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

Milí spoluobčané,
měsíc březen za několik dnů udělá tečku za astronomickou zimou a svým 21. dnem otevře dveře jaru, na
které již všichni netrpělivě čekáme. Březen je již tradičně označován jako Měsíc knihy a internetu. Zároveň je dobou, kdy se lidé prostřednictvím čtyřicetidenního půstu připravují na největší a nejvýznamnější
křesťanské svátky – Velikonoce, a kdy si připomínají
narození učitele světového formátu Jana Amose Komenského.
Ačkoliv březen nese označení Měsíc knihy a
internetu, většina zejména mladých lidí dává přednost
počítači, internetu a dalším elektronickým vymoženostem dnešní doby před klasickou knihou. Školy,
kulturní instituce a různé nadace se snaží různými
způsoby přimět mladé lidi ke čtení klasické knihy.
Činí tak záměrně, neboť je to nejlepší způsob, jak si
obohacovat slovní zásobu tak krásného a květnatého
jazyka, jakým je naše mateřština, český jazyk. Čtení
zároveň u člověka rozšiřuje jeho představivost, fantazii, znalosti a vědomosti. Jestliže se dnešní mladí lidé
spoléhají pouze na informace, které jim poskytne
internet, nikdy se nenaučí pracovat s klasickou knihou, která je mnohdy serioznější, než neověřené informace uvedené v nekonečné řadě esejí, referátů,
seminárních pracích atp. Tím v žádném případě nechci zlehčovat význam internetu a dalších médií, bez
kterých se v dnešní době neobejdeme a které se staly
každodenní součástí našeho života. Samozřejmě, že
na internetu najdeme seriozní zpravodajství, odborné
studie, vyhlášky, paragrafy, informace o obcích atp.
Jenom je dobré znát hranici užitečnosti těchto médií,
kterou bychom neměli překročit.
Březen jakožto Měsíc knihy a internetu velice úzce souvisí s narozením „učitele národů“ Jana
Amose Komenského 28. března 1592. Tato významná
osobnost nejen českých, ale i světových dějin výraznou měrou obohatila způsob, jak lidem předávat velké
množství poznatků prostřednictvím knihy a mateřského jazyka. Komenského nové pedagogické metody se
ukázaly jako efektivní a mnohé nové alternativní způsoby vyučování je ani v dnešní době nedokázaly překonat. Datum narození „učitele národů“ – 28. března
si tedy připomínáme jako „Den učitelů“. V dnešní
době je tato připomínka obzvlášť důležitá a to zejména vzhledem k věcem, které se v posledních měsících
dějí na ministerstvu školství. Informace, které přinášejí média, rozhodně nevyznívají pro pedagogické
pracovníky pozitivně, spíše v nich vyvolávají obavy a
pocit nejistoty.
Dovolte mi proto, abych s nastávajícím
„Dnem učitelů“ popřála všem pedagogům, aby se jim
jejich práce dařila, aby si jejich zaměstnání opět získalo prestiž, měli respekt žáků i veřejnosti a dokázali
plnit mnohdy své nelehké úkoly.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Tak jako každým rokem i
letos, tentokrát předposlední
únorovou sobotu, proběhl
v Kladrubcích průvod masek při masopustních oslavách. Tato akce je organizována místním sdružením
dobrovolných hasičů. Průvod byl zahájen úderem 13.
hodiny pochodem z kulturního domu za účasti místního harmonikáře Zdeňka
Bláhy a samozřejmě za hojné
účasti masek všech věkových kategorií. Vše proběhlo podle předpokládaného scénáře, tzn. průvod postupně prošel jednotlivými chalupami, kde se všem zúčastněným dostalo okusit věhlasné kladrubecké pohostinnosti za bujarého veselí. Tato akce plní svoji funkci i
dnes, přestože má svůj původ hluboko v minulosti. Lidé si ukrátí
dlouhý zimní čas radovánkami a zároveň se tím udržují dobré sousedské vztahy v obci.
Michal Chaloupek Tyrpekl

foto -dm-

Kulturně společenské
centrum města Kasejovice
srdečně zve na divadelní hru

Pravá teta z Brazílie nedorazí?
Žádný problém!
Zahraje ji náš přítel a uvidíte,
co vše z toho může vzniknout...

Kasejovice, sál U Adamců
Předprodej vstupenek v Drogerii paní Jakubčíkové.
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Usnesení ze zasedání Rady města
Kasejovice ze dne 27. února 2012

Rada města Kasejovice schvaluje:
termín a program jednání zastupitelstva
poskytnutí finančních prostředků Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti obce
pronájem bytu v DPS
Projednala:
cenu vodného a stočného na rok 2012 v celkové výši
50 Kč/m3 včetně 2 Kč určených na nově zřízený fond obnovy kanalizace
nepovolené užívání veřejného prostranství a obecních
pozemků a vyzývá občany, aby zjednali nápravu a to buď
odstraněním (např. hranic dřeva z OP) nebo sjednali nájemní smlouvu na využití obecních pozemků
zadání Územního plánu obce a průběh KPÚ v Chloumku
a Řesanicích
Ruší:
snížení paušálu vodného a stočného pro majitele rekreačních objektů

Hospodaření v lesích města Kasejovice v roce 2011
Těžba dřeva včetně samovýroby
Zalesnění
Spotřeba sazenic
Ožinování
Nátěry proti zvěři
Vyklízení klestu
Probírky
Prořezávky
Tržby
Dotace
Náklady těžba, přibližování
Náklady pěstební činnost
Ost. náklady - zdrav. a soc. poj.,THP, režie
VÝSLEDEK ZA ROK 2011 - ZISK

1521,33 m3
2,82 ha
14 100 ks
16,03 ha
26,85 ha
2,24 ha
17,12 ha
7,07 ha
2 010 322 Kč
74 907 Kč
467 470 Kč
567 834 Kč
250 258 Kč
799 667 Kč

V loňském roce 2011 v měsíci dubnu, červnu a červenci byly pomocí GPS zaměřeny stavby kapliček a křížků,
které se nachází na území obce Kasejovice, která zahrnuje
celkem 7 katastrálních území. Jejich seznam s výzvou pro
vlastníky byl postupně zveřejňován s půlročním vyvěšením
na úřední desce. Během 6 měsíců měli lidé možnost přihlásit
se k vlastnictví kapliček a křížků s písemným prohlášením.
Pokud tak neučinili, stavby se zaevidovali jako nově nalezený majetek města Kasejovice. Celkem bylo zaměřeno 37
křížků a 8 kapliček. Výzvy pro vlastníky byly zveřejněny od
5.5.2011 postupně až do 18.01.2012 na úřední desce
v Kasejovicích, na internetu na stránkách Města Kasejovice,
kde jsou dosud k nahlédnutí v archivu dokumentů a
v Kasejovických novinách. Doložit oprávněný nárok na křížek či kapličku mohli jejich vlastníci až do 20. ledna 2012. O
stavby 4 křížků a jedné kapličky se přihlásili jejich majitelé.
Většina z nich tedy zůstane v obecním majetku. Jedná se o
stavby, které se neevidují na katastru nemovitostí, ale ze
zákona se musí evidovat v majetku obcí. Do majetku obce
Kasejovice tak přibude v roce 2012 celkem 33 křížků a 7
kapliček. Mezi těmito stavbami bylo vytypováno zvlášť 14
staveb, značně poškozených. V některých případech jsou na
pozemcích jen torza, nebo jen kamenné podstavce, kde je
uražený kříž nebo docela chybí.
Blažena Chaloupková
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Informace Městského úřadu Kasejovice
Oznámení o změně otevírací doby ve sběrném dvoře:
říjen – březen každou sobotu 10 – 11 hod.
duben – září každou sobotu 9 – 11 hod.
Kartonové krabice tetra pack je možné odevzdávat svázané spolu s plasty při svozu plastů.

Jak je v současné době člověk závislý na fungování technických vymožeností si ve čtvrtek 9. února uvědomilo několik
Nezdřeváků, jimž ve tři hodiny v noci vypadla dodávka elektřiny. Veřejné osvětlení svítilo, ale ti, k nimž je vedena elektřina podzemním kabelem, byli bez proudu. A to znamená
také bez vody (no někdo má záložní ruční pumpu, budiž), bez
světla, bez tepla (řada čerpadel u kotlů se bez elektrického
proudu nepohne) a koneckonců i bez informací (TV, rozhlas,
internet). Naštěstí během dopoledne byla závada odstraněna,
a tak následky výpadku nebyly tragické. Ovšem jeden dům
zůstával nadále bez elektřiny. Po opětovném hlášení poruchy
přijeli opraváři po poledni znovu a konstatovali, že závada je
nejspíš někde v zemi v poškozeném kabelu. Natáhli tedy provizorně proud od sousedovy skříňky, takže po dvanácti hodinách nejpostiženější zase mohl elektřinu využívat.
Definitivní opravu měli přijet opravit den nato, jenže jejich
kolegové se zdrželi na jiné závadě, a tak dorazili až následující pondělí. Dokopat se k místu, kde byl kabel poškozen, v
desetistupňovém mrazu, ve zmrzlé půdě a v těsné blízkosti
kanalizace dešťové i odpadní nebyl žádný med. Nicméně
kritické místo se podařilo díky šikovné technice najít, výkop
museli opraváři ještě prodloužit, pak nasadit spojku a bylo
hotovo. Strávili na tom celý pondělek a oba domy tak po několika hodinách bez proudu (elektřina musela být po dobu
opravy samozřejmě vypnuta) opět mohly normálně fungovat.
Podle názoru opravářů vznikla závada tím, že při budování
odpadní kanalizace se kabelem trochu pohnulo, on se přimáčkl o kus dál v zemi ke kameni a postupně korodoval, až v
únorových mrazech vypověděl bez varování službu.
Velké mrazy způsobily nepříjemné chvíle, ba dny také několika Nezdřevákům, kterým zamrzla voda. A netýkalo se to
pouze takzvaných víkenďáků, postihlo to i trvale obývaná
stavení, kde podle všech známek zamrzla voda v potrubí ve
zmrzlé zemi mimo dům.
No, nakonec lze říct, že škody, alespoň pokud je známo, nebyly zas tak osudné. Nejhorší byla pro postižené nejistota a
obavy, co všechno se může stát a kolik to bude stát, než se
závada opraví. Ale teď už se blíží jaro, a tak nastanou jiné
starosti a doufejme, že i radosti. Například červnové oslavy
600. výročí první zmínky o obci Nezdřev.
Jiří Čepelák

Březen 2012

str. 3

Číslo 3; ročník XVII.

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec ze dne 16. února 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
novou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p.č. 427/6,
425/6 k. ú. Radošice o celkové výměře 16,4 m2 za cenu
1200 Kč s tím, že původní smlouva o smlouvě budoucí
bude zrušena
pronájem jedné místnosti ubytoven v KD Starý Smolivec
v přízemí za cenu 500,- Kč/měsíc a odebranou elektřinu
panu Fialovi J. ml. z Radošic
uzavření dodatku č. 1/2012 na dopravní obslužnost pro
rok 2012, finanční příspěvek bude ve výši 42 960,- Kč
s Plzeňským krajem
odkoupení pozemku v k.ú. Dožice p.č. 584/7 KN o výměře 529 m2 za cenu 13 500 Kč od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových Praha
žádost p. Novotného z Příbrami o vydání povolení
k hostování na všech pěti poutích našich obcí
žádost o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 282/5d2
v k.ú. Budislavice p. Blanky Youseef Nachtmanové k 31.
12. 2011 s tím, že pozemek bude uveden do původního
stavu do 31. 5. 2012.
žádost o ukončení pronájmu pozemku p.č. 129/28 a
127/17 v k.ú. Starý Smolivec p. Miroslava Dražana k 31.
12. 2011 s tím, že pozemek bude uveden do původního
stavu do 31. 5. 2012
Bere na vědomí:
stížnost p. Kecové na pokácení dvou bříz u požární nádrže
v Dožicích
žádost o odkoupení pozemku p.č. 616/20 v k.ú. Budislavice p. Jiřího Kováříka, prodej bude zveřejněn a poté bude
rozhodováno o prodeji
informaci o úpravě návsi v Radošicích
podání žádosti na 2. část opravy fasády kostela v Dožicích
hlavní věž
informaci o zadávacím řízení zakázky malého rozsahu 2.
etapa opravy fasády kostela v Dožicích a oslovení třech
možných zhotovitelů

Daň z příjmů za rok 2011 - rozšířené úřední
hodiny a výjezdy do vybraných obcích
Poplatníkům, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na finančním úřadě, nabízí česká daňová správa rozšířené úřední hodiny finančních úřadů.
V letošním roce budou v posledních dnech lhůty pro podání
daňového přiznání, tj. v týdnu od 26. 3. do 30. 3. 2012 a v
pondělí 2. 4. 2012, otevřeny podatelny všech finančních úřadů denně od 8 do 18 hodin. Podatelny finančních úřadů se
sídlem v okresních městech budou otevřeny též v sobotu 31.
3. 2012, a to 8 - 12 hod.
Stejně jako loňský rok, a to díky zájmu daňové veřejnosti,
budou pracovníci české daňové správy vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili
daňovým poplatníkům podání daňových přiznání, zejména
k dani z příjmů fyzických osob.
Kompletní informační servis k dani z příjmů je možné vyhledat na internetových stránkách české daňové správy
cds.mfcr.cz .

Na závěr masopustu pořádáme v naší mateřské škole pravidelně dětský maškarní bál. Letos jsme se také pilně připravovali a děti pozorně sledovaly na kalendáři, kdy už si ve školce uděláme bál. Vyrobili jsme si masky různých zvířátek,
veselé klauny a šaškovské čepice.
Po obědě byl již připraven maškarní bál. Děti se převlékly do
přinesených masek a pustily se do tance. Tančily tu princezny i Šípková Růženka, víly, muchomůrka, lvíčata, sobík,
pavoučí Ninja, kovbojové, pejsek, kominík, Bořek stavitel,
Spiderman a další postavičky z dětských filmů a pohádek.
Samozřejmě nechyběla ani tradiční židličková a tombola,
kde si každé dítě vylosovalo výherní lístek. Spokojené děti
se pak s chutí pustily do masopustní koblihy. Letošní maškarní bál se vydařil, všem dětem maminky připravily hezké
masky a my jsme si maškarní bál opravdu užili.
Svatava Šlaisová, ředitelka MŠ

pořádá
dne 21.3.2012 od 8 do 15.30 hodin

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2012/2013
Nabízíme:
velkou, prostornou třídu s dobře vybavenou hernou
nízké měsíční školné 100,- Kč
dopravu autem OÚ zdarma
individuální přístup k dětem
návštěvy filmových a divadelních představení
školní výlety, turistické vycházky
zájmový kroužek Veselé pískání s flétničkou
adaptační pobyt rodičů s nejmladšími dětmi
velkou zahradu s novými herními prvky: věž
se skluzavkou, houpačky a vláček
Přihlášky obdržíte v mateřské škole.
Kontakty:
Svatava Šlaisová, ředitelka MŠ
tel.: 371 585 439, 606 602 525
email: ms.smolivec@seznam.cz

SVOZ PLASTŮ
se uskuteční 26. a 27. března 2012.
Plasty připravte v zavázaných pytlích před svými domy
nejdříve jeden den před plánovaným svozem!
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Velmi očekávaný masopust proběhl v sobotu 18. února ve
Starém Smolivci a Radošicích. V neděli 19. února byly
k vidění masky v Budislavicích. Tradiční obcházení stavení,
hodování a veselí si nechal ujít
jen
málokdo.
Některé masky byly opravdu
vypiplané a jistě
svým nositelům daly hodně práce. Výsledek stál
za to. Piráti, čertice, tanečnice,
králíci z klobouku i bez klobouku,
želva
ninja, Asterix a Obelix
i s pejskem, příslušníci
bývalé policie a mnoho
dalších. Pohoda a dobrá nálada provázely
průvody vesnicemi
až do závěru masopustních rejů v místních hospůdkách.
Text a foto: Luděk Blovský
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V sobotu 25. února se konal již druhý ročník chloumeckého
masopustního průvodu. Kolem 14. hodiny se na návsi shromáždilo více než čtyřicet masek a dalších asi třicet občanů,
kteří celý průvod doprovázeli. Loňské masky jsme nechali
doma a připravili masky nové. Nechyběli tradiční nevěsta
s ženichem, kteří ovšem oproti minulému roku nejméně o
padesát let zestárli. Mezi maskami se sešla řada uklízeček,
hejkal, řezník s prasetem, policista, klauni, bojovník sumo,
vodník, sultán se svým harémem a mnoho dalších. V čele
průvodu šli členové skupiny Minimax, kteří v každé chalupě
zahráli na harmoniku a bubny nějakou skočnou. Atmosféra
byla výborná, čemuž zřejmě přispělo i počasí, které nám
opravdu přálo. Po skončení průvodu se pokračovalo v místní
hasičárně, kde se podávala vepřová kolena a pivo. Myslím,
že se všem takto prožitý den líbil.
Fotografie z této a předchozích událostí si můžete prohlédnout na nových webových stránkách naší obce:
www.chloumecko.cz
J.S. ml.

Ve Starém Smolivci se procházeli Asterix a Obelix!
Masopust v Chloumku.

Radošicemi
drandil na
své koloběžce
Hurvínek.

Budislavické masky.

foto -js-

Po roce jsme se zase sešli v místní klubovně v Hradišti. Byla
sobota 18. února a vše připraveno na sraz masek. Úderem
osmé hodiny večerní byl zahájen rej masek.
Porota vybrala letos pravého rockera, který obsadil třetí příčku. Na druhém místě byl zvolen zámožný šejk z dalekého
Dubaje. Missákem roku 2012 se stal pravěký muž.
V ženské kategorii obsadila třetí místo příznivkyně stylu
EMO, druhé místo cikánka Aranka a Miss roku 2012 se stala
pravěká žena. Opět se všichni snažili nejenom vymyslet, ale
i realizovat nápady, jakou maskou letos ohromit. A za to
všem patří velký dík.
Jana Bláhová

Hradišťská volba Miss.

foto -jb-
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Byla sobota 4. února 2012, mrzlo až praštilo. Mráz však plány nepřekazil. V bezděkovské škole se roztopila kamna a
začaly přípravy na dlouho očekávaný maškarní bál pro děti.
Okolo druhé hodiny se začali do příjemně vytopené školy
scházet kovbojové, princezny, čarodějnice, čerti, kominíci a
nejrůznější zvířátka. Díky velké zimě a nemocem se dětí
sešlo o něco méně než v předchozích letech, ale to nebylo na
závadu. O hudební doprovod se postaral pan Balog a rej masek mohl začít. Během celého odpoledne se soutěžilo a o
odměny nebyla nouze. Za ně a za dárky do tomboly, na kterou se děti těšily nejvíc, bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům a dárcům: Leifheit s.r.o. Blatná, Truhlářství Josef
Suda, Truhlářství Karel Čada, Proxima Nezdřev, Drogerie p.
Jakubčíková Kasejovice, Blatenská ryba s.r.o., Dvůr Lnáře
s.r.o., ZKD Plzeň – p. Krátká Kasejovice, Šoupovi, Vaněčkovi, Plzeňský kraj, Novákovi, Ladmanovi, Šulcovi a Lucie
Eretová z Bezděkova. Velký dík patří i místním členům
hasičského sboru, kteří se postarali o příjemné prostředí a
občerstvení, a všem ženám, které napekly sladké dobroty.
Maškarní bál se vydařil a skotačilo se a soutěžilo až do večerních hodin. Zase za rok na viděnou.
Olga Šulcová
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Koncem ledna se páťáci Kája Matějovský a Kája Čada zúčastnili okresního kola kategorie Z5 Matematické olympiády
v Blovicích. Do okresního kola postoupili na základě správně vyřešených příkladů v kole školním. V Blovicích řešili tři
matematické oříšky. Okresního kola se zúčastnilo celkem
osmnáct žáků z devíti základních škol. Kája Matějovský
získal krásné deváté místo a obdržel diplom.
Naproti tomu okresní kolo Recitační soutěže naše žáky
ještě teprve čeká. Ve školním kole soutěže byl zájem žáků o
recitaci opravdu velký a tak nebylo snadné určit vítěze. Děti
recitovaly poezii, ale i prózu. V první kategorii (žáci 2. a 3.
třídy) zvítězili: 1. místo – Terezka Melounová, 2. místo –
Mikuláš Matějovský, 3. místo – Matýsek Kolář; ve druhé
kategorii (žáci 4. a 5. třídy): 1. místo – Kateřina Řehořová, 2.
místo – Karel Matějovský, 3. místo – Kristýnka Bašniková a
Ondra Kušnírik. Do kola okresního postupují vždy první dva
v dané kategorii. Našim žákům tedy držíme palce a přejeme
hodně úspěchů.
-mr-

Místní hasiči zorganizovali v sobotu 25. února maškarní
průvod obcí. Většina občanů tuto tradici vítá, připraví občerstvení a průvod masek pohostí. Je to velice náročný úkol a
do konce průvodu vydrží jen zkušení jedinci. Letos se povedlo počasí a zpěv průvodu byl slyšet po celý den. S návratem do klubovny, kde se vše zhodnotilo, dojedlo a pokračovalo při tanci, jsme se zdrželi do večerních hodin.

foto -os-

„Je na západ cesta dlouhá“ byl titul vlastivědné vycházky, kterou v neděli 4. března uspořádal Klub přátel Blatenska. Trasa vycházky vedla z Kasejovic, kde byl výchozí bod,
přes Polánku do Řesanic a odtud pak do Kotouně. Akce se
zúčastnilo téměř 40 osob.
Vycházka začala seznámením s historií města Kasejovic a jeho pamětihodnostmi (děkanský kostel sv. Jakuba
Staršího, bývalé tvrziště, židovský hřbitov, synagoga). Následovala prohlídka kostelů v Řesanicích a Kotouni, kde mohli
účastníci nahlédnout i do zdejší kostnice, a konečně návštěva
známého léčivého pramene Kloubovky. I když dopoledne
bylo poněkud zamračené, odpoledne se vyjasnilo, což rozhodně zpříjemnilo naše putování. Doufám, že účastníci vycházky byli s její náplní i průběhem spokojeni, a že se zase
na příští vycházce sejdeme v tak hojném počtu.
Na závěr bych rád jménem svým a všech, kdo se akce
zúčastnili, vyslovil dík P. Robertu Konradowi Paruszewskému, administrátoru farností Kasejovice a Kotouň, Marii Boušové, manželům Maškovým, manželům Švagrovým a Josefu
Hulačovi z Kasejovic a Karlu Fialovi ze Řesanic
za umožnění prohlídky navštívených památek a průvodní
slovo. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
Za Klub přátel Blatenska Vladimír Červenka

foto -mc-

V sobotu 18. února se uskutečnil v oseleckém sále bál hasičů
z Kotouně. Panovala dobrá nálada, hrála výborná hudba a sál
byl pěkně připraven. Ženy měly dámskou volenku a muži
koupili ženám květiny a trošku alkoholu. Pořadatelé vše
zvládli na výbornou.
-mc-

Účastníci vlastivědné vycházky před kostelem v Řesanicích.
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(pokračování z minulého čísla)
Když si Sokolové roku 1908 vybudovali v zadní části dvora
za domem čp. 29 svoji tělocvičnu, odbývaly se jejich plesy
zpočátku právě zde. Sokolské plesy bývaly hojně navštěvované, protože členové této tělocvičné jednoty měli ve městě
velké početní zastoupení a také mnoho příznivců. A zde se
chvilku zastavme: moje maminka, v mládí také členka Sokola, mi před mnoha léty vyprávěla o průběhu jednoho takového
plesu, který se v sokolovně odbýval někdy kolem roku 1920 a
byl prý snad z dosud pořádaných nejúspěšnější. Sokolové si
prý tehdy pozvali k hraní hudbu slavného 35. pěšího pluku z
Plzně - hudebníci nezklamali, hráli prý krásně a hodně. Nálada a spokojenost prý rychle dosáhla nejvyššího stupně, takže
se zábava protáhla až do ranního úsvitu; tanečníci a jejich
doprovod se vraceli do svých domovů už za denního světla a
muzikanti odjížděli do Plzně vlakem po sedmé hodině ranní.
Na tento ples prý kasejovičtí občané vzpomínali ještě dlouho.
A když už jsem se zmínil o sokolech, musím dodat, že se
starali, aby nebylo zapomenuto s veselým rejem ani na malé
děti a pořádali ve své tělocvičně pro své malé členy (ale i
nečleny) šibřinky, tedy maškarní rej, který se odbýval v některé sváteční odpoledne a v podvečer.
V našem vyprávění jsme se právě přenesli do první
poloviny 20. století a to do doby mezi oběma světovými válkami. V údobí té první plesů samozřejmě ubylo, ale po rozpadu Rakouska Uherska nastalo údobí všemožných oslav a plesy opět ožily, odbývaly se však opět v sálech už tradičních
starých hostinců, které byly ovšem poplatné po stavební
stránce době svého vzniku, takže stále se množícím návštěvníkům mnoho pohodlí poskytnout nemohly. V tomto směru
však už konečně čekala město výrazná změna „k lepšímu“.
Na náměstí mezi dnešní budovou Občanské záložny a budoucí lékárnou, postavenou roku 1924 stávaly tehdy dva malé
domky. Ty roku 1919 vykoupil od bývalého majitele místní
řezník p. Adamec, po krátké době oba domky vyhořely a na
jejich místě zmíněný řezník postavil nový, ale opět přízemní
dům. Poněvadž pan Adamec byl zdatný obchodník, maso a
uzeniny prodával za přijatelné ceny a k zákazníkům se choval
slušně, brzy zbohatl natolik, že někdy kolem roku 1930 onen
přízemní dům rozšířil tak, že zcela vyplnil mezeru mezi lékárnou a záložnou a navíc jej zvýšil o patro. V přízemí tak
vznikla nová prodejna masa a masných výrobků, výčep a restaurace s kuchyní. V prvním poschodí pak nalezl své umístění na svou dobu velký taneční sál s divadelním jevištěm, něFotografie z roku 1890 - ve třetím domě zleva bydlel v té době František Čermák, pekař a starosta, ve čtvrtém důchodní
Volfgang Kellner. Později oba domy koupil pan Adamec a
přestavěl na obchod a hostinec.
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kolik málo hostinských pokojů pro případné přespání hostů,
šatna pro odkládání svrchních oděvů návštěvníků i splachovací toalety. A poněvadž tou dobou už bylo město zcela elektrifikováno, dočkaly se Kasejovice konečně důstojného zařízení
a to pod názvem Hotel Adamec. Od té doby se všechny společenské akce jako divadelní představení, taneční zábavy, taneční kurzy, veřejné schůze atd. odbývaly právě U Adamců.
Ale vraťme se k plesům: v masopustním období, tedy
od svátku tří králů do Popeleční středy se obvykle odbývaly
čtyři - a to již zmíněný sokolský, dále hasičský, hojně navštěvovaný a oblíbený, poněvadž Sbor dobrovolných hasičů
ochraňoval majetky občanů před požáry a jejich následky.
Ani při rodičovském plesu nezel sál prázdnotou - vždyť která
rodina neměla doma školáka? A Myslivecký ples také nebýval bez půvabu: vynikal zejména bujným veselím, poněvadž
myslivci vždy patřili povahou k milovníkům žertů hravých i
dravých, rádi zpívali a ve své tombole nešetřili už na počátku
zimy nastřílenou zvěřinou - bažantů i zajíců bylo tehdy dostatek. Musím ale dodat, že tombolou se mohly pochlubit i plesy
výše uvedené. Pokud byl některý ples ohlášen jako
„maškarní“, bylo možno si přímo v sále zakoupit různé papírové čepice, klobouky a škrabošky, kterými si žertumilovní
návštěvníci zpestřovali své civilní oblečení.Tyto doplňky si
po ukončení plesové zábavy odnášeli domů pro radost svých
dětí. ¨Z vyprávění starých pamětníků vím, že v prodeji bývala
i krásně vonící různobarevná mýdla velikosti zploštělých
menších pomerančů. Ta ale kupovali svým drahým polovičkám jen ženatí muži, nebo už dospělí chlapci, kteří měli skoro
před svatbou. Obdarované ženy a slečny prý po jejich použití
(těch mýdel) voněly po růžích, fialkách, nebo i jako květy
šeříků. Ovšem v období 2. světové války, ale ani brzy po jejím ukončení už tato mýdla na trhu nebyla.
Zdálo by se, že plesy byly pořádány jako zdroje pouhého veselí. Měly patrně i jiné, nikde neuváděné poslání alespoň já jsem o tom hluboce přesvědčen. Na plesech se
setkávali i lidé, kteří se často velmi dlouho neviděli - bývalí
spolužáci, osoby, které se už dříve někam odstěhovaly, ale do
Kasejovic k příbuzným přece jen občas přijeli atd. Při pěkném popovídání, vzpomínkách na mladá léta, při pivečku,
zpěvu a tanci se stará přátelství utužovala a nová vznikala a
někdy (i když ne příliš často) se zde podařilo zdárně a smírnou cestou vyřešit i dlouhotrvající drobné sousedské spory. A
možná, že bychom se nedopočítali, kolik šťastných manželství vděčilo za svůj vznik tomu, že dva mladí lidé se právě
zde poprvé setkali při tanci a našli v sobě zalíbení. Odborník
psycholog by řekl, že na plesech se lidé snažili odreagovat od
každodenních problémů. My s ním sice budeme souhlasit
méně odborně: „Když jsme na ples nebo jinou taneční zábavu
šli, hodili jsme své starosti za hlavu už před svým odchodem
z domova!“… ale to bývávalo, když jsme ještě byli o mnoho
mladší…
-káf-

Fotografie téhož místa přibližně z roku 1924.
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foto -dmPaní Marie Fialová z Kasejovic, která se tento měsíc dožívá
93 let, byla jednou ze šesti květinářek, jejichž fotografie byla
na titulu únorového čísla Kasejovických novin. Historická
fotografie z minulého čísla
je dle pamětníků z roku
1947 z maškarního plesu a
jsou na ní zprava: Marie
Fialová, Marie Sochorová,
Jiřina Sochorová, Vlasta
Šollová, Božena Adamcová
a Marie Sudová.
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
KOMUNITNÍ ŠKOLA KASEJOVICE, o.s.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám oznámit, že dne 7. 2. 2012 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Komunitní
škola Kasejovice, o.s. (dále jen KŠ Kasejovice, o.s.) které
tímto zahajuje svoji činnost.
KŠ Kasejovice je dobrovolné neziskové nezávislé nevládní
sdružení sdružující členy na základě společného zájmu
s cílem:
1. Podporovat spolupráci a partnerství mezi samosprávou,
školou, spolky, sdruženími a firmami.
2. Podporovat a iniciovat např. organizováním veřejných setkání zapojování co nejširšího okruhu veřejnosti do projednávání rozvojových dokumentů a projektových záměrů města.
Ve spolupráci s ostatními spolky a institucemi nabízet vzdělávací, společenské, sportovní a jiné aktivity, a to nejlépe
s využitím potenciálu členů komunity.
Výsledkem této činnosti by mělo být rozšíření nabídky volnočasových aktivit obyvatel Kasejovic a okolí. Zvýšení úrovně
znalostí a dovedností občanů komunity, které povede mimo
jiné k lepšímu uplatnění na trhu práce. Posílení účasti veřejnosti na veřejném životě v obci. A případně podpora vzniku
nových komunitních škol v regionu.
KŠ Kasejovice, o.s. je otevřena všem zájemcům starším 15 let
a právnickým osobám.
Pokud máte zájem, stát se členem KŠ Kasejovice, nebo Vás
„jen“ zaujalo toto sdružení, pro více informací sledujte webové stránky města Kasejovice nebo volejte na tel. č.
739 036 763.
Lenka Černá (Komunitní koordinátor Kasejovice)

Na této fotografii je krásně vymalovaný sál „U Adamců“
krátce po válce. Malby na stěnách vytvořili kasejovičtí malíři
bratři František a Vladimír Vokáčové.

MASÁŽE v DPS
- sportovní, rekondiční, odblokování páteře
Objednávky tel. 723 38 77 48, Lenka Kunešová

VI. modul vzdělávacího kurzu
„Založení sítě komunitních škol v Pošumaví“
přinesl řadu zajímavých podnětů
28. února se konala první přednáška VI. modulu vzdělávacího kurzu „Založení sítě komunitních škol v Pošumaví“.
Přednáška vedená formou moderované diskuze přinesla řadu
zajímavých podnětů, které lze vnímat jako návrhy projektů,
jejichž realizace by zlepšila a zpestřila život v naší obci a
okolí.
Kromě stálých účastníků kurzu se tohoto modulu jako
hosté mohou účastnit i další občané – zástupci spolků, členové zastupitelstva města a ostatní veřejnost – kteří této možnosti plně využili a aktivně se do přednášky zapojili.
Starosta města Švihova PaedDr. Václav Petrus v roli
facilitátora, nebo chcete-li moderátora, řídil diskuzi a zjišťoval, s čím je veřejnost v Kasejovicích spokojena, co účastníkům přednášky v naší obci a okolí naopak chybí a co by bylo
dobré zlepšit.
Takto vybraná témata byla účastníky přednášky obodována dle důležitosti a rozdělena do dvou skupin. Volný čas a s
ním související záležitosti jako dětské hřiště, taneční sál,
kino, či koupaliště byly prodiskutovány v této přednášce.
Dopravní obslužnost, zatíženost dopravou, černé skládky,
problematika pracovních míst a další záležitosti z oblastí
služeb a infrastruktury budou projednány v přednášce následující, jež se bude konat 6. 3. od 17.00 v budově ZŠ Kasejovice.
Na přednášky vzdělávacího kurzu budou od června letošního roku navazovat semináře, kde budou témata vzešlá
ze vzdělávacího kurzu podrobně rozebírána a diskutována
s širokou veřejností tak, aby byla připravena pro realizaci.
Lenka Černá (Komunitní koordinátorka Kasejovice)
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Marie Fialová
Zdeňka Valentová
František Marouš
Růžena Zýková
Božena Mrázová
Věra Panušková
Václav Krejčí
Jaroslav Sloup
Marie Sloupová
Božena Čejková
Helena Brejchová
Božena Šneberková
Božena Netušilová
Josef Dlouhý
Marie Boubelová
Libuše Dražanová
Marie Marešová
Anna Tumová
Jaroslava Fialová
Karel Horal
Lidka Cenefelsová
Marie Jíchová
Helena Drnková
Josef Tesař
Josef Raška
Marie Jiřincová
František Kopřiva
Václav Chaloupka
Jiří Brunner
Růžena Nesvedová
Marie Stoklasová
Marcela Vágnerová
Josef Slavíček
Ludmila Boušová
Věra Hájková
Marie Fialová
Jindřiška Paluchová
Jaroslav Vlach
Jiří Buriánek

Kasejovice
Kotouň
Dožice
Podhůří
Radošice
Oselce
Dožice
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Chloumek
Starý Smolivec
Kotouň
Budislavice
Kasejovice
Oselce
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Polánka
Újezd
Újezd
Oselce
Hradiště
Řesanice
Oselce
Kasejovice
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Kasejovice
Chloumek
Bezděkov
Řesanice
Řesanice
Řesanice
Kotouň
Kasejovice

Miluše Hlinková, Životice
Jaroslav Kucera, Kasejovice
Anna Linhartová, Chloumek
Kdo byl milován, není zapomenut.
Život je krátký, ale vzpomínka
na Tebe zůstává stále živá.
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Výpůjční doba: Po 8 - 13, 15.30 - 17 hod.,
Út 12 - 14.30 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
V Obecní knihovně dochází ke změně provozní doby:
v pondělí namísto 16 - 17. 30 bude otevřeno
15. 30 -17 hod.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Barbara Woodová: Zlatá země
 Agatha Christie: Záhada modrého vlaku
 Mika Waltari: Egypťan Sinuhet
 Vlasta Javořická: Vyhaslý krb
 Miroslav Ivanov: Atentát na Reinharda Heyndricha
 Kraslice a velikonoční ozdoby
 Lenka Lanczová: Létem políbená
 Christopher Paolini: Eragon
 Zdeněk Miler - Krtek a rybka
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Bylo a není...
Předkové naši, jó ty se měli, za pecí leželi a písně pěli.
Do hrnce sice dávali málo, ale co snědli, to zdraví přálo.
Časy se mění, doba je jiná, kdepak se válet, nebo být líná!
Rychle skok tam, rychle skok sem,
cestičkou stresů, tou my dnes jdem.
-jv-

Obec Oselce srdečně zve na:

17. 3. 2012 ve 14 hod.
v Obecním šenku Oselce

Nikolas Pokorný, Kasejovice

Dne 9. 3. 2012 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana Stanislava Flachse.

Dne 9.3.2012 uplynou tři roky, co nás opustila
paní Milada Schirlová, rozená Flachsová.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami

Vzpomíná švagrová s rodinou.
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Co se nám líbilo:

Dobrodružství a láska k přírodě nikde nečíhá, to musí mít
člověk v krvi. Největší divy přírody často leží na dosah ruky.
Kde to včera klouzalo, tam jen bláto zůstalo...
Umět se rozhlížet kolem sebe, pomáhat přírodě, to je celé
Všichni se těšíme, až si toto říkadlo ve školce společně zakři- tajemství správného myslivce a dobrodruha.
číme. Zatím si ale říkáme: „Březen, za kamna vlezem.“ A to
už se s dětmi tolik těšíme na sluníčko a bílé hlavičky sněženek
v našich zahrádkách. Ve školce se ale lenošit nebude.
Co nás čeká:
☺ Veselý karneval ve školce „Bzučení broučků“
☺ Velikonoční focení
☺ Velikonoční čas nastává - tradice v písních a říkadlech
☺ Velikonoční inspirace s paní Beranovou
☺ Velikonoční tvořeníčko s rodiči
☺ Vynášení báby Zimy a hledání víly Jarněnky
☺ Otvírání zahrádky
foto -ilfoto -jsVšichni zimě zazpíváme: „Plav, zimo, plav, nic se nezastav.“
Ivana Ledvinová, ředitelka Mateřské školy Kasejovice
Obecní knihovna Kasejovice vyhlašuje soutěž o ceny:

Velikonoční inspirace
s paní Beranovou
z Květinářství Slunečnice
28.3. od 15.30 hod.
v MŠ Kasejovice
Srdečně zveme všechny zájemce.
Na Městském úřadě Kasejovice jsou k prodeji tyto knihy:
Silvie Soukupová: Jan Pavel Hille, blatenský kněz
a regionální historik - 80 Kč
Jiří Sekera, Jan Kurz: Čertovy kameny na Blatensku
- 62 Kč
Vladimír Červenka: Šlechtické rody Blatenska 1 - 50 Kč

Vzdělávání dospělých ve Střední škole v Oselcích vstoupilo
do reálné podoby. V rámci projektu UNIV 2 proběhl pilotní
kurz „ Práce v kovárně – základy kovářství “. Od října minulého roku do konce ledna roku 2012 navštěvovalo kurz 13
zájemců, jak z blízkého okolí, tak ze vzdálenějších míst celého kraje. Účastníci kurzu se pod vedením zkušených pedagogů učili základům tradičního řemesla, které neztratilo své
kouzlo ani v dnešní moderní době. Účastníci kurzu získané
dovednosti využijí při své zájmové činnosti, avšak někteří
svůj um zúročí i v dráze profesní. Většina účastníků projevila

Soutěž pro děti z 1. - 3. třídy ZŠ.
Výhercem se stane ten, kdo vymyslí nejhezčí báseň
(min. čtyřverší) a doplní ji vhodným obrázkem.

Soutěž pro děti:
1. kategorie 4. - 6. třída
2. kategorie 7. - 9. třída
Soutěž, ve které změří své síly děti, které rády píší,
mají fantazii a jsou dobrými vypravěči.
Výherce bude odměněn pěknou sadou her.
Uzávěrka soutěže: 17. dubna 2012
Vyhlášení výsledků a předání cen: 24. dubna 2012
zájem pokračovat v navazujících kurzech a získávat další
dovednosti v řemesle našich předků.
Naše škola se nezabývá pouze výukou kovářského řemesla,
ale má rozpracováno několik výukových programů v rámci
projektu UNIV 2, které zvýší nabídku naší školy pro veřejnost. Jedná se především o výuku základů kuchařských dovedností a základy formátování velkoplošných materiálů pro
truhláře. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je proměna škol
v centra celoživotního vzdělávání, které pružně reagují na
požadavky trhu ve svém blízkém i širším okolí. Doufáme, že
tato cesta je pro nás jednou z možností rozšířit nabídku vzdělávání na trhu a stát se konkurenceschopnější institucí nabízející vzdělávací produkty šité „na míru“. Tým mladých, ale
zkušených pedagogů je schopen vytvořit v rámci dalšího
vzdělávání UNIV 2 i další vzdělávací programy. Děkujeme
touto cestou účastníkům i pedagogům dalšího vzdělávání a
těšíme se na spolupráci se širokou veřejností.
Za vedení školy Mgr.Bc. Zdeněk Tauchen ZŘPV
Střední škola Oselce
Oselce 1, 335 01 Nepomuk, tel. 371 595 168, 371 595 701
e-mail: stskola.oselce@tiscali.cz , www.stredniskolaoselce.cz
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● Prodám elektrická akumulační kamna - AD - 8 kw ve
velmi dobrém stavu a šamotové komínové roury - 40
ks, vnitřní průměr - 130 mm, délka 330 mm. Tel. 724
181 001.
● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště.
Bližší informace na tel: 371595129, nebo E-mail:
obec.hradiste@blatna.net
Prodám rodinný dům v Kasejovicích o velikosti 5 + kk.
Obytná plocha 300 m2, pozemek ve formě parku a zahrady o velikosti 2000 m2. Zájemce může volat na linku 731 405 989 a domluvit si prohlídku.
Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic
(naproti parku). Dům je přízemní 1+ 4, celý podsklepený. Je napojen na plyn a městský vodovod. Obytná plocha je celkem 112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. Velká garáž, dílna a sklepy, kolna. Zahrada 223
m2. Cena k jednání 1 490 000 Kč. Tel. 603 418 514.

Číslo 3; ročník XVII.
,,Bezva střih za bezva cenu Vám vystřihne
Kadeřník Martin z Nepomuka, mob: 721 162 607,
http://kadernik.rajce.idnes.cz/ ".

Kulturně společenské centrum
Kasejovice
si Vás dovoluje pozvat na

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152 Kč/ks,
stáří 20 týdnů-158 Kč/ks
Prodej se uskuteční : v sobotu 24.března 2012
Kasejovice – u fotbalového hřiště – v 14.40 hod
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sester Strolených
v sobotu 31. března v 19 hod.
Vstupné 50 Kč

Případné bližší informace : 728605840 728165166 415740719

Kadeřnictví U Slezáků
Iveta Hlaváčková, Kasejovice 174
středa 9 - 16 hod.
mimo pracovní dobu dle dohody
dále prodej vlasové kosmetiky
novinka - prodlužování a zahušťování řas
B-LASHE STYLIST & CARE
Objednávka na tel. 602 763 419.

LAND ART.CZECH s.r.o. Plzeň
Zahradní a krajinářská architektura
Projekty / realizace / údržba
zahrady u rodinných domů
zahradní stavby, cesty, zídky, terasy
veřejná a firemní zeleň
úpravy parků, návsí, hřbitovů
dendrologické posudky

Kulturně společenské centrum zve
na diaprojekci Jaroslava Kortuse

ISLAND
v pondělí 19. března 2012 v 18.30 hod.

tel.602 452 922
www.landartczech.cz
landart.czech@seznam.cz
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