 let a 2 roky v záloze. Tím ale neúměrně stouply počty oz-
brojených sil. Proto bylo v mírových dobách běžné, že vojáci 
byli propouštěni na dlouhodobou dovolenou. Bylo přijato i 
velké množství výjimek osvobozujících od výkonu služby. 
Část povolanců odcházela na trvalou dovolenou již po osmi-
týdenním výcviku. Prácheňský kraj nově doplňoval 11. pěší 
pluk v Písku. 

Po prohrané Prusko – Rakouské válce v roce 1866 a 
rozdělení říše na dva správní celky byly odstraněny výsady a 
dříve uplatňovaná osvobození od vojenské služby. Uspořá-
dání a organizace vojsk se stala poměrně složitou. Vznikly 
tyto relativně samostatné součásti. 1. Společné c. a k. vojsko. 
2. Společné císařsko-královské námořnictvo. 3. Rakouská – 
Předlitavská zeměbrana – (Landwehr). 4 Zalitavská – Ma-
ďarská zeměbrana  (Magyar honvéd). 

Tam u píseckých kasáren…. 
Počet odváděných do uvedených vojsk byl v roce 

1868 určen na 95 tisíc ročně. Prezenční služba byla zkráce-
na na tři roky, u námořnictva na čtyři roky. Zeměbranci 
sloužili nejprve jen 8 týdnů později rok, od r. 1894 dva roky. 

( pokračování příště)                      Karel KABÁTNÍK                

 

 

Chceme-li hovořit o historii oseleckého pivovaru, mu-
síme pochopitelně potažmo hovořit o historii velkostatku 
Oselce, jehož byl nedílnou součástí. Nejstarší zmínka o statku 
Oselce pochází z roku 1388. Od poloviny 15.století byl 
v držení rodu Oseleckých z Dlouhé Vsi a to až do roku 1578, 
kdy zemřel poslední mužský člen tohoto rodu. Sňatkem jeho 
sestry pak přešel  do držení rodu Kokořovských z Kokořova. 
Ke statku tehdy náleželo 7 vesnic. Roku 1676 získal statek 
Jiří Vitanovský z Vlčkovic, který ho krátce nato vyměnil 
s Jiřím Vojtěchem Janovským z Janovic za statek Pole. Ja-
novští postupně připojili ke statku i jeden díl statku Řesanice 
a statek Starý Smolivec. Některé uvádějí, že právě v tomto 
období kolem roku 1750 byl založen oselecký pivovar. Roku 
1807 prodal František Dominik Janovský z Janovic oselecký 
statek profesoru zemědělství na pražské univerzitě Antonínu 
Zürchauerovi, od něhož ho hned následujícího roku koupil 
Filip Antonín Bibra, jakožto zplnomocněnec Klementa Vác-
lava Boos-Waldecka. Roku 1832 zdědil statek Oselce Franti-
šek Boos-Waldeck a připojil k němu sousední statek Defuro-
vy Lažany, který koupil roku 1831 od Václava Bechyňského 
z Lažan. Ke spojenému velkostatku Defurovy Lažany – Osel-
ce náležely vsi Oselce, Kotouň, Řesanice, Černice, Maňovi-
ce, Starý Smolivec, Defurovy Lažany, Kvášňovice, Nekvaso-
vy, Žďár, Velenovy, Plichtice, část Nové Vsi a samota Radi-
ce. Na statku žilo 4183 obyvatel. Vrchnost hospodařila ve 
vlastní režii na 7 dvorech a 5 ovčínech. Lesy byly rozděleny 
do 2 polesí. V režii vrchnosti byly také čtyři výrobny potaše a 
dva pivovary. Předpokládám, že kromě toho oseleckého to 
byl ještě pivovar na statku v Defurových Lažanech. Roku 
1869 byl od Oselců znovu oddělen statek Defurovy Lažany, 
který přešel na syna Františka Boos-Waldecka Viktora.  

 Na počátku 20.století činila rozloha velkostatku Osel-
ce celkem 912 hektarů, z čehož bylo 339 ha polí, 88 ha luk, 
366 ha lesů a 83 ha rybníků. Dva dvory byly v režii vrchnos-
ti, jeden byl propachtován. Velkostatek byl v držení rodiny 
Boos-Waldecků až do roku 1945. 

Pokud se týká historie samotného oseleckého pivova-
ru, tak je třeba podotknout, že patřil mezi ty menší pivovary, 
jeho roční výstavy piva většinou nepřesahovaly 1000 hl. 
V oblastním archivu by se jistě dalo dohledat ve složce Vel-
kostatek Oselce mnoho zajímavostí, ale to by vyžadovalo 
desítky hodin náročné badatelské práce. Předpokládejme, že 
byl založen někdy kolem roku 1750. S naprostou přesností se 
mi ale podařilo vypátrat v mých vlastních zdrojích a materiá-
lech rok, kdy definitivně skončil svou činnost. Bylo to  v ob-
dobí let 1902-1903. Poslední prokazatelná zmínka o existenci 
oseleckého pivovaru totiž pochází z pivovarského kalendáře 
z roku 1903, v němž jsou uvedeny údaje z varného období 
1901-1902.  Jako majitel je zde uváděn František hrabě Boss-
Waldeck, jedna várka činila 24 hl, což  byl objem varné pán-
ve, roční výstav pak 624 hl. Znamená to, že se zde v tomto 
posledním varném roce vařilo pivo celkem 26x, tedy jednou 
za 14 dní. V kalendáři z roku 1905 /varné období 1903 -1904/ 
už oselecký pivovar uváděn není. V některých starší prame-
nech se podařilo vypátrat i jména posledních sládků oselecké-
ho pivovaru: 
1873 - 1879   -   sládek Josef Podzahradský 
1879 - 1885   -   sládek František Beran   
1890 - 1891   -   sládek Daniel Lapka  
1892 - 1903  -   sládek Kamil Lapka /snad jeho syn, bezespo-
ru poslední oselecký sládek/ 

Zajímavé je, že oselecký pivovar zřejmě nikdy nebyl 
propachtován /pronajímán/, jak tomu bylo zvykem u většiny 
tehdejších pivovarů, ať už panských nebo měšťanských, ale 
vždy vařil ve vlastní režii svých majitelů – tedy rodiny Boos-
Waldecků.                                             Mgr. Tomáš CIHLÁŘ         



 

 

 Ředitelství Základní školy 
v Kasejovicích Vás spolu s Vaším 

synem – dcerou zve 
 

 
 

od 13.00 do 16.00 h 
do budovy základní školy.Vezměte 
s sebou občanský průkaz, rodný list 

dítěte a vyplněný zápisový list.  
Zápis se týká dětí 

 narozených od 1.9.2003 do 31.8. 2004.    
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Poslední listopadový den navštívili Základní školu Ka-

sejovice žáci z partnerské Hauptschule z bavorského městečka 
Zwiesel. Návštěva bavorských žáků v městečku ležícím na hrani-
ci Plzeňského a Jihočeského kraje se odehrála v rámci projektu 
„Kasejovice-Zwiesel 2009, Po stopách svatého Vintíře“. Tento 
projekt v  roce 2009 realizovala Základní škola Kasejovice 
v rámci programu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolu-
práce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studij-
ních programů“. O první části realizace tohoto projektu informo-
valo prosincové vydání Kasejovických novin.  

Pro žáky z bavorského Zwieselu byl kasejovickou zá-
kladní školou připraven bohatý program. Po uvítání ve škole 
odjeli čeští a bavorští žáci do nedalekých Lnář, kde se zúčastnili 
prohlídky zámku a parku s odborným výkladem. Prohlídka zača-
la na mostě před vstupem na nádvoří lnářského zámku. Zde na 
mladé návštěvníky zámku shlíželo několik svatých, jejichž jména 
se žáci měli pokusit určit podle symbolů, jež jsou pro každého 
světce charakteristické. Prohlídka pokračovala návštěvou fresko-
vých sálů, zámecké kaple a části parku. Zde měli žáci jedinečnou 
příležitost prohlédnout si sochy antických bohů. Podobně jako na 
začátku prohlídky se měli žáci pokusit určit, o jaké řecké bohy se 
jedná, jaké jsou jejich atributy a koho měli za úkol chránit. Zapo-
jením žáků do odborného výkladu si mohli žáci osvěžit své děje-
pisné vědomosti z období starověku, středověku i novověku.  

Po obědě přišla do kasejovické školy návštěvu 
z bavorského Zwieselu pozdravit starostka Kasejovic Marie Čá-
pová. Ta také odstartovala přátelské utkání obou partnerských 

škol  ve  fotbale.   Po   celou  dobu  fotbalového   turnaje vedlo  

 
 

Milí přátelé, 
také ve škole došlo s příchodem nového roku k určitému 
zlomu, ale jen ve změně letopočtu. Školní rok pokračuje i 
nadále. Bilancování provedeme se žáky v podobě vy-
svědčení až  na konci ledna. 

Téměř každý z nás si dává menší či větší předse-
vzetí, někdo prý vůbec ne. Lidská společnost se řídí stále 
stejnými pravidly, lidské zákonitosti jsou stále stejné, jen 
se mění technika. Ať už ta hmotná nebo nehmotná. 
 Přál bych si, aby nový rok byl třeba ve znamení slůvka 
„aby“. 
…aby dříve obyčejné a samozřejmé věci takovými 
opravdu byly 
…aby pozdravit druhého bylo normální, ale i následná 
odpověď na pozdrav 
…aby tolerance a respektování druhého nebylo nic mi-
mořádného 
…aby byla ve škole kázeň a řád 
…aby se povinnosti a zodpovědnost neskrývala za faleš-
nou „školu hrou“ 
…aby se požadavky na žáky nesnižovaly 
…aby byla dobrá a férová spolupráce s rodiči 
…aby co nejvíce prarodičů, rodičů a dětí mělo stejné 
příjmení 
…aby si byl každý vědom, že bydlí v Kasejovicích a 
okolí 
…aby měl každý hezký vztah ke svému bydlišti a byl na 
to hrdý 
…aby …………………… 

Takových „aby“ by mohlo být na celou stránku. 
To nejdůležitější „aby“ je sice až na konci, ale je u kaž-
dého na místě prvním. Aby byli všichni zdrávi a měli jste 
hezký rok 2010. To Vám všem přeje 

   Jaroslav VIKTORA,  
 ředitel Základní školy  Kasejovice 

kasejovické družstvo složené z žáků osmého a devátého 
ročníku, které nakonec také zvítězilo. Po té na žáky čeka-
ly soutěže spojené s historií města Kasejovice a působe-
ním svatého Vintíře v nedalekém okolí.  

V rámci obou návštěv, jak  našich žáků 
v bavorském Zwieselu, tak německých žáků 
v Kasejovicích, měli všichni zúčastnění příležitost po-
znávat novou kulturu, zvyky, tradice obou národů a 
v neposlední řadě si vyzkoušet své dosavadní jazykové 
vědomosti v praxi.             Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

Kasejovické a bavorské děti při skládání znaku města Kasejovice  

Fotbalové týmy žáků kasejovické školy a školy ze Zwieselu 

Fota -sl- 
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Druhou polovinu měsíce listopadu a první adventní týden se žáci Základní školy Kasejovice věnovali přípravě vá-
noční výstavy. Výstava se konala ve dnech 6. – 21. prosince 2009 v prostorách Kulturně – společenského a vzdělávacího 
centra města Kasejovice. Výstavu realizovala Základní škola Kasejovice v rámci projektu „Poznáváme svůj kraj“ ve spolu-
práci s Městským úřadem Kasejovice, který je škole v tomto pro-

jektu partnerem.   
Na výstavě mohli ná-
vštěvníci obdivovat roz-
manité vánoční výrobky 
– zdobené perníčky, 
adventní a vánoční svíc-
ny, ozdoby vyrobené 
z papíru a různých druhů 
přírodnin, přáníčka a 
rozmanité vánoční deko-
race. Na výstavě nechy-
běly ani betlémy, při 
jejichž výrobě byly pou-
žity různé techniky.  
Kromě výrobků, které na 
výstavu přichystali žáci 
druhého stupně a členo-
vé výtvarného a přírodovědně dějepisného kroužku, si bylo možné prohlédnout vá-
noční exponáty, jež na výstavu zhotovili žáci prvního stupně a školní družiny. Vý-
stavu tak rozzářili nejen rozmanití andělíčci, ale také veselí čertíci a další postavičky 
bezprostředně spjaté s dobou adventu a Vánoc. Při výběru, jaké vánoční výrobky 
zhotovit, byl kladen důraz na české vánoce a lidové zvyky a tradice, a proto téměř 
všechny vystavené exponáty byly vyrobeny z přírodního materiálu. Žáci navštěvující 

kroužek PC-foto vytvořili návrhy plakátů a pozvánek na vánoční výstavu, z nichž nejlepší byly použity k vlastní propagaci 
výstavy.  

Poděkování patří žákům a učitelům Základní školy Kasejovice, Městskému úřadu Kasejovice a zaměstnancům Kul-
turně – společenského a vzdělávacího centra, kteří vánoční výstavu zrealizovali a všem návštěvníkům, kteří si našli čas a 
přišli si výrobky žáků prohlédnout.                                                                                               Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

 

 
 

 Více informací o projektu a jeho realizaci je možné najít na webových stránkách projektu www.poznavmesvujkraj.cz.  

Na snímcích ukázka betlémů, které vyrobili žáci kasejovické 
základní školy pod vedením svých učitelů na vánoční výstavu.  

 
 

 

16. února 2010 v 18.00 h vystoupí v našem kulturně-společenském centru  
známý písničkář a hudebník Petr Linhart.  Abychom věděli, nač se těšit,  

zde je krátké představení. 
 

Petře, mohl bys nám povědět něco o své tvorbě a o písních, které zazní? 
 

Já mám rád příběhy, pocity a dojmy, které člověk nasaje z krajiny, ve které žije, ve kte-
ré se pohybuje, která je jeho domovem nebo kterou si za svůj domov zvolí. V těch vol-
bách jsem ale docela tulák. Písničky inspirované místními legendami a pocity jsem 
dlouho dobu psal pro svoji mateřskou kapelu Majerovy brzdové tabulky, vyšlo nám 
zatím pět řadových alb, a nakonec jsem se osmělil a dopřál si první sólový projekt. Jme-
nuje se Sudéta  a je to album inspirované příběhy a zážitky ze Sudet, přesněji řečeno z 
našeho poněkud opuštěného pohraničí a z poněkud opuštěného ducha těch míst.  Při 
nahrávání rád používám nejrůznější postupy, asi nejraději ze všeho elektroniku, ale na-
živo hraju nejčastěji jako písničkář, tedy hlas a poněkud zadumaně zkreslená elektrická 
kytara. 
 

A protože je Petr velmi skromný, prozradím za něj, že za  kolekci písní 
o tajemných a pozapomenutých  místech v severním pohraničí naší republiky byl 
nominován na cenu Anděl.                                                                Dana MATĚJOVSKÁ                                                                    Na snímku Petr Linhart         foto –lh- 
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Zimní pranostika: Leden studený, duben zelený.  
Na měsíc leden mateřská škola plánuje:  
● Projekt ekologické výchovy a vzdělávání „Zima do naší 

přírody patří“ Náplň programu: Úvod o zimě v přírodě, 
zvířátkách a lidech * tématicky zaměřené písničky, říkač-
ky a povídání * zaměřeno hlavně na volně žijící živočichy 
a zimu jako roční období * návštěva členů dobrovolného 
ekologického spolku na ochranu ptactva a živočichů —
Záchranná stanice Plzeň     

● Přikrmování zvěře — každý týden zasypávání do krmelce 
na Židáku, dobroty pro srnky a zajíce 

● Výtvarná soutěž „Školka plná sněhuláků“ 

Brousek na tvůj jazýček: Hádali se hafani o hladovou 
snídani, o holou kost, ham, ham a dost.    

Naše školka má jméno !  
V soutěži „Kresli a vymýšlej“ 
se nejvíce líbila školka Eve-
línky, Mikuláše a Kájíka Ma-
tějovských „Školka plná pís-
niček a hrajících si dětiček“. 
Výtvarně zdařilá byla školka 
Elišky Drábkové a maminky 
„Veselá školka“. Vznikl tak 
název „Veselá školka — plná 
písniček a hrajících si děti-
ček“. Do soutěže se zapojilo 
23 rodin. Děkujeme Vám.  

Poděkování patří i 
sponzorům naší školky: 
Agrochov Kasejovice-
Smolivec a. s., Kovo Kasejo-
vice Mont s. r. o., Květě 
Šimáňové drogerie a hračky, ČEVIT Kasejovice, Cementárna 
Ladislav Korejček. Vážení sponzoři děkujeme Vám za pří-
zeň.                         
     Ivana LEDVINOVÁ, ředitelka Mateřské školy Kasejovice  

Bylo, nebylo. Jedno nedělní odpoledne začátkem pro-
since k nám do Kulturně-společenského a vzdělávacího cent-
ra v Kasejovicích zavítalo českobudějovické Divadélko Kos. 
A protože to bylo v mikulášské době, i pohádka byla jak 
jinak, než o Mikulášovi. A také o čertici Čančalíně, která si v 
našem světe hledala ženicha. Našla, nebo nenašla ? Těm, kdo 

tam nebyli, to prozradím – nenašla. Ale i když se šarmantní 
čertici nepovedlo okouzlit ani myslivce, ani dědu, mládence 
ba  ani samotného Mikuláše, naprosto okouzlila malé i velké 
diváky ! Ctihodný Mikuláš nakonec podebatoval s dětmi o 
tom, jak byly hodné a zda-li v tom hodlají pokračovat. A 
poněvadž se ukázalo, že všechny děti byly víceméně vzorné, 
podaroval je spolu s čerty mikulášskou nadílkou. Těm kdo 
divadlo propásli, nabízíme alespoň ukázku na webových 
stránkách města Kasejovice.                                             -dm- 

Obrázek „Ptáci u krmítka“ nakreslil Marek Šůch 

Obrázek Vánoce u nás doma  
nakreslila Adélka Kopřivová 

Divadélko Kos z Českých Budějovic                                         foto –mw- 

 
 

 V pátek 4. prosince navštívil třídu letošních prvňáčků 
anděl. Nepřiletěl sám, ale rovnou s celým rojem čertů a čer-
tic. Přestože tato návštěva žáky první třídy trošku vylekala, 
opravdový strach z pekla měli jen ti největší zlobilové. Po 
rozdělení sladké nadílky dětem čekala na nejmenší žáky ka-
sejovické školy celá řada zábavných úkolů a soutěží, které 
pro ně připravili žáci třídy 8. b společně se svou třídní učitel-
kou Pavlínou Janošovou.                                                 -lfš- 

Na snímku anděl s čerty v I. třídě                                         foto -jv-  
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Druh pozemku Sazba daně za 1m2 výměry 
 r.2009 r.2010 
Zastavěná plocha a nádvoří 0,10 Kč 0,20 Kč 
Ostatní plocha 0,10 Kč 0,20 Kč 

Druh stavby Sazba daně za 1m2 
zastavěné plochy: 
 

 r.2009 r.2010 

Obytné domy 1,00 Kč 2,00 Kč 

Ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům 1,00 Kč 2,00 Kč 

Stavby pro individuální rekreaci 3,00 Kč 6,00 Kč 

Stavby tvořící doplňkovou funkci k rekreačním stav-
bám 

1,00 Kč 2,00 Kč 

Garáže vystavěné odděleně od bytových domů a 
samostatné nebytové prostory užívané jako garáže 

4,00 Kč 8,00 Kč 

Stavby užívané pro podnikatelskou činnost a 
 u samostatných nebytových prostorů využívaných 
pro podnikatelskou činnost : 
1.sloužících  pro zemědělskou prvovýrobu,pro lesní 
a vodní hospodářství 

1,00 Kč 2,00 Kč 

2.sloužící pro průmysl,stavebnictví, dopra-
vu ,energetiku 
a ostatní zemědělskou výrobu 

5,00 Kč 10,00 Kč 

*3.sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 10,00 Kč 10,00 Kč 

Ostatní stavby 3,00 Kč 6,00 Kč 

Byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1,00 Kč 2,00 Kč 

dokončení ze str. 3 
 
 
 
 

Pozemky: 
 
 
 
 
 
 
U zemědělských pozemků včetně zahrad jsou  sazby daně a ceny půdy za 
1m2 pro rok 2010 beze změn. 
 
Stavby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sazba daně u staveb sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost zůstala 
zachována.                              Finanční úřad Blovice, pracoviště Nepomuk 
 

 
 

Kulturně-společenské a vzdělávací cent-
rum města Kasejovice zve seniory na další se-
mestr Univerzity třetího věku. Tentokrát  v obo-
ru jistě velmi zajímavém a blízkém – Lesnictví. 

 

Cyklus přednášek proběhne v těchto termínech: 

 

17. 2. 2010 ve 14.00 hodin - LESNICTVÍ  
Úvodní přednáška popisující nejen typické lesní 
stromy, ale také ty méně známé, v lesních po-
rostech zastoupené.  

3. 3. 2010 ve 14.00 hodin - ZÁKLADY  
LESNÍ TĚŽBY A SOUSTŘEĎOVÁNÍ  

DŘÍVÍ  
Dřevní těžba - teoretická příprava s následnou 
názornou ukázkou těžby včetně využití nejmo-
dernějších technologií - Harvestory. 
17. 3. 2010 ve 14.00 hodin - LES A VODA  
Výskyt vody a její nenahraditelná funkce v pří-
rodě. Specifikace hydrologické funkce lesa.  

31. 3. 2010 ve 14.00 hodin -  
HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESA  

14. 4. 2010 ve 14.00 hodin - 
 HOSPODÁŘSKÁ OCHRANA LESA  

28. 4. 2010 ve 14.00 hodin -  
PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ LESA  

Přednáška je věnována základním opera-
cím, které z přírodního produktu – dřeva – vy-
tváří technicky specifikovaný materiál – řezivo. 
Na příkladu konkrétních technologických uzlů 
je demonstrován výrobní postup, včetně nástinu 
historie pilařského zpracování dřeva. Část vý-
kladu se týká i využití odpadu a souvisejících 
operací a středisek pilařského provozu. 

Cena tohoto semestru činí pro seniory 
200 Kč. Přihlášky je možné vyzvednout si na 
městském úřadě nebo v knihovně.          

Dana MATĚJOVSKÁ, Kulturně-
společenské a vzdělávací centrum města Ka-
sejovice 

 
 
 

Milé dámy, pánové jsou vaší ozdobou. Uprave-
né nehty a vlasy při společné večeři oceníte. Je přece 
mnohem více inspirace a holící strojek je bez fantazie.  
Jistě víte, že při volbě účesu postupujeme decentně. 
Pánové jsou přeci jen citlivější tvorové. Rozhodně od-
mítají návrhy na malé změny týkající se účesů. Celá 
věc je složitější. Prostě nemáme v kadeřnictví klid. 
Nejsou tam časopisy o autech, motorkách a ženách. Moje rada je být vy-
baven těmito časopisy ještě před vstupem do kadeřnictví. Kde jinde si v 

klidu prolistujete stránkami toho, co chcete 
vidět. Samozřejmě úprava vlasů je předněj-
ší. Pánové jsou džetlmeni přeci především 
k sobě a neměli by se odbývat. Po práci si 
zaslouží odměnu každý a služby jsou to 
pravé.  
            Nashledanou příště !  
                                         Martin BRŠLICA 

 
 
 
 

 

Na Obecním úřadě v Hradišti jsou ještě pro 
zájemce v prodeji  publikace o obci Hradiš-

tě, vydané u příležitosti prvního setkání 
rodáků a přátel obce Hradiště, jejíž vznik se 

datuje v letech 1227 – 1228. 
Kontakty: tel: 371595129, E-mail: 

obec.hradiste@blatna.net 



 

 

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. 
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—————————————————— 
●  Obec Hradiště prodá téměř nové, málo  
   používané multifunkční zařízení  SAM-

SUNG SCX 4200 /kopírka, scanner, tis-
kárna/. Rok výroby: 2006.Cena: 
2.000,-Kč. Informace na tel: 
3 7 1 5 9 5 1 2 9 ,  E - m a i l : 
obec.hradiste@blatna.net , nebo 
osobně na OÚ v Hradišti  

—————————————————— 
●  Prodám ROTOPED, 3 lustry (1xkouřové 

sklo, 2x bílé sklo), šicí stroj VERITAS - 
šlapací (entl, vyšívání apod.), daruji válen-
du bez matrace tel. 603 323 205 

—————————————————— 
● Prodám kotel VIADRUS U24 čtyřčlánko-

vý, na tuhá paliva, 3 měsíce v provozu , se 
zárukou. Tel. 604 796 208 nebo 371 595 
084 

——————————————————   
● Prodám invalidní vozík. Tel. 722 602 403 
—————————————————— 
● Prodám štěňata jezevčíků červených, dlou-

hosrstých, s pálením, očkovaná, odčerve-
ná, odchovaná venku. Tel. 371 595 399 
nebo 731 070 880  

Rodinná prádelna nabízí praní, žehlení, 
 mandlování prádla, vše ve vysoké  
kvalitě. Doprava zdarma, ceník na 

www.pradelna-haasova.cz,  
nebo  informace na tel. 732 759 084  

paní Haasová 

ÚPRAVA TRÁVNÍKŮ, ZAHRAD A PARKŮ 
● práce prováděné zahradním traktůrkem 
● práce prováděné motorovou kosou  
● příprava záhonů, výsadba květin  
● provozování závlahových systémů a melio-

račních zařízení  
● prořezávání stromů 

MI-PAL Milan Palečko, Bezděkov 7, 
335 44  Hradiště,  Tel.  607 707 580   

 

Slavnostní setkání u příležitosti dokončení čističky odpadních vod a 
kanalizace v obci Nová Ves uspořádal Obecní úřad Oselce v sobotu 12. 12. 
2009 v nově zrekonstruova-
n é m  s á l e  K u l t u r n ě -
společenského centra v Osel-
cích.  

Přípravné práce na 
projektu kanalizace a ČOV v 
Nové Vsi začaly v roce 2007. 
Po vydání územního rozhod-
nutí a stavebního povolení 
začala na jaře 2009 samotná 
realizace projektu. Bylo polo-
ženo 842 m potrubí a postave-
no 27 kanalizačních šachet. Celkem bylo investováno 5 mil. korun, z toho 
3,1 mil. korun poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje formou dotace.  

Slavnosti se zúčastnili téměř všichni obyvatelé Nové Vsi. Úsměvný 
dárek - roli toaletního papíru - jim předal starosta Miroslav Cikán spolu s 
místostarostou ing.Václavem Bumbičkou.                                               -ron- 
Na snímku Miloslav Cikán s Václavem Bumbičkou při předávání dárků         foto -vb- 

 

 
 
 
 

 

HOSPODA NEZDŘEV 8  
10 kg — 300 Kč a 2 kg — 70 Kč 

Lépe předem zavolat:  
607 707 580 nebo  723 474 077  

 
 
 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi nabízeli 
pomoc, když jsem se 17.12. 2009 dostal mezi 
Životicemi a Kladrubcemi autem mimo vozovku. 
Panu Horalovicovi děkuji za vytažení vozu bez 
poškození.         Jaromír ŠAMPALÍK, Kasejovice  


