SRPEN 2011

Cena 3,- Kč

Číslo 8; ročník XVI.

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

Ve dnech 3. – 13. června 2011 navštívila
hodnotitelská komise 17 obcí Plzeňského kraje. Komise, které předsedal Petr Uher – starosta městyse
Zvíkovec, dále tvořili: Václav Pergl – starosta městyse Koloveč, Naděţda Burešová – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Tamara Salcmanová –
zástupce Spolku pro obnovu venkova PK, Karel Foud
– zástupce Ministra kultury ČR, Ladislav Walter –
zástupce Ministerstva zemědělství, Jiří Červenka –
zástupce Svazu měst a obcí ČR, Marie Halířová –
zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Irena Tolarová – zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Ministerstva ţivotního prostředí ČR a Václav Baxa – zástupce Krajského úřadu
Plzeňského kraje. Hodnotitelská komise zavítala do
obcí Broumov, Břasy, Dešenice, Díly, Hamry, Hněvnice, Horní Lukavice, Chanovice, Kostelec, Luţeničky, Němčovice, Soběkury, Tymákov, Vejvanov, Vstiš
a Ţihle.
Ve čtvrtek 9. června pobývala hodnotitelská
komise v Kasejovicích, které v roce 2006 soutěţ Vesnice roku Plzeňského kraje vyhrály a v loňském roce
vysoutěţily cenu hejtmanky Plzeňského kraje. Tak
jako v předchozích ročnících posuzovala hodnotitelská komise koncepční dokumenty, společenský ţivot
v obci, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební
fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inţenýrské sítě, úspory energií, péči o veřejná prostranství a
přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační technologie. V roce
2011 zaujala hodnotitelskou komisi v Kasejovicích
zvláště práce města, místních spolků a sdruţení
s místní mládeţí. Komise ocenila výbornou spolupráci města Kasejovice s mateřskou a základní školou,
činnost místního kulturně-společenského centra a
fungování Klubu otevřených dveří pro neorganizované děti a mládeţ a mateřského centra Sedmikráska.
Pozitivně byla hodnocena také práce Tělovýchovné
jednoty Sokol Kasejovice, která se intenzivně věnuje
práci s mládeţí v oblasti fotbalu a významně se podílí
na organizování sportovních a společenských akcí
v obci. Oceněna byla také práce Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kasejovice s místní mládeţí. Komisi velmi překvapil v kostele Sv. Jakuba upravený hrací prostor pro děti, aby nerušily při mši.
Soutěţ vesnice roku Plzeňského kraje 2011
vyhrála obec Chanovice, která tak získala zlatou stuhu. Kasejovice získaly bílou stuhu za práci s mládeţí.
Společně s bílou stuhou převzalo městečko symbolický šek na 20 000,- Kč a moţnost poţádat si na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy venkova o dotaci ve výši 600 000,- Kč, která bude jistě
příjemným příspěvkem na jednu z plánovaných stavebních akcí města Kasejovice.
Štěpánka Löffelmannová

V sobotu 9. července 2011 proběhlo slavnostní přivítání nových občánků všech částí obce Mladý Smolivec. Od posledního vítání se za
13 měsíců u nás narodilo 9 nových občánků v našich pěti obcích. Pět
chlapečků: Filip a Jan Markovi, Pavel Šmíd nejmladší, Erik Vilhelm,
Vašík Šipula a čtyři děvčata: Klára Šimšová, Adéla Zajícová, Nela
Šmolíková, Lýdie Janoušková. Vítání občánků se konalo v zasedací
místnosti na Obecním úřadě v Mladém Smolivci a na slavnost dorazilo 7 dětí z devíti pozvaných. Samozřejmě dětičky dorazily v náručí
svých rodičů a doprovodu babiček, dědečků, prababiček a pradědečků, sourozenců, strýčků a tetiček. Asi po čtyřiceti letech se nám zdařilo přivítat i dvojčátka a to Honzíka a Filípka Markových z Doţic.
Celým obřadem nás provázela paní Vladislava Růtová. Nejprve nám
přednesly děti z MŠ připravené básničky a za doprovodu Svatavy
Šlaisové na harmoniku zazpívaly písničky Po slavnostním přivítání
občánků následovalo předání dárečků a kytiček od obecního úřadu a
nechyběl ani přípitek na zdraví našich dětí a tradiční focení ratolestí
v kolébce.
Eva Kubová

Kulturně společenské centrum Kasejovice
pořádá a zve na tyto zájezdy:

v sobotu 27. srpna 2011, cena za dopravu 160 Kč,
odjezd 7.30 hod., plánovaný návrat cca v 18.30 hod.

v neděli 28. srpna 2011, cena za dopravu 100 Kč,
odjezd v 8 hod., návrat okolo 15 hod.

v sobotu 24. září 2011, cena za dopravu 120 Kč.
Závazné přihlášky včetně úhrady u paní D. Jakubčíkové v prodejně
Drogerie v Kasejovicích. Informace na tel. 602 429 346.
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RADA MĚSTA KASEJOVICE MIMO JINÉ SCHVÁLILA:
dodavatele rekonstrukce části vodovodu Chloumek - firmu Kanalizace a vodovody, a.s. Sedlec 195
nabídku GPL Invest, s.r.o. na zajištění výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Rekonstrukce a přístavba fotbalové
tribuny a šaten TJ Sokol Kasejovice“
opravu podlahy v tělocvičně
finanční příspěvek SDH Kladrubce
finanční příspěvek ZO Českého svazu chovatelů Kasejovice na vodovodní přípojku ve výši 40 000 Kč

Číslo 8; ročník XVI.

U příleţitosti 70. výročí pohřbení plk. Václava Brejchy, rodáka ze Ţivotic, uspořádalo zastupitelstvo obce, Sbor
dobrovolných hasičů a členové Military klubu dne 16.7.2011
uctění jeho památky a poloţení věnce u pomníku. Pan Václav
Brejcha se zúčastnil bitvy o Anglii jako stíhací pilot u Královských vzdušných sil RAF. Dne 19.6.1941 se zřítil s letounem
do moře. Jeho tělo bylo vyloveno aţ 18.7.1941 a pohřbeno ve
Scottow v Hrabství Norfolk.
Poloţení věnce proběhlo i dne 5.5.2011 u příleţitosti
66. výročí osvobození.
B. Němejc, starosta obce Ţivotice

RADA MĚSTA KASEJOVICE JMENOVALA:
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na stavbu „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten na
hřišti TJ Sokol Kasejovice“ ve sloţení: A. Vochová - projektantka, p. Kučerová, p. Chárová, Ing. Čápová
komisi pro inventarizaci muzejních sbírek v depozitáři:
p. Červený, p. Sudová, p. Černá
Oznámení MÚ Kasejovice
22. a 23. srpna 2011 proběhne

SVOZ PLASTŮ
Plasty připravte v zavázaných pytlích před svými domy
nejdříve jeden den před plánovaným svozem!

Přes nepřízeň počasí, které na počátku prázdnin rozhodně ničím nepřipomínalo léto (například v sobotu 2. 7. v
Nezdřevě teploměr nepřekonal úroveň 11°C ), vyrazilo od
nezdřevské hospody v úterý 5. července v 10.40 hod. 26
odhodlaných cyklistů na známou (takzvanou pozdyňskou)
trasu populárního „Tour de oblouk“. Posilněni dršťkovou
polévkou a prvními iontovými nápoji i skutečností, ţe ranní
déšť ustal ve tři čtvrtě na deset, pochvalovali si jezdci, ţe je
poměrně teplo (tou dobou bylo 16°C a zamračeno). V pelotonu se sešly známé tváře a řada "rodinných" druţstev, mezi
nimiţ hrál prim pětičlenný tým Martínků ze Strakonic, sezením v Bezděkově, vedený maminkou Lenkou. Na start účastníky vyprovodily více neţ dvě desítky příznivců.
Během akce byly povětrnostní podmínky vcelku přijatelné,
jen chvílemi drobně mţilo, coţ sportovcům nikterak nevadilo. Po absolvování 11 etapových zastávek (Bezděkov, Kadov, Pole, Lnáře - hotel, Záhorčice, Březí, Hvoţďany,
Pozdyně, Předmíř, Lnáře - přístav, Hradiště) se první jezdci
vrátili do Nezdřeva krátce po 18. hodině. Do cíle nakonec
dorazilo více cyklistů, neţ jich bylo na startu, protoţe k pelotonu se v průběhu dne přidali i ti, kteří kvůli povinnostem v
zaměstnání nebo přehnaným obavám z počasí nejeli od počátku. Poslední účastníci přijeli k nezdřevské hospodě, kde
bylo připraveno pečené maso a kde se vesele zapíjel úspěšný
(i proto, ţe se nikdo nezranil) den, v půl deváté večer. A
slavilo se bujaře ještě přes půlnoc, vţdyť druhý den se nemuselo do práce.
Jiří Čepelák

Členové Military klubu , kteří spolu s místními uctili památku plk. Václava Brejchy.

Před padesáti pěti lety, 4.8.1956, si své ano řekli Václav a Marie Krejčovi z Doţic.
Skromní manţelé proţili celý ţivot v Doţicích. Dvaaosmdesátiletý Václav, známý harmonikář, pracoval nejprve
jako lesní dělník a pak aţ do odchodu do důchodu jako řidič u
Okresní správy silnic Plzeň-jih. O pět let mladší manţelku
Marii si všichni místní pamatují jako poštovní doručovatelku.
Jejich největším koníčkem je starost o místní kostel
sv.Michaela archanděla, který sousedí s jejich domem. Při
nedávné rekonstrukci věnovali obci prostředky na pořízení
nového kostelního zvonu, který nese jméno po paní Marii.
Manţelé vychovali dva syny a těší se z šesti vnoučat a pěti
pravnoučat. Za Obecní úřad Mladý Smolivec popřála starostka
Eva Kubová a Eva Kubíková.
-vb-

foto -vb-
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Pořadatele sportovních soutěţí v Oselcích příjemně
překvapil zájem dětí v VI. ročníku Oseleckého klokánka,
závodu ve skoku dalekém. Konal se tradičně v sobotu před
poutí spolu s nohejbalovým turnajem o Oselecké štěně.
V kategorii předškoláků a dětí 1. třídy se sešlo rekordních patnáct účastníků, kteří závodili ve skoku z místa. Ty
nejmladší, tříletou Terezku Motejzíkovou a Honzíka Járu
museli k odrazové čáře doprovodit rodiče, ale oba skočili
téměř 1 metr. Zlatou medaili si po třech pokusech odnesla
šestiletá Anička Machová z Prahy za výkon 138 cm. Kromě
medailí a věcných odměn si všichni závodníci odnesli tradiční bonbónky – Klokánky.
Starší děti skákaly uţ samozřejmě s rozběhem. Ve
společné kategorii kluků a děvčat 2. a 3. tříd vyhrál praţák
Jan Starý výkonem 270 cm. U čtvrťáků a páťáků přeskočila
kluky Nikola Jíchová, také z Prahy, s velmi pěknými 359
cm. V rozděleném závodě dětí ze 6. a 7. tříd stáli na stupni
nejvyšším Adélka Červená z Oselec (367 cm) a z kluků, kde
o pořadí rozhodovaly centimetry, Ondra Dýba z Prahy (402
cm). Z celkové účasti 35 ţáků a ţákyň měli pořadatelé velkou radost. Zaslouţily se o ní děti místních i chalupářů. A to
ještě nemohly přijít děti z tábora, který v sobotu začínal.
Současně probíhal uţ VII. ročník nohejbalového klání
dvojic. Letos se zúčastnilo 11 párů, které hrály ve dvou skupinách. Po semifinálových a finálových zápasech, zvedli
soudek „Plzně“, předaný starostou obce M.Cikánem, nad
hlavu, jak jinak, neţ plzeňští Dolejš s Doleţalem. Druhé místo zaujali nepomučtí tradiční účastníci Kotous s Hýskem,
třetí pak kotouňští Bořánek s Procházkou. Třemi formacemi
byla zastoupena i další pivní velmoc Braník. Tvořili je rodiče
a synové místních chalupářů. Trochu zklamáním byla účast
jen dvou dvojic oseleckých (v I.ročníků sedm!). V jedné
z nich hrála dobře i slečna Šolcová, ve druhé Zbyněk Vastl
ml., který jediný má stoprocentní účast ve všech ročnících.
Snad se místní rodáci polepší ve Václavském turnaji
trojic, který se bude hrát ve středu 28. září t.r.
Zatímco tyto dvě sportovní akce proběhly za krásného
počasí, svoje si s deštěm a chladem uţilo 19 rekreačních tenistů v XIX. ročníku turnaje Oselce open. Přes úpornou a
obětavou snahu pořadatelů, kteří neustále odvodňovali jinak
výborně připravený dvorec, se turnaj dohrával v týdnu a závěrečné zápasy v neděli 7. srpna. V sehraných utkáních zatím nedošlo k překvapení. I kdyţ příjemným byla účast dvou
plzeňských hráček Baumrukové a Dolejšové.
O vítězích turnaje si povíme v příštím čísle, stejně
jako o prvním ročníku tenisového turnaje rodinných čtyřher,
který byl připraven na sobotu 6. srpna. Turnaje, který teprve
svou tradici zakládá, se mohli zúčastnit opět jen rekreační
hráči s příbuzenskými vazbami.
Za pořadatele Dr. Radovan Broţ

Sbor dobrovolných hasičů Oselce pořádá
v pátek 26. srpna

Číslo 8; ročník XVI.

TJ Starý Smolivec ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů, Obcí Mladý Smolivec a našimi podnikateli,
uspořádal dne 6. července 2011 od 13.00 hod na hřišti ve
Starém Smolivci jiţ tradiční „Oslavu dne dětí a začátku
prázdnin“. Na zábavné sportovní odpoledne dorazilo asi sto
dětí ze Starého Smolivce a blízkého okolí. Děti soutěţily ve
třech věkových kategoriích a šesti disciplínách – běh, jízda
zručnosti na kole, skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba
na branku a chytání ryb na čas. Celé odpoledne děti dováděly na megatrampolíně, nafukovaly balónky, mohly si
v mezidisciplíně zasoutěţit v chůzi na chůdách a přetahování
pomocí lana. Počasí, na rozdíl od původního termínu 3. 7.,
kdy bylo 12°C a pršelo, se nyní umoudřilo a rozehřáté děti
jsme kropili z přistavené cisterny hasičů z Mladého Smolivce. Tato část se dětem náramně líbila a tak se začaly na mokré trávě klouzat a některé skončily jako bahňáci.

Pro výherce v jednotlivých disciplínách byly připraveny medaile, ze kterých se děti radovaly nejvíce a věcné
dárky. Samozřejmě, jako kaţdý rok, všechny soutěţící i nesoutěţící děti dostaly balíčky z pamlsků a nanuky. Na závěr
se opékaly klobásy, točila se limonáda zdarma a rozdávaly
se nanuky. S přispěním sponzorů se „Den dětí a začátek
prázdnin“ podařil a děti odcházely domů spokojené.
Poděkování patří všem soutěţícím, pořadatelům a
hlavně všem sponzorům, bez kterých se taková akce nedá
pořádat.
Eva Kubová

zájezd do Českých Budějovic

Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Oselce
a zaplatit dopravu 150,- Kč.

Přijďte se podívat na kvetoucí fuchsie
dne 27. a 28. srpna od 10 do 17 hod.
L. Mašková, Betlémská 147, Kasejovice,
tel. 371 595 010
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SCHVALUJE:
rozpočtové opatření č. 6/2011
úhradu neinvestičních výdajů za rok 2010 na ţáka ZŠ
Vrčeň ve výši 3.118,- Kč a úhradu na ţáky ZŠ Blatná ve
výši 8.655,- Kč
prodej pozemku v k.ú. Radošice, parcela č. 425/15 o výměře 1097 m2 za cenu 20,- Kč/m2 paní Marii Bártové z
Radošic
finanční příspěvek OS Blatenských maţoretek ve výši
2000,- Kč
vydání souhlasného stanoviska s přestavbou venkovské
usedlosti Radošice 24 dle architektonické studie a projektové dokumentace pro ohlášení stavby ve fázi před dokončením pro pana Matouše Rotta z Prahy
finanční dar SDH Mladý Smolivec ve výši 10.000,- Kč na
okrskové cvičení pořádané u příleţitosti 115. výročí zaloţení sboru
vydání předběţného závazného souhlasu s vyuţíváním
sběrného dvora odpadu ve městě Kasejovice
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
PK na opravu fasády presbytáře a sakristie a provedení
celé 1. etapy opravy fasády kostela sv. Michaela
v Doţicích v rozsahu rozpočtovaných nákladů 367 tis Kč
včetně DPH
ţádost pana Hoška z Doţic na povolení vybudování nájezdu z garáţe cca 10 m2 na obecním pozemku p.č. 817/1
KN v k.ú. Doţice před stavební parcelou č. 86
BERE NA VĚDOMÍ:
ţádost pana Kovaříka Jiřího ml. z Doţic s tím, ţe bude
zveřejněn záměr a poté se bude rozhodovat o prodeji
ţádost pana Trnky Stanislava z Klatov s tím, ţe o vydání
souhlasného stanoviska k projektu na výstavbu skladu
zemědělských strojů a nářadí na parcele č. 126/1 PK a
126/4 KN v k.ú. Starý Smolivec dle přiloţené projektové
dokumentace bude rozhodnuto na dalším zasedání aţ po
zjištění, ţe pan Trnka začne plnit podmínku rozhodnutí ze
dne 20.2.2003 – posunutí oplocení farmového chovu jelenů o 6 m
ţádost pana Marcela Voříška z Hvoţďan na koupi pozemku v k.ú. Starý Smolivec, nejprve je nutné vznést dotaz, o
který pozemek má pan Voříšek zájem, zjistit kdy chce na
pozemku stavět a poté je nutné zveřejnit záměr a rozhodovat o prodeji
získání dotace na opravu fasády kostela – 1. etapa presbyterium a sakristie ve výši 100 tis Kč od PK
výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba hasičské zbrojnice Starý Smolivec – 1. etapa“, zhotovitelem byla vybrána firma STAFIS-KT s.r.o.,
Pačejov nádraţí, která podala nejniţší nabídkovou cenu a
to na celou přístavbu 1.623.905 Kč včetně DPH, z toho na
1. etapu připadá část ve výši 546.670,- Kč včetně DPH
(další firmy Percom-interier Plzeň, Václav Kestler – BAU
KONEX, Toget Praha, PP servis Plzeň)
informaci o přípravě projektu na rekonstrukci klubovny
na hřišti v Doţicích
ţádost pana Luboše Bůţka z Plzně o pronájem pozemku
946/7 v k.ú. Mladý Smolivec, nejprve se zveřejní záměr a
o pronájmu se bude rozhodovat příště

Číslo 8; ročník XVI.

Jako kaţdý rok i letos se konal turnaj STARÝCH
GARD. V sobotu 2. července 2011 od 13 hod se ve Starém
Smolivci utkala v turnaji tentokrát čtyři muţstva starých gard
ze Starého Smolivce, Kasejovic, Bělčic a Blovic. Byl to zajímavý a povedený turnaj. Zpestřením bylo, jak se pořadatelé
vypořádali s přípravami turnaje. Protoţe chyběla jedna šatna,
tak se pořadatelé rozhodli muţstvu z Kasejovic obstarat „all
inclusive“ a přitáhli jim z Kasejovic maringotku, se kterou
bodovali v červnu na Hrách bez hranic. Kasejovičtí se chvilku čertili, ale potom byli rádi za prostornou šatnu.
Fotbal předvedli staří pánové výborný, všechna muţstva se snaţila podat co nejlepší výkony. Fanoušků dorazilo
něco kolem padesáti a muţstva se umístila následovně:
1. místo Blovice
2. místo Starý Smolivec
3. místo Bělčice
4. místo Kasejovice
Celá akce byla ukončena večer, byly předány ceny,
samozřejmě nechyběly poháry a následovalo občerstvení a
veselice pro některé aţ do ranních hodin.
Eva Kubová

Oselecká pouť, slavená kaţdoročně na sv. Markétu se letos
vydařila - hlavně vydrţelo počasí. Místní hasiči zajistili taneční zábavu i připravili prostor u kaple sv. Markéty.
Návštěvnost byla velká a nová kapela poutníky rozveselila.
Trhovců bylo méně, ale úplně to stačilo.
-mc-

foto -vb-
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V sobotu 16. července 2011 od 12 hod začaly oslavy
115. výročí zaloţení SDH v Mladém Smolivci. Sbory okolních obcí Starého Smolivce, Radošic, Doţic, Budislavic a
hosté z Oselec se po nástupu před OÚ v Mladém Smolivci
vydali slavnostním průvodem k pomníku padlých na náves,
kde smolivečtí hasiči poloţili věnec a poté průvod pokračoval na louku u Kuchařů, tam probíhalo samotné okrskové
cvičení. Cvičení se účastnilo 6 druţstev muţů, 2 druţstva ţen
a 1 druţstvo dětí.
První skončilo druţstvo dětí. Na prvním místě skončily ţeny z Radošic a druhé ţeny z Doţic. V kategorii muţů se
jednotlivá druţstva umísila následovně:
1. Budislavice
4. Doţice
2. Starý Smolivec
5. Mladý Smolivec (staří)
3. Mladý Smolivec (mladí)
6. Radošice
V průběhu sobotního soutěţního odpoledne bylo moţné zhlédnout historickou hasičskou techniku sboru z Radošic
a hostů z Oselec. Cvičení navštívil i pan Václav Sýkora, místostarosta OSH PJ. Jako dozor dorazilo auto z Kasejovic.
Celé cvičení doprovázelo na letošní léto celkem hezké
počasí a přišlo se podívat asi 150 diváků. Bylo zajištěno
chutné občerstvení v podobě chlazeného piva a pečených
klobás, grilovaného masa, langošů apod. Po skončení soutěţe
pokračovala vedle OÚ pod širým nebem taneční zábava se
skupinou MINIMAX. A jak je nám vlastní, i ta dopadla nad
očekávání zdařile….
Eva Kubová
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Ve čtvrtek 30. 6. 2011 proběhlo v mateřské školce ve
Starém Smolivci pasování předškoláků. Na tuto slavnostní
chvíli dorazili rodiče budoucích prvňáčků a pan místostarosta Jan Spour.
Děti nejprve zazpívaly a přednesly básničky a pak je
paní ředitelka Svatava Šlaisová slavnostně pasovala na školáky. Do 1. třídy odchází Lucinka Bártová, Pavlínka Krečová, Monička Vančurová, Péťa Fous, Vašík Zvonař a Verunka Krejčová. Děti dostaly slavnostní šerpu, vysvědčení se
samými jedničkami, dárečky a nechybělo fotoalbum
s fotkami a balíček se školními potřebami. Paní učitelky jim
popřály hodně úspěchů ve škole. Za Obec Mladý Smolivec
se přišel s dětmi rozloučit místostarosta obce Jan Spour a
předal jim kufřík se školními potřebami.
Na závěr se střílely rychlé špunty a následoval přípitek se
všemi dětmi a přání na úspěšné vykročení předškoláků do 1.
třídy ZŠ.
Eva Kubová

E-box

foto -vb-

KASEJOVICKÁ SYNAGOGA

11.9.
16.00
Vystoupí harfenistka
Jana Boučková

lidem usnadní třídění drobných
elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností
ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění
vyslouţilých malých elektrozařízení. Kaţdý
občan má nyní moţnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač nebo baterie na obecní úřad a
zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E
-boxu.
E-box je umístěn v budově OÚ v Hradišti.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení mnoţství sebraných malých spotřebičů.
Ty totiţ většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se
elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí
spolu s běţným odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně
dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu vyuţit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci,
je zajištěno, ţe drtivá většina vyslouţilého spotřebiče bude
opětovně vyuţita. Šetří se tak přírodní zdroje a ţivotní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.
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Josef SPOUR
Mladý Smolivec
Růţena BURDOVÁ
Ţivotice
Vlasta MAJEROVÁ
Kasejovice
Helena ZAHRADNÍKOVÁ Chloumek
Margit JANDOVÁ
Oselce
Václav BLÁHA
Budislavice
Vlasta SKUHRAVÁ
Kasejovice
Karel PEŠL
Kasejovice
Marie LEDVINOVÁ
Kasejovice
Václav KEC
Doţice
Vladislav KVĚTOŇ
Starý Smolivec
Marie BEHENSKÁ
Řesanice
Boţena KOVÁŘOVÁ
Kasejovice
Marie KLÁSKOVÁ
Nová Ves
Boţena ŠAMPALÍKOVÁ Kasejovice
Josef SKUHRAVÝ
Starý Smolivec
Václav TALŮŢEK
Ţivotice
Marie STRAKOVÁ
Mladý Smolivec
Anna HRACHOVCOVÁ Oselce
František MAŠEK
Kasejovice
Helena FLANDEROVÁ
Kasejovice
Helena LEVÁ
Doţice
Boţena BREJCHOVÁ
Kotouň
Růţena RAŠKOVÁ
Oselce
Ludmila MAŠKOVÁ
Kasejovice
Marie SEDLÁČKOVÁ
Mladý Smolivec
Helena BENEŠOVÁ
Polánka
Daniela GOTTFRIEDOVÁ Radošice
Anna PANUŠKOVÁ
Starý Smolivec
Jitka JIRKOVÁ
Oselce
Ladislav KOREJČEK
Kasejovice
Jindřich POHANKA
Polánka
Václav STOKLASA
Starý Smolivec

82 let
80 let
79 let
78 let
75 let
73 let
72 let
70 let

65 let
60 let
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Výpůjční doba: Po 8 - 13, 16 - 17.30, Út 12 - 14.30
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Eileen Dreyer: Neber si to osobně
 Barbara Woodová: Hořké tajemství
 Stanislava Nopová: X terra incognita
 Ivanka Devátá: Rodinný podnik
 Beatrice Small: Zakázané radosti
 Peter James: Vraţedné cédéčko
 Jiří Sekera, Jan Kurz: Čertovy kameny na Blatensku
 Jiří Ţáček: 2x2 je někdy 5
 Dobrou noc děti
 Hans de Beer: Lední medvídku, kam pluješ?
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Kristýna Niebauerová, Mladý Smolivec

Dožická traktoriáda 2011
Další, jiţ IX. ročník největšího závodu traktorů v České republice se jel 5.7.2011 v Doţicích. Deštivé počasí a neuvěřitelné bahno provázelo letošní ročník Doţické traktoriády.
Téměř čtyři tisíce diváků sledovalo závod necelé stovky traktorů. Vrchol traktorové sezóny v Čechách se znovu znamenitě vydařil. Veškeré informace o Doţické traktoriádě najdete
na www.traktoriada.cz.
-vb-

Zámek Lnáře
Sportovní aktivity v zámeckém parku
MINIGOLF, TENIS, VOLEJBAL
CENÍK:
MINIGOLF: Studenti

80 Kč / hra
(včetně zapůjčení hole a míčku)
100 Kč / hra
(včetně zapůjčení hole a míčku)

Dospělí

TENIS:

Dvouhra

foto -vb-

120 Kč / hodina
S trenérem: 300 Kč / hodinu

Čtyřhra
VOLEJBAL: Družstvo

150 Kč / hodina
120 Kč / hodina

Otevírací doba: pondělí - sobota od 14 hod.
Samostatné termíny a turnaje po domluvě na tel. č.
Ing. A.Zralá - 720 572 051, p. Vyskočil - 725 808 260
Informace v pokladně zámku

foto -vb-
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Oltářní obraz sv. Jiljí
v budislavickém kostele.
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Tak uţ se opět blíţí budislavická pouť, která se slaví v neděli nejbliţší svátku sv. Jiljího letos tedy 4. září. Tomuto světci je zasvěcen budislavický kostelíček, jehoţ zaloţení je datováno
jiţ do 13. století; uţ v roce 1365 byl významným kostelem farním. O bohaté historii tohoto chrámu, obce i okolí se mnohé zajímavé můţete dozvědět i na přenášce, na kterou Vás srdečně zveme
na jiném místě tohoto listu.
Kdo to ale byl sv. Jiljí? Svatý JILJÍ (latinsky Aegidius, fr. Gilles, it.Egidio) ţil přibliţně v
létech 640 - 710. Byl to mnich a poustevník, jeden z nejoblíbenějších středověkých světců. Podle
legendy se narodil bohatým rodičům v řeckých Athénách. Zděděné velké jmění rozdal chudým a
odebral se do poustevnického ústraní. Za čas odplul do galského Arles k biskupu Cesariovi, kde se
vzdělával a meditoval. Poté odešel k řece Gardé, kde ţil jako poustevník s jistým Vaerdemusem
(později taktéţ svatořečeným). I přicházelo za nimi mnoho poutníků z celého kraje, Jiljí zatouţil
po větší samotě, usadil se proto sám v pralesní jeskyni a ţivil se mlékem ochočené laně. Vizigótský král Flavius Vamba tam tehdy při lovu na laň omylem šípem postřelil Jiljího, tohoto si oblíbil
a na místě dal vystavět klášter, kde ho ustanovil opatem. Po čase se údajně Jiljí vydal do Říma k
papeţi, tento mu poskytl ochranu a výsady. Daroval mu také pro klášter dvojí dvéře ze vzácného
cedrového dřeva. Jiljí je však jako marnotratně honosné odhodil do Tibery. Po návratu však zázrakem vyplavené dvéře našel na břehu řeky Rhóny. Pro zmíněné příhody bývá v západní církevní
tradici sv. Jiljí označován za patrona kojících matek (- mléko laně), tělesně postiţených (- zraněn
lovcem), ţebráků (- jeho dobročinnost), dále za patrona všech lesů, patrona kovářů. Poskytuje prý
přímluvu i v případech epilepsie, rakoviny, duševních chorob, neplodnosti a nočních můr. Svátek v
církevním kalendáři má 1. září; jeho zobrazovanými atributy jsou laň a šíp. (cit. z Wikipedie)

Tolik tedy legenda. Mne ale při probíhajících opravách budislavického kostela zaujala jiná
zajímavost: v dostupných písemnostech se uvádí, ţe autorem velkého oltářního obrazu zmíněného
světce je (cit.): "plzeňský mistr Šnábl (či Schnabel)". Na první pohled ale obraz zaujme aţ vznosně
sošným zobrazením postavy a vyspělou technikou malby, pro patrně relativně provinčního autora,
jemuţ je jeho autorství doposud přisuzováno, poněkud neobvyklou. Při pátrání jsem narazil na
údaj, ţe (cit.): "...Josef SCHEIWL..namaloval oltářní obraz sv. Jiljí pro farní kostel v BUDISLAVICÍCH na Táborsku...". Jinde se uvádí totéţ, ale jako místopisný údaj jsou uvedeny Budislavice
na jiţním Plzeňsku. U Soběslavi na Táborsku se sice nachází obec Budislav, v ní ovšem farní kostel není (a nebyl) a je tam "pouze" mariánská kaple. I časové určení vzniku tohoto díla se kryje s
dobou působení tehdejšího budislavického faráře - štědrého donátora. Je tedy více neţ pravděpodobné, ţe Budislavice se mohou "pyšnit" uměleckým dílem význačného malíře, (které je dnes
poškozeno necitlivou "opravou" průrazu plátna). Pár slov o tomto umělci, jak je uvádí 0ttův slovník naučný (volně): JOSEF SCHEIWL - český církevní malíř a ilustrátor se narodil 7. dubna 1834
v Hradci Králové jako syn měšťana (obuvníka, později kostelníka). Vystudoval malířství u prof.
Engertha na praţské Akademii. V r. 1857 na počátku své malířské činnosti dostal čestný úkol poprvé v historii namalovat (za výjimečných slavných ceremonií) české korunovační klenoty; v
době, kdy fotografie byla ještě nedostupná, se tak mohli Češi poprvé seznámit s podobou svatoAutoportrét akademického malíře
václavské koruny, ţezla a říšského jablka. Později J. Sch. vyzdobil mnoţství kostelů (např. oltářní
Josefa Scheiwla .
obraz Sv. Jiljí pro kostel v Budislavicích...). Tvořil téţ ilustrace pro Světozor a jiné význačné publikace té doby - ilustroval např.1. vydání Rukopisu zelenohorského či v r.1871 Máchova Máje, kreslil a dokumentoval tak staré památky naší
vlasti, účastnil se výzdoby mnohých významných architektur. M.j. je autorem dvou oken ve Svatovítské katedrále a vitráţí v Dómu královéhradeckém, dekoroval malostranský palác hraběte Thuna atd. Po bohaté umělecké činnosti, kdy vţdy zastával zásady tzv. "staré tradiční
historické školy", tento slavný "malířský veterán", současník generace Národního divadla a blízký přítel Jana Nerudy umírá v roce 1912.
Tolik tedy jeden ze střípků historie budislavické; příště o zapomenutém slavném rodáku či o tom, jak na Budislavice dopadl "nebeský kámen"!.
M. Kulíšek
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● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště.

Bliţší informace na tel: 371595129, nebo E-mail:
obec.hradiste@blatna.net
● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:
Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1 - 170 m2, v přízemí
o velikosti 170 m2 je garáţ, prostor pro byt 2+1 nebo
k podnikání. Sklep, ÚT - plyn + tuhá paliva, zateplená
fasáda. Cena 2 450 000 Kč. Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 776 m2. Nutné stav. úpravy,
vhodná jako dílna. Cena 265 000 Kč. Tel. 607 924 811.

ELEKTROMONTÁŽE
Roman Süssmilich

montáže, rekonstrukce, opravy
elektrické rozvody
domovní telefony
hromosvody
satelitní a pozemní připojení TV
Kvalita a Vaše spokojenost je mojí prioritou!

mobil: 606 554 988

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149, 602 429 346, fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod
č.j. 006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.9. 2011. Příjem příspěvků do KN č. 9/2011 do 31.8.2011 .

