KVĚTEN 2010

Cena 3,- Kč

Číslo 5; ročník XV.

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

V pondělí 3. května si Kasejovice připomněly 65.
výročí osvobození města Americkou armádou a příjezdu Československé samostatné obrněné brigády. Velkolepých oslav
se zúčastnili jak představitelé města Kasejovice – starostka
Marie Čápova a místostarosta Václav Červený, tak váleční
veteráni – Josef Hercz, Vladimír Palička, Jiří Vlasák, Jan
Horal a členové Klubu přátel 4. obrněné divize. Kromě nich
na oslavy osvobození zavítali ţáci Základní školy Kasejovice
a široká veřejnost.
Po slavnostním příjezdu válečných veteránů
v doprovodu starostky Kasejovic Marie Čápové a místostarosty Václava Červeného k pomníku „Obětem nacismu 2.
světové války“ v místním parku, následovalo slavnostní poloţení věnce a kytice, kterého se zúčastnili rovněţ přátelé Klubu 4. obrněné divize. Odtud se všichni přesunuli na náměstí.
Zde starostka Marie Čápová slavnostně přivítala válečné veterány – generála Josefa Hercze, brigádního generála ve výsluţbě, který bojoval v řadách československé zahraniční
armády ve Velké Británii, nositele Řádu T. G. Masaryka,
Československého válečného kříţe, Řádu čestné legie a nositele vyznamenání Rytíř českého lékařského stavu, plukovníka
Vladimíra Paličku, příslušníka 1. tankové brigády z východu,
plukovníka Jiřího Vlasáka a Jana Horala, příslušníka 2. roty
2. tankového praporu Československé samostatné obrněné
brigády, který byl přímým účastníkem osvobození Kasejovic
dne 22. května 1945. Starostka města vzpomněla rovněţ ty,
kteří se letošních 65. oslav osvobození Kasejovic zúčastnit
nemohli – plukovníka Stanislava Hniličku, nositele nejvyššího vyznamenání Řádu Bílého lva, plukovníka Josefa Křístka,
člena 3. roty 2. tankového praporu Československé samostatné obrněné brigády a kapitána Rogera Boase, kapitány dělostřelectva 4. obrněné divize US Army, který dnes ţije
v Kalifornii v San Franciscu.
Poté se slova ujaly ţákyně Základní školy Kasejovice – Tereza Skuhravá a Anna Mašková, v jejichţ podání zazněly dvě básně. Úkolem Anny Maškové bylo rovněţ přečíst
pozdravy nepřítomných pozvaných hostů – Josefa Křístka a
Rogera Boase. Po vystoupení ţákyň kasejovické školy promluvila ke všem přítomným starostka Kasejovic Marie Čápová. Ve svém proslovu připomněla, co v tehdejší době vedlo
k rozpoutání války a jaké hrůzné následky tento celosvětový
konflikt nakonec přinesl. Nezapomněla zdůraznit, ţe druhá
světová válka nebyla pouze politickou záleţitostí spojenou
s touhou jednoho člověka zvítězit nad ostatními evropskými
národy, ale ţe se zde projevila rasová nenávist vůči Ţidům,
pro které tento válečný konflikt znamenal naprostou katastrofu. Zároveň podotkla, ţe druhá světová válka ukázala celému
světu, co všechno můţe zavinit jednání jednotlivce, jaké můţe mít toto jednání nedozírné následky a dopady, které
v srdcích mnoha lidí zůstávají ţivé i dnes.
Následoval krátký proslov ředitele Základní školy
Kasejovice Jaroslava Viktory. Poté starostka města Marie
Čápová předala slovo válečným veteránům, kteří se se stov-

foto -dm-

Na snímku čestní hosté: zleva Josef Hercz, Jan Horal
a Vladimír Palička.
kami návštěvníků oslav podělili o své válečné záţitky. Oslavy 65. výročí osvobození města Kasejovic Americkou armádou a příjezdu Československé obrněné brigády byly na náměstí zakončeny slavnostním poloţením věnce a kytice
k památníku „Na paměť osvobození obce 3. americkou armádou 6. května 1945 a příjezdu čs. obrněné brigády 22. května
1945“. Na závěr vyzvala starostka Kasejovic Marie Čápová
všechny přítomné k prohlídce originál campu Československé samostatné obrněné brigády a US Army na louce naproti
Agrochovu. O dobovou atmosféru na kasejovickém náměstí
se postarali členové Klubu přátel 4. obrněné divize se svými
válečnými vozidly, výstrojí a výzbrojí. Hudební doprovod
zajistili ţáci Základní umělecké školy Nepomuk.
V odpoledních hodinách pokračovaly oslavy osvobození Kasejovic koncertem ţáků Základní umělecké školy
Blatná a dvouhodinovou besedou s válečnými veterány v sále
Kulturně-společenského a vzdělávacího centra Kasejovice.
Oslavy 65. výročí osvobození města Kasejovice byly zakončeny zábavou, na které všem přítomným k tanci a poslechu
hrála kasejovická skupina Brumendo.
Štěpánka Löffelmannová

●
●
●
●
●
●

Kasejovice velkolepě slavily osvobození
V Budislavicích pálili čarodějnici
Den Země ve škole
Chloumečtí při jarním úklidu obce
Nabídka přátelům tenisu
Případ strážmistra Staňka

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 6. 2010. Příjem
příspěvků KN č. 6 / 2010 do 31. 5. 2010.
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RADA MĚSTA KASEJOVICE

RADA MĚSTA KASEJOVICE

Schvaluje:
● pronájem pozemků: v k. ú. Kasejovice PK 595 324 m2,
596 1360 m2, 597 2302 m2, 607 259 m2 a v k. ú Újezd:
KN 323/1 5 119 m2, PK 323/2 288 m2 na dobu neurčitou
a cenu v místě obvyklou
● výpůjčku fotbalového hřiště parc. č. 511/1 ostatní plocha
o výměře 6 902 m2 v k. ú. Kasejovice
● ţádost pana Stanislava Šefla, bytem Mladý Smolivec o
přidělení bytu v DPS Kasejovice
● ţádost Junáka Plzeň – 23. odd. Severka o povolení pořádání skautského tábora na „Maškojc louce“ u obce Přebudov v době od 3.- 25.7. 2010
● změny v rozpočtu města

Schvaluje:
● změny v rozpočtu Města Kasejovice
● ţádost Mateřské školy Kasejovice o pořízení zahradní pergoly v částce do 50 000 Kč z investičního fondu organizace
● ţádost Mateřské školy Kasejovice o rozdělení zisku
z roku 2009 ve výši 6 518,17 Kč následovně: 20 % do
fondu odměn tj. 1 301,63 Kč a 80% do rezervního fondu
tj. 5 206,54 Kč
● ţádost Základní školy Kasejovice o rozdělení zisku
z roku 2009 ve výši 3 414,43 Kč následovně: 20 % do
fondu odměn tj. 682,89 Kč a 80 % tj. 2 731,54 Kč
● ţádost Mateřské školy Kasejovice o povolení výjimky
z počtu dětí mateřské školy – navýšení počtu o 8 dětí
● ţádost Základní školy Kasejovice o vyřazení drobného
dlouhodobého hmotného majetku viz. seznam
● ţádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného
dlouhodobého hmotného majetku mikroskopů z prostředků
Projektu „Poznáváme svůj kraj“
● Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k pronájmu nebytových prostor Kasejovice č.p. 298
● ţádost paní Marie Flachsové, bytem Kasejovice o přidělení bytu v DPS
● finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na oslavy 65. výročí
osvobození města z toho 10 000 Kč na výstavu historických vozů a 10 000 Kč na kulturní doprovodné akce –
koncert, hudební vystoupení, zajištění soc. zařízení
● finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Kasejovice na nákup staršího autobusu
s tím, ţe autobus bude dle moţnosti vyuţíván i mateřskou a základní školou

Souhlasí:
● návrhem smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště TJ Sokol

Kasejovice
● s vydáním

●

●

●

●

územního opatření na stavební uzávěr
v lokalitě pásmo ţil U4 a U4S a v lokalitě dobývkový
komín KU4-109/111 v k. ú. Újezd u Kasejovic
s odvoláním proti rozhodnutí Městského úřadu Blatná
o umístění stavby Základové stanice GSM T-Mobil o
výšce 47,5 m
s tím, aby byli poslední upomínkou obesláni neplatiči
poplatků za svoz komunálního odpadu a v případě, ţe
poplatek nebude uhrazen, bude navýšen o 50 %
s odběrem
pitné
vody
z veřejného
vodovodu
v Kasejovicích Junákem Plzeň-23 odd. Severka v době
konání letního tábora
s tím, aby pracovnice Kulturně společenského a vzdělávacího centra (Dana Matějovská) zabezpečovala činnost Mateřského centra „Sedmikráska“ ve výši 1/6 pracovního úvazku

Bere na vědomí:
● ţádost Fakultní nemocnice Plzeň – Neurologická klinika o

Bere na vědomí:
● zprávu o nákladech pro výpočet ceny pro vodné a

stočné pro rok 2010 a o vyúčtování všech poloţek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2009
● cenu vodného 21 Kč/1m3 vč. DPH a cenu stočného 20
Kč/1m3 vč. DPH na rok 2010
● ţádost pana Miroslava Habady, bytem Kasejovice
184 o doplacení 2/3 z hodnoty bytu
● informace starostky města o stíţnostech firmy Vatec
electronics spol. s. r.o. a EGF s. r. o. Sušice na porušení
jednacího řádu města Kasejovice a na jednání starostky
na Ministerstvo vnitra ČR

Městský úřad KASEJOVICE
ţádá občany, kteří mají staré fotografie a pohlednice
Kasejovic o jejich laskavé zapůjčení pro účely
budoucího tiskového vyuţití.
Fotografie je moţné donést na Městský úřad nebo do
knihovny, kde budou po naskenování okamţitě vráceny.
DĚKUJEME!

dočasné přijetí klienta a jeho matky do DPS Kasejovice –
p. J. P. a p. E. S.
● ţádost p. Petra Fialy, bytem Chloumek E1 o byt v DPS
Kasejovice
● ţádost obyvatelů obce Podhůří o opravu sportovního hřiště
● zprávy starostky města:
- o podání ţádosti TJ Sokol Kasejovice do MAS Pošumaví
na rekonstrukci kabin
- o přihlášení Města Kasejovice do soutěţe Vesnice roku
2010

Městský úřad Kasejovice
nabízí zájemcům o historii našeho města a kraje
nově vydanou knihu Václava Mentbergera

Knihu je moţné zakoupit na Městském úřadě Kasejovice.
Cena 38 Kč.
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ZASTUPITELSTVO OBCE

STAROSTA INFORMOVAL O:

Volí:
● ověřovatele zápisu – Krejčík Stanislav, Trhlík František

● úkolech z minulé schůze
● výstavbě ČOV a kanalizace v Nové Vsi
● pokračování v projektové dokumentaci na kanalizaci a

Schvaluje:
● program zasedání
● obsazení pozice hajného obecních lesů obce Mladý Smolivec panem Ladislavem Járou z Čečovic od 1. 6. 2010 za
předpokladu, ţe pana Járu uvolní obec Číţkov z hlavního
pracovního poměru
● plnění úmyslné těţby dříví v obecních lesích dle nového
LHP pro následujících deset let z plánovaných 700 m3 na
50 %
● rozpočtové opatření 1/2010
● záměr vybudovat „Cyklostezku – Formanská stezka Starý
Smolivec – Doţice“, podat ţádost o dotaci na tento projekt
do 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad,
● krytí celkových výdajů projektu „Cyklostezka – Formanská
stezka Starý Smolivec – Doţice“ z úvěru, který si obec zajistí na předfinancování projektu
● záměr podat ţádost o dotaci z MMR na obnovu místních
komunikací poničených ţivelnou pohromou (komunikace
od kapličky na křiţovatku k Agrochovu v Mladém Smolivci)
Vydává:
● opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Mladý
Smolivec dle přílohy č. 2
Bere na vědomí:
● kontrolu usnesení 3/10
● zprávu o stavu obecních lesů přednesenou Ing. Vladimírem
Machovcem
● návrh na vydání územního plánu Mladý Smolivec a vyhodnocení připomínek k návrhu dle přílohy č. 1
● informaci o nezískání dotace z POV od MMR na druhou
etapu rekonstrukce šaten TJ Starý Smolivec „Centrum sportu, relaxace a zdravého ţivotního stylu Starý Smolivec“
● informaci o získání dotace na rekonstrukci kostela sv. Michaela Archanděla v Doţicích – 3. etapa (střecha nad lodí)
● informaci o projednávání návrhu Územního plánu ve Hvoţďanech
Ukládá:
● Evě Kubové zajistit zveřejnění vydaného územního plánu
Mladý Smolivec podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu
Eva Kubová, starostka obce Mladý Smolivec

pořádá v sobotu 5. června 2010 od 13.00 hod.
OKRSKOVOU SOUTĚŢ HASIČSKÝCH DRUŢSTEV
okrsku Kasejovice
Srdečně zveme všechny příznivce hasičů.

ČOV v Kotouni
● stavu úvěrového hospodaření obce
● stavbě bilboardu - směrníku na pozemku 618/3 pro

Haas Chanovice
ZASTUPITELSTVO OBCE
Schvaluje:
● program veřejného zasedání
● návrhovou komisi: Koblasa Roman. Panuška Václav
● ověřovatele zápisu: Houlík Václav, Bláha Petr
● smlouvu na nákup lesní techniky v ceně 654.625 Kč, tj.
45 % celkových nákladů
● smlouvu na opravu lesních cest v ceně 10.620.000 Kč,
tj. 72 % celkových nákladů
● seznam nákupu strojů do lesa dle doloţeného seznamu
● pronájem obecní hospody za 2.500 Kč měsíčně na dobu jednoho roku
● dostavbu kuchyně a soc. zařízení v obecní hospodě v
Oselcích za 380.000 Kč
● úvěr od ČS na nákup lesních strojů v hodnotě 2 mil. Kč
● obecní úřad přijímá od 15.5.2010 nového pracovníka
● zadání geologického průzkumu a ţádost na dotace na
pořízení záloţního vrtu firmou Akvatest
Neschvaluje:
● částku za pronájem sálu soukromým osobám
Ukládá zastupitelstvu obce:
● prověřit stav tepelných čerpadel v obecní hospodě

MĚSTO KASEJOVICE
nabízí k pronájmu nebytové prostory ve
zdravotním středisku č.p. 251 v Kasejovicích
za účelem výkonu stomatologické praxe
a nebytové prostory v č.p. 298 v Kasejovicích
za účelem provozování zubní laboratoře.
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Mezinárodní situace se ve třicátých letech minulého století dramaticky vyhrotila. Našim tátům a dědkům, účastníkům bojů v první světově válce, jinak obyčejným venkovským strýcům, bylo jasné, ţe německý postoj ke Společnosti národů, odmítání úhrady
reparací za vyvolání první světové války a znovuvyzbrojování Německa, stejně jako
uchvácení Habeše fašistickou Itálií nebo občanská válka ve Španělsku za přímé účasti
Německa, vyústí zákonitě v nový válečný konflikt. ČSR vystavena fašistickému ohroţení se chystala k vojenské obraně. Po francouzském vzoru byly zahájeny práce na
stálých pevnostech a pevnůstkách. O nebezpečí se rokovalo při rodinných sešlostech, o
nedělních ránech před kostely i u piva. Převládaly obavy a nejistota. Odhadovalo se, co
bude dál. Kdo zakročí? Kdy? Bude z toho velký konflikt? Padaly i termíny, kdy by to
mohlo vypuknout. Zvláštní atmosféru horkému létu 1938 dodávala silná dělostřelba
znějící od rána do večera z vojenské střelnice Brdy - Jince. Salvy i jednotlivé výstřely
byly ve Smolivci, kde jsem ţil, nepřeslechnutelnou zvukovou kulisou té doby. Představitelé západních mocností předstírali, ţe se nic neděje a praktikovali spokojeně svou
politiku nevměšování. Zřejmě v představě, ţe německý tlak se vybije tím správným
zeměpisným směrem.Střety československých úřadů s německou národnostní menšinou se stále vyhrocovaly. V průběhu roku 1938 konflikt přerostl v otevřené nepřátelStráţmistr Václav Staněk
ství.V českém pohraničí dominovalo opojení československých Němců ideologií Sudetoněmecké strany. Noční pochody s pochodněmi, početná shromáţdění pod prapory s hákovým kříţem, bílé punčochy, hnědé
košile a krátké kalhoty s „padacím mostem“ ovládly pohraničí. Henleinova strana tím sehrávala úlohu Hitlerovy páté kolony
na našem území. Doba poměrně klidného souţití obou národů z doby Karla Klostermanna byla zapomenuta. Němci v pohraničí ochotně přijali názor, ţe jejich národ nemůţe ţít ve státě, v němţ nemá dominantní postavení. Nestačila jim vlastní samospráva, vlastní školství a zastoupení v parlamentu. Henleinova strana předkládala stále náročnější poţadavky. Po obsazení
Rakouska Hitlerovým Wehrmachtem začali v říši vycvičení a ozbrojení freikorps vyvolávat ozbrojené střety. Neštítili se ani
sprosté vraţdy. Svědectví o tom podává nevelká deska na pomníku padlých v Mladém Smolivci, obci na jihovýchodním okraji
Plzeňského kraje. Nese strohý nápis: „Na paměť Václava Staňka stráţmistra nar.1912, který padl za vlast v Brandově r.1938.
Věnuje SNB Most.“ Toto sdělení vyvolává otázky, na které náhodný návštěvník nenalézá vysvětlení. Rok 1938 byl dobou 20.
výročí trvání První republiky československé a nespadá do let válečných. Zdá se proto nepřijatelné, aby někdo u této příleţitosti, ve 26 letech padl za vlast. Navíc ve vojsku nejsou stráţmistři. Rovněţ zmínka o SNB Most dokládá, ţe pocta mrtvému
byla sloţena aţ po roce 1945. Mapa napoví, ţe zmíněný Brandov leţí při samé státní hranici severně od Chomutova. Dříve
narozený zpozorní a podlehne oprávněné obavě, ţe jmenovaný se stal obětí henleinovců. Tím naléhavější je nalezení ověřených informací. Česká policie, následovník někdejšího zaměstnavatele stráţmistra V. Staňka, vám dnes o něm, s odvoláním na
citlivé osobní údaje, neprozradí nic. Jen díky spolupráci starostky obce, paní Evy Kubové a pana Milana Veselého, který jako
rodinnou památku uchovává písemnosti po svém příbuzném, se můţeme seznámit s podrobnosti ţivotní dráhy stráţmistra V.
Staňka a připomenout si, kdo nese odpovědnost za jeho vraţdu.
Václav Staněk spatřil světlo světa 27. března 1912, ještě za Rakousko-uherského mocnářství v Mladém Smolivci. Měl
tři bratry a jednu sestru. Otec Jiljí byl zedníkem a jedním z místních chalupníků. Kdyţ císař František Josef vydal prohlášení
„Mým národům“ a vyhlásil Srbsku válku, byly mu dva roky. Do první třídy základní školy v Budislavicích začal chodit na
podzim 1918. Právě skončila válka, rozpadla se Habsburská říše a vznikla Československá republika. Byl příliš malý na to,
aby sledoval s jakým odporem přijali rozhodnutí spojenců o vzniku ČSR čeští Němci v pohraničí. Vyhlásili ve jménu práva na
sebeurčení své vlastní státní útvary. Deutsch Böhmen, Deutsch Südmähren, Deutsche Sudeten a další. Nový stát musel tato svá
území obsadit vojensky a zavést novou státní správu násilím. Po ukončení školní docházky se Václav vyučil tesařem. Záhy
nato byl povolán ke splnění dvouleté vojenské povinnosti. Po jejím vykonání přijal nabídku stát se policistou. Státní sluţba
byla tehdy velmi ceněným povoláním. Slouţil v Praze. V situaci, kdy finanční stráţ ani místní četnické stanice nestačili pacifikovat německé výtrţníky, byla zřízena Stráţ obrany státu. Měla zajistit pořádek v pohraničí a ostrahu hranic. V případě vojenského napadení státu, se jednotky SOS stávaly prvním sledem obrany. Bylo to vlastně profesionální vojsko sloţené z členů
finanční stráţe, četníků, policistů a spolehlivých vojáků. V květnu 1938 měla SOS 27 000 muţů. V pohraničí byli organizačně
rozděleni do praporů. Mostecký čtvrtý prapor SOS měl tři roty, rozdělené do 58 druţstev a střeţil mnohakilometrový úsek
státní hranice. Stráţmistr Václav Staněk byl z Prahy přeřazen do druhé roty mosteckého praporu. Odpor německých obyvatel
proti českému státu po březnovém obsazení Rakouska a dubnovém Henleinově vyhlášení „Osmi karlovarských poţadavků“ se
nebezpečně vystupňoval. Sudetoněmecká strana začala organizovat své ozbrojené oddíly – Freikorps. Výcvik a výzbroj získávali na uzemí Německa.
Po Hitlerově protičeskoslovenském projevu na sjezdu NSDAP v polovině září 1938 v Norimberku vyzval Henlein
své ozbrojené oddíly i řadové soukmenovce k otevřenému puči. K jeho potlačení stačily čs. ozbrojeným silám dva dny. Místní
výpady a střety různé intenzity pokračovaly pod heslem „Domů do Říše“. To uţ probíhala jednání mezi Paříţí, Londýnem a
Berlínem. 19. 9.1938 britská a francouzská vláda navrhly čs. vládě odstoupení pohraničních oblastí Německu. Československá
vláda návrh odmítla a 23. září vyhlásila mobilizaci vojenských záloh. Armáda zaujímala obranná postavení k ochraně státu.
Ostraha hranice svěřená SOS fungovala. Dne 25. září objíţděla hlídka ve sloţení stráţmistr Staněk, řidič motocyklu se štábním
stráţmistrem Josefem Hříchem stanoviště a posty SOS „na čáře“ v Brandově a nedalekém okolí. U objektu České zbrojovky
v Zeleném Dole u Brandova na ně náhle ze skrytu zaútočilo palbou komando osmi henleinovců. Motocykl havaroval, posádka
skončila na zemi. Staněk po průstřelu páteře nebyl schopen pohybu. Nezraněný Hřích, zkušený fronťák z první světové války,
si obezřetně počkal aţ ozbrojenci vystoupí ze skrytu. Jakmile se dva z nich přiblíţili na dostřel, s cílem dokonat zločin, vytáhl
pistoli, oba poslal k zemi a dal se na útěk. Zbylých šest povstalců, zaskočeno vývojem situace uţ jen rychle odtáhlo své raněné
za státní hranici. Říha doběhl do Brandova pro posily, načeţ zraněného Staňka převezli do nemocnice. I přes poskytnutou pomoc následkům střelného zranění podlehl.
(pokračování příště)
Karel Kabátník
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Oslavy 65. výročí Osvobození Kasejovic ve fotografii

Váleční veteráni

Josef Hercz

Pavel Haferník

Obrněný transportér československé
samostatné obrněné brigády.

Vladimír Palička

Starostka města M. Čápová a Milan
Veselý při pokládání věnců na náměstí.

Ţákyně ZŠ Kasejovice Anna Mašková a
Tereza Skuhravá.

Jan Horal

Čestní hosté - J.Horal, J.Vlasák,V.Palička
p.Buzinkayová a P.Haferník

P. Benda představuje vojenskou techniku
ţákům ZŠ Kasejovice.

Jiří Vlasák

Mládeţ při prohlídce válečných vozidel.

Motospojka.

Děti ze ZŠ s válečnými veterány.

Velitel akce Milan Veselý.
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foto -ek-

V sobotu 24. dubna 2010 prověřili naši hasiči svoji techniku.
V Mladém Smolivci proběhlo námětové cvičení. Cvičení se
zúčastnily tyto jednotky JPO III Mladý Smolivec, JPO V Starý
Smolivec, Budislavice a Radošice. Tentokráte si hasiči vyzkoušeli likvidaci ohně vzdáleného od vodního zdroje téměř
jeden kilometr (720 m). Všechny jednotky se rozestoupily od
potoka Lomnice v Mladém Smolivci aţ k vodárně před Budislavicemi „Na Kohoutech“, kde byl proveden samotný zásah.
Na celé cvičení dohlíţel pan Karel Suda z Kasejovic za OSH
Plzeň – jih.
Celá akce dopadla na výbornou, za coţ hasičům patří dík.
Eva Kubová, starostka obce

foto -ek-

V sobotu 10. dubna se děti z Chloumku jiţ potřetí sešly k jarnímu úklidu okolí obce. U silnic a cest nasbíraly šest velkých
pytlů odpadu. Největší mnoţství odpadků tvořily dle očekávání plastové lahve vyhazované řidiči z aut. Zbytky ulovených
zvířat odhozené u cest v igelitových taškách zase nejsou
dobrou vizitkou myslivců. Ale našlo se i několik kuriozit, jako
je celé výfukové potrubí, dopravní značka, závodní průkazka,
soudek od piva či poškozená stoforintová bankovka. Děti nasbíraný odpad roztřídily a předaly k recyklaci. Za svoji zásluţnou činnost byly odměněny táborákem s opékáním špekáčků.
Děkujeme všem, kdo neznečišťujete naši přírodu!
-jh-

Číslo 5; ročník XV.

S letním semestrem University
třetího věku, téma LESNICTVÍ
se loučíme tímto článkem, ve
kterém vzpomíná Ing. Marie
Zralá:
Byla jsem malá, mohlo
mi být asi 10 let, kdyţ mě vzal
dědeček JUDr. Jiří Vaníček na
výlet do Závišských lesů. Dědeček chodil rád pěšky a tak jsme
si spolu mohli vše dobře prohlédnout. Ukazoval mi
douglasky - mají krásné dřevo a rostou poměrně rychle a
pak další a další stromy aţ najednou: „A tohle je náš prales“. Viděla jsem velké smrky v roklině svaţující se k Závišínskému potoku. „A dědečku, je to opravdu prales?“
„Ano, pamatuj si to!“
Uběhla léta, mnohé se za ta léta změnilo jak k horšímu,
tak snad nakonec i k lepšímu. A tak jsem se téměř po padesáti letech vrátila do míst našeho pralesa. Ale nejen to. V
archivu lnářského panství, který je v současné době uloţen
v Třeboni na zámku jsem našla mapu, kterou označila tamnější paní doktorka spravující archiv za mapu z doby Josefa
II. cca z roku 1790 nebo moţná i z dřívějška. Je to mapa
„Grund Ries des Mayerhof Neuhof “. Mapa svobodného
dvora Nový dvůr. Na mapě je nejen Nový Dvůr, ale i Kocelovice, Hornosín, Soudný vrch a ..... část lesa - prales. Po
padesáti letech jsem našla několik stromů - smrků z našeho
pralesa. Několik jich vzalo za své. Asi se zlámaly při
vichřici v r.1994, další asi dva nebo tři vydrţely dodnes.
Kdyţ jdu tudy na procházku, vţdycky je zdravím. Ostatní
porost je o mnoho mladší, okolo 100 let. To je porost smrkový, na mapě je úsek lesa delší - předpokládám, ţe je to
dnešní dubová alej stará přibliţně 150 let.
A Nový Dvůr téměř po padesáti letech?
V roce 1993 jsem musela z toho zbídačeného dvora odejít.
A nakonec? Dalo to velkou práci, ale uţ je ze stodoly pilnice a dvůr vypadá tak, jako kdyţ se v něm usídlili dobří
hospodáři, kteří se vyznačovali vzornými chovy dobytka a
nyní certifikáty stavebního řeziva většinou z vlastních lesů.
A tak to, co mě učil můj dědeček, učím já své vnuky. S tím rozdílem, ţe uţ nejezdí ze Lnář na Nový Dvůr na
koni, ale s babičkou po polních cestách teréňákem.

foto -jh-

Chloumecké děti při úklidu okolí obce.
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Váţení přátelé tenisu,

Čarodějnice v Mladém Smolivci

foto -ek-

V Budislavicích si letos dali záleţet a přípravu pálení čarodějnic nepodcenili. Výsledkem byla krásně upravená hranice i
s čarodějnicí, jen posuďte sami.... Samozřejmě ohně se rozhořely v kaţdé obci, nechyběla májka ani něco k opečení a „k
dobré náladě“. A tak tato tradiční aprílová veselice potěšila
malé i velké.
-ek-

letos byl opět upraven tenisový dvorec v Oselcích
s antukovým povrchem, na který srdečně zveme všechny
příznivce tenisu v okolí. Přijďte si zahrát nebo alespoň vyzkoušet svoje schopnosti v tomto krásném sportu za minimální poplatek.
1. Za kaţdých 1,5 hod. hry je poplatek pro jednoho hráče
20 Kč, za kaţdou další započatou hodinu se poplatek zvyšuje o 10 Kč pro kaţdého hráče.
2. Mládeţ do 15-ti let můţe po dohodě se správcem vyuţívat tenisový dvorec zdarma, ale jen do 17 hodin.
3. Permanentní vstupenka na celý rok stojí 400 Kč a to na
1,5 hod. denně pro kaţdého hráče. V případě, ţe si hráč
platící permanentku přivede soupeře bez permanentky,
zaplatí tento 20 Kč, za kaţdou další započtenou hodinu se
poplatek taktéţ zvyšuje o 10 Kč.
Z důvodu zvýšeného zajmu o víkendech je třeba na tyto
dny se předem objednat u správce dvorce na tel. 371
595 230 nebo mobil 606 169 967.
4. Hráči, kteří odpracovali na dvorci alespoň 5 hodin platí
permanentku 100 Kč.
5. Klíče od kurtu si vyzvednete u správce p. Jiřího Marka,
Oselce čp.123 (nový dům nad kurtem), kde také zaplatíte
poplatek.
6. Samozřejmostí je úprava dvorce kartáčem po skončení
hry.

Dále vás chceme pozvat na 18. ročník turnaje
rekreačních hráčů:

který se bude hrát v termínu
30. července aţ 1. srpna 2010

Učebnicová hranice v Budislavicích.

foto -ek-

Propozice turnaje budou zveřejněny v Kasejovických novinách
a na nástěnce u hřiště TK Oselce
12.7.2010.

SEKÁNÍ ZAHRAD
ÚPRAVA TRÁVNÍKŮ,
ZAHRAD A PARKŮ

Mladosmolivečtí hasiči se dohodli a zorganizovali ve vsi pravou českou zabijačku. Přivezli čuníka, nakoupili ještě trochu
masa jiţ porcovaného, samozřejmě dva soudky piva a
v sobotu 17. 4. 2010 v sedm ráno vše vypuklo. Vařil se ovar,
jitrnice, jelita i tlačenka. Lidí se sešlo něco kolem čtyřiceti,
nejvíce byli zastoupeni hasiči, ale přišli se podívat nejen místí, ale i přespolní. Výrobky byly výborné - jen se po nich zaprášilo. Určitě to bylo pro některé zúčastněné náročné, ale
dobrá nálada a sranda nechyběly a tak to má být. Vţdyť na
vsi je třeba hledat v kaţdé akci to, ţe se tady něco děje a ţe
máme nějakou „kulturu“…..
-ek-

foto -ek-

● práce prováděné zahradním
traktůrkem
● práce prováděné motorovou
kosou
● příprava záhonů, výsadba
květin
● provozování závlahových
systémů a melioračních
zařízení
● prořezávání stromů
MI-PAL Milan Palečko,
Bezděkov 7, 335 44 Hradiště
Tel. 607 707 580
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Anna MAŠKOVÁ
Naděţda ŠOURKOVÁ
Miluše HLINKOVÁ
Marie VAVŘIČKOVÁ
František NOVOTNÝ
Václav BEHENSKÝ
Bohuslav DOBIÁŠ
Jaroslav VODIČKA
Jarmila FAMĚROVÁ
Miroslav KARLÍK
Adolf RAŠKA
Barbora HLINKOVÁ
Zdeňka DARDOVÁ
Josef TALŮŢEK
Vladimír MATZ
Anna ČOUDKOVÁ
Marie NACHTMANOVÁ
Václav SILOVSKÝ
Olga SLANCOVÁ
Vlasta ŠKUDRNOVÁ
Adolf JIŘINEC
Věra FRUHAUFOVÁ
Václav SLUKA
Věra SILOVSKÁ
Věra ARVAYOVÁ
Václav KRAVAŘÍK
Marie DARDOVÁ
Miloslav VACHUŠKA
Oldřich SKLÁDAL
František PANÝREK
Květoslava DLOUHÁ
Václav HOLUB
Václav KREJČÍ
Viktor VLASÁK
Jan SPOUR
Svatava BALKOVÁ
Miloslav KOVÁŘ
Marie PROKOPIUSOVÁ
František ŠIŠKA
Václav FENKO

Přebudov
Kladrubce
Ţivotice
Nová Ves
Kasejovice
Řesanice
Budislavice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Újezd
Oselce
Radošice
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Oselce
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Řesanice
Bezděkov
Mladý Smolivec
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Polánka
Kasejovice
Hradiště
Kotouň
Starý Smolivec
Kasejovice
Bezděkov
Chloumek
Doţice
Budislavice
Kasejovice
Podhůří
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec

Číslo 5; ročník XV.

VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 8.00-13.00, 16.00-17.30
ÚTERÝ: 12.00 - 14.30 )

TELEFON: 602 429 346
NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
 Richard Herman: Ohnivá clona
 Barbara Cartland: Cestou ke štestí
 Henry R. Haggard: Doly krále Šalamouna
 Gabriele Marie Cristen: Sisi - Sen o lásce
 Danielle Steel: Květinový ples
Naučná literatura pro dospělé:
 David Irwing: Goebbels - Pán myšlenek Třetí říše
 Václav Mentberger: Kasejovické pověsti, básně a
říkánky

Literatura pro děti a mládeţ:
 Morris, Goscinny: Psychoterapie Daltonových
 Goscinny, Uderzo: Asterix na Korsice
 Hana Lamková: Káťa a Škubánek
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Kulturně společenské centrum nabízí
od září 2010

(kresba, modelování...)
pod vedením sochaře pana V. Česáka
Informace tel. 602 429 346

TJ SOKOL KASEJOVICE
pořádá

Tomáš Kubík, Kladrubce
Martin Jiřinec, Kladrubce
Julie Flachsová, Kasejovice

Jiřina Sudová, Újezd u Kasejovic
Rudolf Suda, Újezd u Kasejovic
Marie Slavíčková, Chloumek
Zdeněk Kučera, Starý Smolivec

SOUTĚŢE PRO MALÉ I VELKÉ*
ODMĚNY*OBČERSTVENÍ*VOLNÁ ZÁBAVA
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Kulturně - společenské a vzdělávací centrum
města Kasejovice

Vyhlášení výsledků
dubnové vědomostní soutěţe:

vyhlašuje

AMATÉRSKOU FOTOSOUTĚŢ
1. stupeň
1.místo
Filip Chaloupka
2.místo
Kateřina Řehořová
3.místo
Anička Fialová
Miren Vilhelmová
Tom Lexa
Jakub Löffelmann
Adam Mrázek
Jaroslav Solar
Filip Vachuška

Do soutěže jsou přijímány fotografie min. rozměrů 13 x 18 cm, max. 4 ks.
Fotografie musí být na zadní straně označené názvem, jménem
autora a místem a letopočtem pořízení snímku.
Fotografie je možné přihlásit do soutěže v knihovně nebo na Městském úřadě
Kasejovice 98, 335 44. Informace: knihovna@kasejovice.cz, tel. 602 429 346.
Všechny soutěžní fotografie budou vystaveny
v knihovně města Kasejovice.
Uzávěrka soutěţe: 11. června 2010
Vyhlášení výsledků:
21. června 2010 v 17. hod v knihovně

2. stupeň
1. místo
Míša Juráčková
Nikola Kebrlová
2. místo
Barbora Brabcová
Ondřej Šustr
Natálka Cihlová
3. místo
Josef Chaloupka

První fotografické „vlaštovky“ k nám přiletěly z teplých krajů přesněji řečeno z Texasu od fotografky Svatavy Strnad.

Výhercům blahopřejeme!

Kulturně společenské centrum
srdečně zve na

VÝSTAVU KAKTUSŮ

Kulturně společenské centrum
nabízí
zájemcům o francouzský jazyk od září 2010

Informace na tel. čísle 602 429 346.
Knihovna města Kasejovice
Vás zve
na výstavu ilustrací Evy Sýkorové ke knize

Ilustrace budou vystaveny do 15. června.

18. června od 9 do 17 hod.
19. června od 9 do 17 hod.
20. června od 9 do 15 hod.
Vystaveny budou kaktusy z několikatisícové
sbírky pana Pavla Růta, který čerstvým
majitelům kaktusů v těţkých začátcích
rád poradí.
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ŠUTROVÁNÍ

„Měsíc květen od věků, dává květy člověku.“

Den Země jsme oslavili ve školce budováním KAMÍNKOVÉHO
JEZÍRKA. Rodiče s dětmi shromaţďovali od podzimu líbivé
kamínky, kameny i oblázky a ty
přinesli do školky. Po úpravě
terénu za pomoci tatínků i maminek si děti mohly své kamínky umístit do kamínkového jezírka. Všichni, kteří se zde sešli, obdivovali jaké dovede příroda
vytvořit krásné a zajímavé kameny. Kamínkové jezírko získalo úspěch i obdiv všech přítomných rodičů i dětí.

Všechno kvete a voní. Český název pro květen je přesný,
plný květů, vůně a barev, říká se mu také máj. Dříve se
hlavně na venkově stavěly máje. My jsme tuto tradici neporušili a na oslavu krásných dnů jsme si společně ozdobili a
postavili u školky májku a jarními písničkami přivítali máj.
Těšíme se na milé vystoupení pro naše maminky k jejich
svátku ke Dni matek.
● Den matek - vystoupení dětí, předání dárečku
● plavání v bazénu v Mačkově 2 x
● jízda na koních 2 x
● beseda s hasiči, seznámení s technikou
Brousek pro tvůj jazýček:
Hynek Hanu houpá, směje se a houká,
mnoho Hynku nehoupej,
a ty Hano nehoukej.

foto -il-

Kdyţ se ruce k dílu přiloţí, dílo se nám podaří. Kamenné
jezírko nám ozdobilo prázdný prostor před školkou.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dopolední program začal kolem deváté hodiny, kdy děti z
obou tříd slavnostně za zpěvu písničky o čarodějnici vynesly
dvě zlé čarodějky na zahrádku k ohni. Za mohutného potlesku
a čarovných zaklínadel byl zapálen oheň a babice byly spáleny. Poté přišly na řadu lístečky s pavučinami a zlobením, které
děti po celé školce nasbíraly - a šup s nimi do ohně! A tak
shořelo křičení, ubliţování, kousání, sprostá slova a spousta
dalších lumpáren a zlobení. Paní kuchařky připravily dětem
výborné vuřty pěkně opečené jako na ohýnku - a tak si děti
pochutnaly a posilnily se na celé odpoledne.
foto -il-

Rodiče s dětmi v pilné práci.

Básnička pro maminky
MAMINCE K SVÁTKU - Jiří Havel
Maminko, nevím, co ti přát,
jsem totiž hrozně nerozhodný.
A tak ti přeji akorát,
abych byl aspoň jednou hodný.
Všem maminkám přejeme jen úsměv na tváři.
Ivana Ledvinová, ředitelka Mateřské školy Kasejovice

Obrázek „ Jak jsme pálili zlo“ nakreslila Adélka Kopřivová.

Květen 2010

str. 11

Číslo 5; ročník XV.

POHÁDKA O NEPOSLUŠNÝCH
KŮZLÁTKÁCH
Pohádku nám přivezlo naše oblíbené Divadélko Dráček. Veselá pohádka se spoustou písniček a poutavých scének děti nejen pobavila, ale i poučila. Budeme se těšit na další setkání s tímto divadélkem a
jejich pohádkami.
Alena Braunová, učitelka MŠ Kasejovice

Ve čtvrtek 22. dubna zavítala do kasejovického kulturně-společenského a vzdělávacího centra ilustrátorka Eva Sýkorová. O
tom jak vzniká ilustrace, besedovala nejen
s dětmi z mateřské školy, ale také s ţáky druhého stupně základní školy. Ţáci tak měli jedinečnou moţnost seznámit se technikou airbrush,
kterou ilustrátorka při tvorbě svých ilustrací
uplatňuje. Tato technika se česky nazývá americká retuš a je zaloţená na nanášení barvy
v proudu vzduchu. Není pouţívána pouze při tvorbě ilustrací, ale i při
dekorování dřevěného nábytku, automobilů, sportovních přileb atp.
Z vyprávění Evy Sýkorové se ţáci dozvěděli, jak se k této
práci dostala ona a co to všechno obnáší. Na závěr besedy vyzvala
ilustrátorka ţáky k diskusi, ve které se mohli ptát na to, co je z oblasti
ilustrátorství zajímalo.
Štěpánka Löffelmannová

Obrázek z pohádky „O kůzlátkách“ nakreslil Marek
Šůch.

Další obrázek z divadelního představení nakreslila
Rozárka Urbancová.

foto -lfsŢáci 8. ročníků při besedě s ilustrátorkou Evou Sýkorovou

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/. Lůţkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky. Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené. Peří, péřové a
vatované přikrývky, polštáře, deky. Obuv – veškerá nepoškozená.

Obrázek Honzíka Flachse z téţe pohádky.

Keltský večer

koncert skupiny SAMHAIN
pátek 14. května 20.00 hod.

nádvoří Zámku Lnáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 4 .6. 2010 15 - 18 hod., 5 .6. 2010 8.30 - 11 hod.
místo: budova Agrochovu Kasejovice - přízemí
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
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V pondělí 26. dubna se na Základní škole Kasejovice uskutečnil
v rámci projektu „ Poznáváme svůj kraj“ projektový den „Den Země“. Tento den si ţáci připomněli světový svátek ţivotního prostředí, který kaţdoročně připadá na 22. dubna.
„Dne Země“ se zúčastnili ţáci 1. i 2. stupně základní školy. Pro ţáky
obou stupňů byla připravena beseda o třídění odpadu s firmou Tonda
obal na cestách, na které se postupně po ročnících všichni vystřídali.
Pro ţáky 1. stupně si program připravily třídní učitelky – děti třídily
odpad, hrály hry s ekologickým zaměřením, vyráběly z PET lahví.
Ţáky 2. stupně nejdříve jejich třídní učitelky seznámily s historií
Dne Země ve třídách. Poté se všichni odebrali do prostor kolem školy, kde následovalo vytváření plastik z PET lahví se zaměřením na
zvířata. Jak si s daným úkolem jednotlivé třídy poradily, dokazují
jejich výtvory před budovou školy. Pod jejich rukama vyrostl např.
dinosaurus, ţirafa, slon, chobotnice, had. V závěru „Dne Země“ si
ţáci změřili ve skupinách své znalosti ve hře „To dáš!“, v tématech
týkajících se odpadů, odpadového hospodářství, elektroodpadu, člověka a přírody a dalších.
Jitka Matasová, učitelka ZŠ Kasejovice

Číslo 5; ročník XV.

Jako kaţdým rokem se i letos Základní škola Kasejovice zúčastnila Mcdonald´s Cup 2010 ve fotbale.
Okrskové kolo proběhlo 27. dubna v Ţinkovech a
naši se ve skupině B starších ţáků utkali s týmy z
Nepomuka, Ţinkov, Vrčeně, Milče a Spáleného Poříčí. Třemi jasnými výhrami a jedinou prohrou si nakonec vykopali pěkné třetí místo a postup do okresního
kola. To proběhlo ve středu 5. května v Přešticích a
pro naše byl tento den zřejmě třináctého v pátek, protoţe se jim nedařila hra, nepadl jediný gól, a tak po
dvou remízách skončili nakonec na pátém místě. Turnaje se zúčastnilo celkem šest týmů z Nepomuka,
Přeštic, Chotěšova, Spáleného Poříčí a Štěnovic.
Naši školu reprezentovali převáţně ţáci čtvrté třídy a
páté třídy.
Marie Řehořová

Zveme vás na poznávací zájezd
ŘÍM - ORVIETO - TIVOLI - ASSISI
Kdy: 27.10. - 4. 11. 2010
Cena: 7.800,- Kč za ubytování v centru Říma
+ polopenze
Informace: Helena Štěpánková,
tel. 371 580 185, 728 711 467

Ţáci třídy 8.A při výrobě plastového slona

foto -lfs-

Pet brontosaurus - výrobek ţáků třídy 8.B

foto -lfs-
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Víte jiţ o nutriích v Tojicích? Keramické
dílničce Jitky Kahounové? Vláčcích ve Vrčeni? Huculských koních Jiřího Tetzeliho? Případně chcete
vyhrát v dobrodruţné hře „Po souřadnicích historie
Spálenopoříčska“? Vyslouţit si Výuční list děvečky/
čeledína na opravdové farmě, či přespat v pokojích
vonících atmosférou roku 1909?
Pak neváhejte a zastavte se v Informačním centru v
Nepomuku pro netradičně pojatý turistický bulletin
Prameny, který je zde k dispozici zcela zdarma. Případně navštivte jeho internetovou podobu na
www.mas.nepomucko.cz/bulletin. Prameny Vás
přesvědčí, ţe jiţní Plzeňsko rozhodně nemusí být
nudné, ba naopak: ţe stále je co objevovat, poznávat
a proţívat.
Pavel Motejzík
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Z dopisu Rogera Boase, veterána 2. světové války, který byl přítomen osvobození Kasejovic:
Bylo to velmi laskavé, ţe jste mi zaslali pozvání na účast
oslav 65. výročí osvobození města Kasejovice konané dne 3. května
2010. Velmi rád bych toto pozvání přijal a vrátil se do míst, kde jsem
se v roce 1945 cítil tak příjemně, kde jste mě a moje kamarády z batalionu přijali s takovou vřelostí. Je mi ale líto, ţe se nemohu zúčastnit, bohuţel uţ se necítím na to, abych mohl absolvovat tak dlouhou
cestu. Kéţ bych ještě mohl!
Stále vzpomínám na velké dojetí, které jsme cítili na jaře roku
1945, a to nejen my, ale i naši mladí přátelé z Kasejovic. Pro ně to
znamenalo konec nacistické tyranie a pro mě konec války. Málokdo z
nás si ale uvědomil, co mají Sověti v plánu. Jsem opravdu rád, ţe
město Kasejovice i celá Česká republika jsou plně svobodné a jsou
nezávislí členové světové společnosti.
Posílám vám srdečné díky a jsem vděčný za váš milý projev
přátelství.
Srdečně Roger Boas
Z dopisu Josefa Křístka, plk.v.v.:
Děkuji za pozvání na oslavu 65. výročí osvobození města Kasejovice, ale bohuţel se nemohu zúčastnit, protoţe v době uskutečnění mám nastoupit na tři týdny na léčení do Sanatoria v Klimkovicích.
Také cestování na delší vzdálenosti je v mých 90 letech jiţ poměrně
náročné. Ovšem na Kasejovice vţdy rád vzpomínám. Krátkou dobu
po příjezdu zpět do Československa do nedalekých Lnář, kde jsme
byli ubytováni na zámku, jsem se seznámil s H. Kubíčkovou a naše
svatba se uskutečnila právě u vás v Kasejovicích.
K výročí osvobození vašeho města přeji všechno nejlepší!
Moc mě těší, ţe jste nezapomněli na příslušníky zahraniční armády a
ještě jednou děkuji.
S pozdravem plk.v.v. Křístek Josef

Okresní hospodářská komora Plzeň-jih informuje
Jednoho teplého jarního dne se vypravila
skupinka nás „starších a pokročilých“ na plánový
výlet na Svatou Horu. Jelikoţ však autobus naprosto
neplánovaně a nezodpovědně utrpěl poruchu, museli
jsme se na místo dopravit auty. Chtěla bych se tímto
omluvit zájemcům, kteří z tohoto důvodu nemohli
jet.
Cílem naší cesty nebyla jen Svatá hora coby
krásné a úctyhodné místo s řadou významných památek, ale taktéţ koncert chrámové hudby ve Stříbrné kapli. Jelikoţ nám počasí přálo, mohli jsme dosyta vychutnat poklidnou atmosféru tohoto místa. Také
koncert v kapli, kterým náš výlet končil, byl úchvatným a obohacujícím záţitkem - opravdovou
„třešničkou na dortu“.
-vv-

Dne 23. dubna 2010 uspořádala OHK Plzeň-jih od 14:00 hod
v Kulturním domě ve Stodě Setkání členů OHK PJ a podnikatelů Stodska s představiteli místních měst a obcí. Setkání zahájil předseda OHK
PJ Ing. Miloš Fürst, Eq. M., představil přítomné hosty, které poté seznámil s činností a cíli OHK PJ. Tímto bychom chtěli poděkovat p. Lubošovi Berkovi, který zde byl jako zástupce za MÚ Stod. Dále p. Pavlu
Cíchovi, který připravil místo konání této akce a p. Kaderovi, jeţ připravil chutné občerstvení pro účastníky. Rovněţ se tato akce bohuţel, stejně jako tomu bylo při setkání ve Spáleném Poříčí v únoru tohoto roku,
nesetkala se zaslouţeným ohlasem ze strany okolních starostů. Programem jednání byl současný stav podnikání v regionu Stodsko, koncepce
rozvoje podnikání tohoto regionu, spolupráce OHK PJ s reprezentanty
místních úřadů.
Rozsáhlá diskuze byla motivací pro delegáty OHK PJ k řešení
místních problémů a jejich přenosu na příslušné orgány. S tím souvisí
důleţitost společného smyslu sdruţování a sílící členské základy OHK
PJ, aby se tyto zájmy a potřeby daly prosadit. Prostředí této akce bylo
pro účastníky velice sympatické, prostorné, spolupráce s MKZ Stod
velmi vstřícná, proto se OHK PJ rozhodla zde na podzim t.r. uspořádat
2. ročník Veletrhu perspektivy řemesel pro vycházejí ţáky ZŠ.
Zapsala: Milena Blaţková,
asistentka předsedy
OHK Plzeň-jih
www.ohkplzen-jih.cz
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Dlažby Obklady
Plánička Plánice

● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště. Bliţší infor-

mace na tel: 371595129, 724160786 nebo
email:obec.hradiste@blatna.net

Prodej keramických obkladů a dlažeb
TRVALE NÍZKÉ CENY!!
Kompletní dodávka zboží včetně obkladačských prací

● Koupím kamna „Petry“ nebo „Club“. Tel.721 482 957.

Možnost zdarma dopravit zakoupené zboží k zákazníkovi

● Prodám seno dobré kvality.Tel. 603 393 517, 382 210 088.
● Prodám sedací soupravu (rohový gauč s úloţným prostorem, 2 křes-

la), zachovalý stav. Tel.607 615 854.

Tel. 376 394 264
Mob. 737 733 022

● Prodám: videorekordér + kazety originálních filmových pohádek 50

Po - Pá 7-17 hod.
So

7 - 12 hod.

E-mail: milan.planička@seznam.cz

ks za 1500,- Kč, skříňku na kol. skleněná 1000,- Kč, fontánu modrou pro astmatiky za 300 Kč, stoleček dětský (srdíčka) třípatrový za
300 Kč, el. kamna DEKO - nová skleněná deska za 4000,- Kč, plasmovou televizi SAMSUNG - úhlopříčka 81 cm za 8000 Kč, satelit
za 3000,- Kč. Tel. 604 328 634.

web: www.obklady-planicka.cz

PŮJČKY
VŠEM
● nebankovní společnost
● schválení ihned
● 80 % průchodnost
● bez poplatku předem

Tel.: 731 780 142
Pohřební ústav Jan Hořejš
Ţiţkova 120, Blatná
(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského)

Otevřeno:
Po - Pá 8 – 17, So 8.30 – 11.30
tel.: 383 422 073
Nepřetrţitá sluţba 24 hod. denně, 7 dní v týdnu
včetně svátků na tel. číslech:

383 422 464, 603 512 653,
604 213 930, 775 968 082
Zajišťujeme veškeré pohřební sluţby (převozy
a pohřby po celé ČR, kopání hrobů, parte, květiny,
autobus, kamenické práce atd.).
Prodej hřbitovních doplňků.
Vyřízení obřadů kdykoli i po pracovní
době, moţno i u vás doma.

Dlouholeté zkušenosti.
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