ŘÍJEN 2011

Cena 3,- Kč

Číslo 10; ročník XVI.

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

Zdravotní středisko v Kasejovicích po dokončené rekonstrukci a nově zbudované parkovací plochy.
Koncem měsíce září byla dokončena druhá část rekonstrukce kasejovického zdravotního střediska. Ta spočívala
v úpravě příjezdové komunikace k tomuto objektu. Zklidněná
komunikace typu obytná zóna je určena jak automobilovému,
tak pěšímu provozu a není příčně členěna na chodník a vozovku.
Pro parkování vozidel návštěvníků, personálu zdravotního střediska a vozidel záchranné sluţby bylo vybudováno
11 parkovacích míst včetně rozšířeného parkoviště pro vozidlo převáţející osobu zdravotně postiţenou. Na místo jednoho parkovacího místa byl umístěn přístřešek určený
k parkování dětských kočárků. Při rekonstrukci bylo zároveň
provedeno celkové odvodnění dešťové vody od budovy.
Při opravě zdravotního střediska došlo také k úpravám
původní parkovací plochy, která se nachází v bezprostřední
blízkosti hlavního silničního tahu na Plzeň. Parkoviště bylo
pokryto novou asfaltovou vrstvou, takţe automobily by jiţ
neměly být ničeny vysokým obrubníkem, jako tomu bývalo
v předchozím období.
Město Kasejovice věří, ţe nově zrekonstruovaná budova, která byla kolem roku 1925 vybudována MUDr. Rudolfem Kafkou, jenţ v Kasejovicích k všeobecné spokojenosti a
oblibě u místních občanů vykonával svou lékařskou sluţbu
třicet let, bude svým návštěvníkům a personálu dobře slouţit i
v budoucnosti.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Letní měsíce se ve spádových vesnicích města Kasejovice nesly v duchu stavebních prací, v rámci kterých došlo
především na opravu místních komunikací. Rekonstrukce
příjezdové komunikace se dočkali obyvatelé Újezdu u Kasejovic. Jiţ v loňském roce provedlo město Kasejovice na
svém pozemku opravu tamější silnice, která zajišťuje průjezd
vesnicí. Po převedení pozemku od státu na město byla dokončena oprava zbývajícího úseku směrem k areálu zemědělského druţstva. Po opakované urgenci správce komunikace –
Správy a údrţby silnic Plzeňského kraje, došlo na vyslyšení
ţádosti, a příjezdová silnice do Újezdu vedoucí od křiţovatky
do obce se dočkala nové asfaltové vrstvy. Dvě stě tun asfaltového recyklátu bylo pouţito na vyspravení části silnice vedoucí z Újezdu do Chloumku.
Na rekonstrukci komunikace na návsi a místní silnice
došlo také v Kladrubcích. Dosavadní silnice na návsi o ploše
1 065 m² tvořila neurovnaný kryt z asfaltového recyklátu, ve
kterém se drţela voda. Plochu návsi lemovaly zatravněné
pásy se štěrkovými krajnicemi. Při rekonstrukci silnice na
návsi došlo k vyrovnání stávajícího povrchu, část ploch byla
ohraničena betonovými obrubníky, bylo provedeno odvodnění plochy a poloţen nový ţivičný kryt. Nového asfaltového
krytu se v délce 130 m dočkala rovněţ místní komunikace.
Příprava na opravu komunikace byla provedena
v Řesanicích. Vzhledem k tomu, ţe na rekonstrukci této silnice se městu Kasejovice nepodařilo získat potřebné finanční
prostředky prostřednictvím dotace, bude město usilovat o její
opravu v následujícím období. V rámci stavebních úprav byly
v Řesanicích vyčištěny chodníky, natřeno zábradlí a byly provedeny drobné opravy na obecním majetku a kostele.
Během letních měsíců probíhala rekonstrukce kulturního
zařízení v Polánce, která spočívala v opravě kamenného soklu, vybetonování terasy, opravě schodů a nátěru všech dveří.
Přízemní část polánecké kaple se dočkala nové omítky, nového oplocení a kolem rybníka bylo natřeno zábradlí. Autobusová zastávka byla osazena čekárnou a v měsíci říjnu dojde na
opravu kanalizační vpusti a odklizení nánosů na krajnicích
tak, aby docházelo k lepšímu odvodu dešťové vody.
Všechny provedené opravy jak místních komunikací,
tak dalších objektů ve spádových vesnicích mají přispět ke
zlepšení jejich celkového vzhledu a ţivota tamějších obyvatel.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Kulturně společenské centrum Kasejovice
srdečně zve na divadelní hru

15. října 2011 v 19 hodin v sále hostince Adamec
v podání blatenských ochotníků

Předprodej vstupenek v Drogerii p. Jakubčíkové.

Zrekonstruovaná silnice na návsi v Kladrubcích. foto -mc-
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA MIMO JINÉ PROJEDNALO:
● rezignaci MUDr. Černochové na funkci předsedy kontrolního výboru a zvolilo předsedou kontolního výboru pana
Šimáněho
● výši nájemného v městských bytech a jeho zvýšení v bytech
1. kategorie na 25 Kč/m²
● pořízení dokumentace územního plánu města včetně všech
jeho částí
● výběrové řízení na kabiny
● podání ţádosti na nový kanalizační řad v Chloumecké ulici
● podání projektu na pořízení traktoru včetně techniky

RADA MĚSTA MIMO JINÉ PROJEDNALA:
vyřazení a přeřazení movitého majetku města
prodej hasičského vozidla Škoda 1203
ţádost ČČK o příspěvek

Kasejovicko se můţe chlubit několika památnými
stromy. Konkrétně se jedná o kasejovický akát, chloumeckou
lípu a lípu v Podhůří. K tomu, aby památné stromy zůstaly
zdravé, musí být o ně pravidelně pečováno. Z toho důvodu byl
u kasejovického akátu proveden bezpečnostní řez, uvolněna
ocelová obruč stahující kmen, která byla následně přizpůsobena stávajícímu obvodu stromu. Ošetření lípy v Chloumku
spočívalo v doplnění nedestruktivních vazeb v koruně stromu
o dvě vazby jistící větev směrem ke kapličce o nosnosti prvků
cca 5 000 kg a zároveň byla provedena kontrola funkčnosti
stávajících vazeb. V případě podhůřské lípy byla dosavadní
bezpečnostní vazba nahrazena novým systémem jištění kombinací čtyř vazeb o zvýšené nosnosti. Provedením redukčního
řezu v okrajových partiích koruny byly odlehčeny kosterní
větve. Provedená ošetření přispějí k zajištění bezpečnosti a
perspektivy všech třech památných stromů.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Číslo 10; ročník XVI.

391 let uplynulo od střetnutí císařských vojsk
s armádou českých stavů v západní části katastru Starého
Smolivce. Dne 5. října 1620 večer, kdy císařští byli v leţení
poblíţ Radošic a Starého Smolivce, dostal v noci Buquoy
od svých zvědů zprávu, ţe se Anhalt blíţí a je pouhou hodinu cesty odtud (tedy někde u Hvoţďan). Ihned vyslal rychlého jezdce ke svému spojenci Maxmiliánovi na Zelenou
Horu s ţádostí o rychlou pomoc. Vydal také rozkaz ráno co
nejčasněji opustit tábor a táhnout přes Doţice vstříc spojenci. Brzy ráno Anhalt skutečně zaútočil na leţení protivníka.
Zastihl však jiţ jen zadní voje císařských. Prameny uvádějí
(Gindeli – České povstání), ţe jich zde bylo pobito dvě stě.
Kolik bylo raněných, známo není, ale v ústním podání se
dosud vypráví, ţe v rybníce Pod Vraţdou tehdy voda zčervenala od krve těch, kteří si zde ošetřovali svá zranění.
Pan Karel Kabátník ze Starého Smolivce u příleţitosti 390. výročí této bitvy vytesal kamenný památníček,
aby tak připomenul důleţitou regionální událost.
V letošním roce dne 23. září 2011 se nám zdařilo pomník
nedaleko místa bitvy postavit. Poděkování patří Karlu Kabátníkovi, Karlu Nesvedovi, Evě Tůmové, Ivetě Petříkové,
Květě Marešové, Luboši Šímovi, Otovi Strejcovi ml., kteří
se stavbou pomáhali. Ještě chybí pomník dospárovat, upravit prostranství a umístit informační tabuli. To chceme stihnout do jara a snad se nám to také podaří.
Eva Kubová

Kulturně společenské centrum města Kasejovice
srdečně zve na divadelní komedii, kterou byste si
rozhodně neměli nechat ujít!

Mimořádně povedené představení, od začátku do konce
plné inteligentního a jemného humoru, opakujeme pro
mimořádný úspěch.

26. listopadu v 19 hod.
na sále „U Adamců“
Hrají ochotníci souboru Čelakovský
v režii Petra Záleského.
Předprodej vstupenek u paní
Jakubčíkové v prodejně Drogerie.
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SCHVALUJE:
● rozpočtové opatření č. 9/2011
● prodej pozemku v k.ú. Radošice p.č. 425/14 o výměře
1178 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 paní Křivské z Plzně
● uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Radošice p.č. 978/9 pro firmu ČEZ Distribuce a.s. o výměře
11 m2 za cenu 1000 Kč/věcné břemeno
● zřízení vodovodní přípojky k čp. 77 Mladý Smolivec,
manţelé Báčkovi z Prahy, přípojku musí zřídit odborná
firma
● uzavření smlouvy na pronájem hostince v KD ve Starém
Smolivci panu Klánovi z Prahy, za měsíční nájemné 1500
Kč za hostinec bez pronájmu sálu a ubytoven, uzavření
nájemní smlouvy od 1. 10. 2011
● podání ţádosti do 17. výzvy programu ROP NUTS II
Jihozápad na projekt cyklostezka „Formanská stezka Starý Smolivec – Doţice“
● financování projektu cyklostezka „Formanská stezka
Starý Smolivec – Doţice“, jeho dvou etap v celkové výši
14,9 miliónů včetně DPH z rozpočtu Obce Mladý Smolivec
● uzavření smlouvy na zpracování projektu cyklostezky
„Formanská stezka Starý Smolivec – Doţice“ s firmou
Grantika České spořitelny a.s.
● uzavření smlouvy o dílo s firmou Bonita Group Service
s.r.o, IČO 27738795, která podala nejniţší nabídku na
rekonstrukci Dětského hřiště U Veverky Mateřská škola
Starý Smolivec
● schvaluje novou povodňovou komisi a nový povodňový
plán 2011

Číslo 10; ročník XVI.

21. září 2011 jsem jako zástupce Obce Mladý Smolivec vyrazila do Prahy podpořit nový návrh financování obcí a měst
z dílny ministerstva financí. Můţe nastat spravedlivá změna
tak, aby regiony naší země a tudíţ i my, nedoplácely na čtyři
největší města v čele s Prahou. „Novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) odstraňuje dlouhodobě propastný
rozdíl mezi příjmy Prahy a nejchudších obcí na přijatelný evropský standard – tedy trojnásobek.“ Sraz starostů a zástupců
měst byl na Palachově náměstí a po podpisové akci vzkazu
pro pana premiéra, jsme vyrazili pochodem Prahou aţ
k Úřadu vlády. Tam jsme se sešli s premiérem Nečasem, který
převzal naši výzvu s podpisy a razítky obcí a jednoduchým
heslem: „Pane premiére, drţte slovo!“ Věřím, ţe středeční
největší starostovský pochod v dějinách samostatné České
republiky celé věci prospěje a do naší obce přinese nějaké
peníze. Vţdyť kdybychom měli na občana příspěvek ročně 31
tis Kč jako má Praha, tak náš rozpočet bude 22 milionů (dnes
máme něco okolo šesti). To by se stavělo a opravovalo, ani by
se nemuselo ţádat o ţádné dotace, nemuselo by se papírovat,
přerozdělovat, to by se ţilo…..
Eva Kubová

NESCHVALUJE:
● vydání souhlasu s výstavbou skladu zemědělských strojů
a nářadí v k. ú. Starý Smolivec na p. č. 126/1 a 126/4
(126/1 PK) dle projektové dokumentace 05/2011 zpracovatele Ing. Otakara Friedricha.
● sníţení poplatku za odvoz TKO paní Zikmundové Květuši z Plzně
BERE NA VĚDOMÍ:
● ţádost o odkoupení pozemku pod verandou u domu čp.
20 v Mladém Smolivci p. Bůţka z Plzně a předloţení GP
102-236/93, pan Bůţek si musí nechat zhotovit nový GP,
ze kterého bude patrné, na jakém pozemku veranda stojí,
neboť z předloţeného GP 102-236/93 a dohledaného GP
97-175/93 to není moţné určit
● získání dotace na dětské hřiště v MŠ ve Starém Smolivci
ve výši 340 tis Kč z programu MMR Praha
● výsledek prověrky BOZP na obci Mladý Smolivec
● ţádost p. Konváře z Doţic na vydání souhlasného stanoviska s výstavbou plotu a brány na pozemku p.č. GP
69/11 v k.ú. Doţice, pan Konvář musí nejprve doloţit
souhlas sousedů (p. Krejčí, p. Šťastný) a poté bude rozhodováno o ţádosti
UKLÁDÁ:
● starostce obce zaslat rodičům dětí MŠ Starý Smolivec,
kteří vyuţívají sluţbu svozu a rozvozu dětí do školky
obecním autem, dopisy s pravidly, jízdním řádem, stanovením zastávek a organizačními pokyny této sluţby

Manţelé Sudovi z Bezděkova oslavili diamantovou svatbu.
Své "ano" si Josef a Blaţena Sudovi řekli před šedesáti lety,
29.9.1951. S přáním pevného zdraví a všeho dobrého do dalších společných let se připojili i zástupci Obecního úřadu Hradiště.
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Kasejovice, počátek Jánského náměstí. Dům čp. 29, tzv.
„Havelkovna“ (na fotografii vpravo), byl zbořen roku 1974.
Kdyţ se někdo v Kasejovicích zmíní o "Havelkovně",
pak uţ asi jen lidé nejstarší, nebo alespoň věku středního vědí,
o čem je řeč. Mladší generaci tento název říká velmi málo a té
nejmladší moţná vůbec nic.
Je tedy na místě, abychom takto vzniklou mezeru v
kasejovické historii opět vyplnili konstatováním, ţe
"Havelkovna" byla svého času jedním z největších a nejoblíbenějších místních hostinců, který stával v blízkosti radnice v
dnešní proluce mezi domy č. 28 a č. 30.
Historie "Havelkovny" - domu č. 29 je sice obsaţná a
velice zajímavá, ale ještě dávno předtím neţ byl hostinec postaven, stávaly zde i jiné, daleko starší středověké budovy, o
jejichţ dějinách a osudech by bylo moţná škoda se nezmínit
uţ na počátku našeho vyprávění - ale ani "Havelkovna" v
tomto směru nepřijde zkrátka - o ní si však povíme aţ později.
Někdy na počátku 13. století vládli městečku a blízkému okolí Vladykové Zdislav a jeho bratři Voislav a Noskop z
Kasejovic; za jejich panování byly Kasejovice bohatou obcí,
skrze kterou vedla tehdy od Písku, Strakonic a Blatné dále k
Nepomuku a Plzni významná obchodní stezka; tu v městečku
přetínala neméně frekventovaná cesta od Horaţďovic k Roţmitálu a Příbrami aţ do Prahy - obráceným směrem ji snad
pouţil i sv. Vojtěch na své cestě do Říma. Po obou těchto
cestách se tehdy ubírali řemeslníci, kupci, šlechtici se svými
druţinami a jiní pocestní, také horníci, kteří hledali pro sebe
nová působiště a ti všichni přinášeli městečku ne právě zanedbatelné zisky. Podle historických pramenů bylo roku 1272
započato v Kasejovicích se stavbou ve své době honosného
kostela, který byl snad i z těchto důvodů zasvěcen sv. Jakubu
Většímu, ochránci všech poutníků a pocestných - tuto
"pracovní náplň" onomu svatému přidělila církev - alespoň jej
tak charakterizuje Slovník svatých (aut. Donald Attvater).

Číslo 10; ročník XVI.

Po Zdeslavovi převzal na rozhraní 13. a 14. století vládu nad
městečkem Protiva I. (snad Zdeslavův syn), který v blízkosti
kostela vybudoval kamennou tvrz náhradou za do té doby
tamtéţ stojící tvrz dřevěnou, která asi uţ byla značně zchátralá. Kostel se stále ještě dostavoval. Do původního Zdeslavova
majetku jistě patřilo i velké hospodářství s budovami, které
stávaly na pozemku, kde o pár století později bude vystavěna
"Havelkovna". Proč jsme o tom přesvědčeni: nasvědčuje tomu skutečnost, ţe právě ve dvoře onoho hospodářství ústila
na povrch tajná podzemní chodba, do které byl vchod z kostelní krypty. Pokud by se východ z oné tajné chodby nacházel
na cizím pozemku, byla by asi brzy veta po nějaké utajenosti,
a mimo to by byla dotčena i vlastnická práva případného jiného majitele, a na to byli i ve středověku lidé mimořádně citliví. Nemusíme si lámat hlavu, kdo nechal chodbu razit, mohl
to být pouze ten, kdo dal popud a peníze na výstavbu kostela tedy buď Zdeslav, nebo moţná i Protiva I. Chodba byla přibliţně 300 m dlouhá a jistě měla za účel být únikovou cestou
pro majitele tvrze a jeho rodinu v případě napadení Kasejovic
cizími útočníky. Kameny vylámané při raţbě chodby mohly
být docela dobře pouţity při stavbě kostela, nebo i jinde jako
stavební materiál. Jen tak pro zajímavost dodávám, ţe zmíněnou chodbou prošel z kostelní krypty aţ do dvora
"Havelkovny" krátce po ukončení 2. světové války tehdejší
místní děkan Václav Němec a to ve společnosti malé skupinky kasejovických školáků. Dnes je východ z chodby dávno
zasypán a chodba samotná je jistě také místy zavalená.
Ale pokračujme dále naší cestou časem: Po zemřelém
vladykovi Protivovi I. se ujal vlády nad kasejovickým panstvím další příslušník rodu - Protiva II. Ten však uţ r. 1308
začíná dílem rozprodávat, dílem pronajímat své pozemky
/údajně se jednalo asi o 435 ha/ jednak místním občanům,
jednak obci. Náhradu za prodaný nebo pronajatý pozemek
určoval sám: buď platbou v hotovosti, nebo formou pracovní
či naturální povinnosti a to "na věčné časy". To potkalo i hospodářství v místě pozdější "Havelkovny". Nového majitele
neznáme, objekt snad koupila obec a na řádné hospodaření
dohlíţel šafář.
Aţ do poloviny 14. století máme o dějinách Kasejovic
jen málo informací - situace se však v 2. polovině onoho století v tomto směru zlepšila, našeho tématu se však přímo nedotýká a proto se přesuneme aţ do století patnáctého, kdy se
vlády nad městečkem ujala Anna z Frymburka, vdova po Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Její zásluhou byla zaloţena první
kasejovická Pamětní kniha, která se pro nás stala bohatým
pramenem zpráv o tehdejších událostech. Tehdy uţ měly Kasejovice své konšelstvo a rychtáře /r.1417/ - tedy jakousi samosprávu, která však byla jen na niţším stupni. Rychtář byl
vlastně jen jakýsi správní úředník, dosazovaný vrchností a
měl niţší soudní a správní pravomoc. Vybírán byl z místních
občanů. Zprvu se konšelstvo scházelo ke svým poradám v
domácnostech svých příslušníků a to střídavě. Časem tento
systém přestal vyhovovat a konšelstvo v čele s rychtářem se
rozhodlo vystavět v Kasejovicích "radní dům", k čemuţ od
vrchnosti dostali svolení.
Kdy přesně byla radnice postavena sice nevíme, ale je
nám známo, ţe byla roubená ze dřeva na kamenné podezdívce
a stála na místě pozdějšího domu č.29 uţ r. 1564; hned vedle
ní se nalézala váha, dar místního šlechtice Václava Zmrzlíka, pravnuka Anny z Frymburka. Při radním domě býval
dvůr s hospodářskými budovami: obecní hospodářství sestávalo z drah, polí a luk i pastvin, na kterých se pásl sousedský
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dobytek. Pole a louky bývaly pronajímány občanům. Obec vlastnila i lesy, z nichţ
dostávali občané zdarma dřevo na otop i
na stavbu svých domů. Tato stará radnice
shořela r.1656, kdy velký poţár zničil
skoro celé město aţ na pár domů u kostela. Kasejovice se z této smutné události
vzpamatovávaly sice jen pomalu, ale
podle zápisu kronikáře brzy na stejném
místě stála radnice nová, sice opět dřevěná, ale byla k ní přistavena i nízká věţ s
bicími hodinami. Ale 5. srpna 1688 ji
potkal stejný osud jako její předchůdkyni:
shořela spolu s dalšími 38 domky, přičemţ prý poţárem zachvácená radniční
věţ padla právě v okamţiku, kdy na ní
hodiny začaly bít jedenáctou hodinu před
polednem.
Obec pak zakoupila pro stavbu
nové radnice místo, kde stojí radnice
dnešní. Spáleniště po staré radnici přenechala obec lnářské vrchnosti, která tam
postavila hostinec "Panský dům". Ten po
čase přešel do majetku místního občana
Františka Rybičky, od kterého ho po nějaké době za 900 zlatých odkoupila opět
obec.
Kolem r. l740 přišel do Kasejovic
z Písku řeznický tovaryš mladý Matěj
Vorel, který našel zaměstnání u mistra
řeznického Adama Seidelberga. Po jeho
smrti se Matěj oţenil s vdovou (coţ bývalo tehdy zvykem) a získal tak měštanství,
ţivnost i dům. A protoţe byl nejen pracovitý, ale i obchodně nadaný, zbohatl a stal
se patriarchou rodu, který patřil k nejbohatším v městečku.
- káf (pokračování příště)

Proluka mezi domy č. 28 a 30, vzniklá
demolicí domu č.29. Foto z roku 1974,
krátce po demolici.
Zveme vás srdečně na

v neděli 6. listopadu v 11.30 hod.
v kostele Všech svatých v Řesanicích
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V sobotu 3. září 2011 o
budislavické pouti představil Mgr. Červenka kostel sv. Jiljí v trochu jiném
kabátě. Krásnou a naučnou přednášku o kostele a
jeho proměnách za minulá
staletí, která trvala téměř
dvě hodiny, navštívilo
dobře padesát lidiček.
Promítanou prezentaci
přímo v kostele jsme hltali, skoro jsme ani nedýchali. Díky historickým fotografiím a mnoţství informací
o vývoji, přestavbách a majitelích kostela byla tato přednáška velice zajímavá.
Po přednášce následovala prohlídka kostela a věţe. Poděkování patří především
panu Červenkovi, který všechny materiály dal dohromady a vše nám krásně odpřednášel a panu Kulíškovi, který kostel pro tuto příleţitost připravil. Samozřejmě panu faráři Paruszevskému, který nám umoţnil poznat náš kostel z jiné stránky...
Eva Kubová

V rozpočtech malých obcí, pokud nemají tak přínosného sponzora jako
třeba šumavská Modrava, není příliš prostoru pro vylepšování podmínek, v
nichţ ţijí místní obyvatelé. Jsou dvě moţnosti jak dosáhnout potřebného: získat
dotace a spolehnout se na aktivitu lidí. Ta první je ovšem nejistá, sloţitá cesta
spoustou úředních a paragrafových zatáček a překáţek. Druhá moţnost spočívá
jednak v ochotě lidí pracovat pro blaho obce (jak se říkávalo v dobách národního
obrození), jednak ve schopnosti tuto ochotu vhodně zaměřit a podpořit. Dosti
však teoretizování.
Nezdřev patří k obcím, kde brigádnická činnost je pro část místních i
chalupářů zcela samozřejmá. Jsou to ti, kteří si jsou dobře vědomi, ţe postavení
sněhových zábran, obnova poţárních nádrţek, úklid obce, péče o obecní lesy,
nejrůznější opravy a vůbec práce všeho druhu dělají pro svou vesnici. Tedy pro
sebe, ale i pro své starší sousedy, kteří uţ na brigády kvůli různým pochopitelným důvodům chodit nemohou. Zní to moţná nadneseně, ale při brigádách, které se neobejdou bez vtipkování a legrace, se utuţuje souţití starousedlíků s
náplavami a víkenďáky, zkušenějších s mladými. Dobrou zprávou je, ţe se zapojují i vzrostlejší děti, jimţ se tak práce pro obec stává věcí stejně samozřejmou,
jako je tomu u jejich rodičů. Díky brigádám se podařilo v průběhu let výrazně
zmodernizovat klubovnu Sportovního klubu Nezdřev, která při různých akcích
slouţí všem. Díky brigádám byly loni tolik úspěšné Hry bez hranic. Díky brigádám se opravila hasičská zbrojnice i budova obecního úřadu. Zkrátka bez nich
by to v Nezdřevě nešlo.
Je pravdou, ţe brigád se zúčastňuje většinou stálá skupina těch ochotnějších. Je také pravdou, ţe při debatách se probírá, ţe "já o tom nevěděl, já jsem
hlášení neslyšel". No, kdo nechce, nechodí. Kdo můţe, tak jde a nečeká ţádné
pochvaly, jen chce, aby Nezdřev byl dobrým místem k ţití pro všechny. Aby
domovem nebyl jenom vlastní dům, ale celá vesnice. Těmto lidem patří poděkování ode všech.
Jiří Čepelák
ZO ČSCH Kasejovice pořádá 26. - 27.11.2011 v areálu chovatelů

Tradiční podzimní výstavu holubů, králíků, drůbeţe a exotů
Čt 24.11. hraje jiţ od 17 hod. pan J. Ocelík
Pá 25.11. od 15 hod. Chovatelské posezení - hudba DUO Čadek V.+ Rezler J.
So 26.11. Trh holubů a ostatních zvířat
Hudba: od 10 hod. pan J. Ocelík, od 17 hod. BRUMENDO
Ne 27. 11. od 12 hod. hraje Blatenská čtyřka
Po celou dobu akce kvalitní občerstvení!!!

Srdečně zvou pořadatelé!
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93 let
87 let
85 let
83 let
82let
81 let
80 let
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72 let
70 let
65 let

60 let
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Václav BARNÁŠ
Újezd
Stanislav SLANEC
Kasejovice
Bohumil SLADKÝ
Kasejovice
Marie HLÍNOVÁ
Chloumek
Jaroslav CHÁRA
Řesanice
Josefa BLÁHOVÁ
Hradiště
Věra VIKTOROVÁ
Řesanice
Josef MICHAL
Kasejovice
Alena MELČOVÁ
Kotouň
Danuše NETUŠILOVÁ
Doţice
Anna JÍLKOVÁ
Mladý Smolivec
Zdeněk FLAJŠMAN
Oselce
Karel ŠKUDRNA
Řesanice
Miloslava LEDVINOVÁ Kasejovice
Jiřina ŠLAJSOVÁ
Mladý Smolivec
Marie JIŘINCOVÁ
Hradiště
Josef HRUBEŠ
Kasejovice
Miloslava HOŘEJŠÍ
Kasejovice
Marie HLAVNIČKOVÁ
Budislavice
Růţena JUNGROVÁ
Radošice
Emilie KARKULÍNOVÁ Kasejovice
Martin ŠKYRTA
Kotouň
Marie SLADKÁ
Kasejovice
Eva JEŢKOVÁ
Kasejovice
Anna CIBULKOVÁ
Nová Ves
Helena VANÍČKOVÁ
Kotouň
Marie MAŠKOVÁ
Kasejovice
Václav RÁŢ
Podhůří
Milan MAZÚCH
Oselce
Marie KUČEROVÁ
Kasejovice
Josef ŢÁK
Kasejovice
Karel IVANJUK
Kasejovice
Jiří RŮT
Kasejovice
Zdeňka LEDERBUCHOVÁ Mladý Smolivec
Marie LUKAČOVÁ
Mladý Smolivec
Hana KVĚTOŇOVÁ
Kasejovice
Jaroslav FRAIT
Kasejovice
Zdeněk ŠAMPALÍK
Polánka

Číslo 10; ročník XVI.

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

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
 Wilbur Smith: Běsnící spravedlnost
 Barbara Cartland: Polibek v poušti
 Peter James: Vraţdy v rezidenční čtvrti
 Beatrice Small: Rosamunda
 Vlasta Javořická: Pod tíhou ţivota
 Lisa Gardnerová: Zmizení
 Ken McClure: Neviditelný nepřítel
 Giacinta Carusová: Muţ, který kradl rukopisy
 Ivan Mládek: Zápisky šílencovy
 Holkovice v proměnách času
 Toulavá kamera 12
 Astrid Lindgrenová: Kalle Blomkvist zasahuje
 Marie Adamovská: Brouček Lokki poznává svět
 Goscinny, Uderzo: Dárek od Caesara
 Patrick Merrel: Super bludiště
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Kulturně společenské centrum Kasejovice nabízí
Kurs pro starší a nepokročilé

kopírování fotek z fotoaparátu do počítače
ukládání, archivace
natočení fotografie na výšku, na šířku
volba vhodného výřezu
změna velikosti fotografie
úprava barev a kontrastu
přidání rámečku, odstranění červených očí
vloţení textu do fotografie, retušování aj.
Doba konání bude domluvena podle moţností zájemců.
Informace a přihlášky na telefonu 602 429 346,
nebo osobně v obecní knihovně.
Kulturně společenské centrum a Český červený kříţ
pořádají a zvou na

Lukáš HRON, Mladý Smolivec
Sofia Horoszkiewicz, Kasejovice

Blaţena TRHLÍKOVÁ, Podhůří

na svatého Martina 11.11.11 ●
sraz v 17 hod. na náměstí v Kasejovicích ●
Program:
 společný pochod městem
 na závěr ohnivá „minishow“ před hasičárnou
 čaj, grog, koláčky
 vystoupení harmonikářů

Říjen 2011
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Dráčku, dráčku, leť si vzhůru...
O dětičky se starají:
● ředitelka školy Ivana Ledvinová
● paní učitelky Jaroslava Slavíková
Alena Braunová
Dagmar Jiřincová
● na čistotu dbá paní Soňa Štěpánková
● vedoucí školní jídelny paní Vendula Hrachovcová
● paní kuchařky Jana Kušková, Eva Davídková, Marie Kyselová
● o údrţbu a teplo se stará pan Carol Merhout

U
U

školní vzdělávací program „Strom poznání“
třídní vzdělávací program „Hrajeme si, cvičíme pro zdraví a pro radost se včelími medvídky“ - od září do června budeme společně sportovat - chodit, běhat,
skákat, přelézat, hrát si s míčky a míči - chceme být zdravé a veselé děti.
HURÁ! Máme novou trampolínu!
Ivana Ledvinová, ředitelka Mateřské školy Kasejovice
Společně si říkáme a zpíváme:
Celoročně kaţdý týden scházíme se ve školičce na hřišti.
Cvičit, hrát si, rádi přijdem, tento týden i příští.

Zahájení vzdělávacího kurzu projektu
,,Zaloţení sítě komunitních škol v Pošumaví“
V úterý 20. září 2011 se konala první
přednáška
vzdělávacího
kurzu
projektu
,,Zaloţení
sítě
komunitních
škol
v Pošumaví“, kterou byl zahájen cyklus dvanácti
přednášek navazujících na e – learningový kurz,
jenţ definitivně končí 30. září 2011.
Přednášky vzdělávacího kurzu jsou rozděleny do šesti tematických modulů – kaţdému
modulu se tak věnují dvě přednášky a kaţdá
přednáška trvá čtyři vyučovací hodiny.
První modul se zabýval principy zaloţení
a fungování venkovské komunitní školy a rozšířil a doplnil informace, které účastníci kurzu
získali při studiu e – learningového kurzu. Další
moduly budou pojednávat o osobnosti komunitního koordinátora a jeho roli v komunitě, prosazování rovných příleţitostí ţen a muţů, slaďování pracovního a rodinného ţivota, principech
komunitního
projednávání
projektů
s přihlédnutím k rovným příleţitostem ţen a
muţů. Poslední dvě přednášky budou věnovány
sestavení seznamu konkrétních problémů v obci.
Tyto problémy pak budou prakticky řešeny
v seminářích navazujících na vzdělávací kurz.
Vzdělávací kurz končí 6. března 2012.
Lenka Černá
(komunitní koordinátorka Kasejovice)

Číslo 10; ročník XVI.

 4x návštěva solné jeskyně
 divadélko Hra s pohádkou Červená
Karkulka
 Haló, haló - draci letí!
 hrátky s přírodninami - Podzimníček
 Dýňování
 Divadélko Kašpárek - „O papírovém
drakovi“
 přijede k nám kouzelník
 společný sběr kaštanů a ţaludů
 zavírání zahrádky







Barevná angličtina
Německý jazyk - dle zájmu rodičů
Veselé pískání
Šikovné ručičky
Logohrátky
Ţabky akrobatky
Provozní doba mateřské školy
6.30 - 16.00 hod.
Školní rok 2011 - 2012
1. třída „U Zajíčka“ - 26 dětí
2. třída „ U Vodníčka“ - 28 dětí

Kulturně společenské centrum vystavuje olejomalby a kresby akademického malíře Josefa Fencla. Ve čtvrtek 6. října proběhlo setkání s
autorem, jehoţ tvorbu představil pan ing. Václav Bumbička, ředitel Střední školy v Oselcích, kde Josef Fencl působí coby učitel výtvarné výchovy.
Chtěla bych tímto pozvat všechny milovníky umění k návštěvě této
mimořádné výstavy, která je otevřena vţdy v provozní době knihovny a
během kulturních akcí ve společenském sále.
-dm-

Malíř Josef Fencl

Říjen 2011
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Střední škola Oselce
● 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.
Prodám byt 1+1 v Kasejovicích na náměstí čp. 184. Byt
je nový, včetně rozvodů elektřiny, vody a odpadů, vlastní
plynový kotel, nevyuţívaný, pouze větraný a vytápěný,
nová kuchyně včetně spotřebičů, nová plovoucí podlaha buk/prkno, vymalovaný, k okamţitému nastěhování.
Jen váţní zájemci o koupi volejte na tel: 723 150 036.

Oznamujeme novou pracovní dobu:
Po - zavřeno, Út - Čt 15 - 22 hod;
Pá - So 15 - 02 hod; Ne 14 - 21 hod.
Točíme pivo Svijanská 10°, Svijanský máz 11°,
Svijanský kníže 13°, Velkopopovický kozel 11°.
Možnost pořádání srazů a jiných oslav. Kapacita 36 míst.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Nabízí: Kurz „Práce v kovárně – základy kovářství.“
(cca 120 hod.)
Začátek kurzu – 28. 10. 2011
Cena pilotního kurzu - 3500 Kč/osobu.
Bližší informace na níže uvedených kontaktech.
www.stredniskolaoselce.cz
stskola.oselce@tiscali.cz
tel. 371 595 168, 607 813 905, 773 571 813

Systém pro zdraví - revoluční hubnutí - bez jo-jo efektu
Poradna v Kasejovicích na náměstí
Máte problémy s váhou, celulitis, akné, bolesti a otoky
kloubů, či svalů? Trpíte na ekzémy, alergie, špatně se vám
dýchá? Vaše imunita není co bývala a máte žaludeční
či střevní problémy?
Systém pro zdraví dr.Horáka vám nabízí pomoc.
Prevence proti nemocem a boji proti rakovině.
Odborný konzultant zdravé výživy Michaela Weise, tel. 723 322 207

Město Nepomuk, KPŢE Budislavice a Český svaz mariáše
vás srdečně zvou k účasti na otevřeném turnaji

XVI. ROČNÍKU MEMORIÁLU VÁCLAVA VODÁKA
A IX. TURNAJE STARÉ MYSLIVECKÉ LIGY
v licitovaném soutěţním nemíchaném mariáši
Termín konání:
Místo konání:
Startovné:
Hlavní pořadatel:

22. října 2011, od 9:30 hodin
Budislavice – Hostinec u Kříţů
200,- Kč včetně oběda
Lubomír Kříţ, tel: 723489412

Podmínky účasti:
včasná prezentace do 9:00 hodin
hrají se dvě kola po třech hodinách s přestávkou na oběd
hraje se licitovaný dvacetihaléřový mariáš podle platných pravidel,
řádů a bodového systému schváleného Českým svazem mariáše
(viz www.ceskymarias.cz)
respektování výroků rozhodčích
Na Vaši účast se těší vyznavači mariáše!

28. října = vstupné 28 Kč - toto je heslo plzeňské říjnové akce.
Vypravíte-li se 28. října do Plzně za kulturou, sportem, či jen tak - hezky strávit den,
můţete zajít např. do Techmánie, do ZOO, do bazénu či do Muzea loutek
za vstřícných 28 Kč. Více informací na http://akce.plzen.eu/2011_28rijna
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 15.11. 2011. Příjem
příspěvků do KN č. 11/2011 do 31.10.2011 .

