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Cena 3,- Kč
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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

foto -lbLetošní oslava MDŽ ve Starém Smolivci proběhla 10.3. opět
v KD Na Zámečku. Tyto oslavy si za posledních několik let
vytvořily velmi dobré jméno. Výjimkou nebyl ani letošní rok,
kdy se zaplnil znovu celý sál. Akci pořádal Obecní úřad Mladý Smolivec a jako již tradičně mužská část zastupitelstva
obsluhovala dámskou společnost. Kromě vyzdobeného sálu
čekalo na oslavenkyně výborné občerstvení - chlebíčky, chuťovky, zákusky, káva i svařáček.
V úvodu starostka obce Eva Kubová přivítala hosty a popřála
příjemnou zábavu. Následovalo vystoupení dětí z MŠ ve
Starém Smolivci. To sklidilo velký potlesk, ostatně tak jako

zábavné povídání s hercem a bavičem Bohumilem Kleplem.
Na závěr oficiální části dostaly přítomné ženy růžičku s přáním všeho nejlepšího.
Další část programu byla vyhrazena hudební produkci skupiny Minimax. Podle potlesku a plného parketu se jistě trefila
do vkusu všech věkových kategorií. Dokonce i plánovaný
odjezd autobusu musel být posunut! Volná zábava pokračovala do 22 hodin, kdy byl slavnostní večer ukončen. Je opravdu příjemné vědět, že zastupitelé obecního úřadu dokáží věnovat svůj volný čas ostatním občanům i zábavnou formou.
Luděk Blovský

Dne 24. března jsme měli to potěšení shlédnout divadelní hru
z produkce blatenských ochotníků. Po české divadelní klasice
Naši furianti, kterou v Kasejovicích sehráli v závěru minulého roku, si ochotníci tentokrát k nastudování vybrali komedii
ze staré dobré Anglie - Charleyova teta. Pro zajímavost uvádím, že stejnou hru již v Kasejovicích hrál ochotnický divadelní spolek Havlíček zhruba před sedmdesáti lety.
Komedie těží ze situace, kdy je očekáván příjezd bohaté tetič-

ky z Brazílie, která však - jaksi - včas nepřijede... To ale nevadí, protože po ruce je mladík, který má shodou okolností s
sebou dámské šaty a paruku a čistě z kamarádství si zahraje (s
čím dál větší chutí) onu bohatou tetičku … Děj je plný překvapení, bizadních zápletek a hlavně humoru. Ten doslova
nevymizí z jeviště. Díky výborným výkonům herců, režii, i
celkové výpravě i tentokrát blatenští ochotníci svoji vysokou
laťku udrželi a snad i posunuli trochu výš.
-dm-
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Usnesení ze zasedání Rady města
Kasejovice ze dne 28. března 2012

Rada města Kasejovice projednala:
výroční zprávu základní a mateřské školy
stanovení podmínky pro prodej palivového dříví
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
Schválila:
výsledek hospodaření základní a mateřské školy za rok
2012 a jeho rozdělení do fondů
inventarizaci majetku a jeho vyřazení
návrh čerpání příspěvku na provoz škol v roce 2012
odpisové plány v roce 2012
žádosti o finanční příspěvek pro organizace pracující s
mládeží
změny v rozpočtu
Rada města opět žádá občany, kteří užívají obecní pozemky
bez smluvního zajištění, aby tak učinili.

Obecní úřad v Nezdřevě se rozhodl vydat při příležitosti
oslav 600. výročí první písemné zmínky o obci pamětní publikaci, která zaznamená nejen staletou historii vesnice, ale i
její současnost. O textové zpracování knihy požádal starosta
Petr Chlanda ředitele Vlastivědného muzea dr. Hostaše v
Klatovech Mgr. Luboše Smolíka, který má s podobnými publikacemi již zkušenosti, vždyť se podílel na již na vydaných
knížkách o Hradišti, Záhorčičkách, Bezděkovu i o Chanovicích.
Padesátiletý klatovský rodák Mgr. Luboš Smolík, rodák z
Klatov, žije od roku 1998 v Chanovicích, kde muzeum, které
řídí, má své vedlejší pracoviště, a to místní skanzen. Nezdřev
pro něho není anonymní vsí, zná se s řadou jeho obyvatel, ať
z kontaktů pracovních či ryze osobních. Při bádání o historii
obce sice zatím nenarazil na nějakou z širšího hlediska převratnou událost, nicméně pro místní bude jistě řada nových
poznatků zajímavá. Například to, že při velkém armádním
cvičení v roce 1937, které se uskutečnilo v nejbližším okolí
Nezdřeva, byla část cvičících vojáků ubytována právě zde.
Ačkoli první zmínka o obci je stará 600 let, jsou zdokumentovány archeologické nálezy na zdejším katastru z doby před
naším letopočtem. Tyto nálezy pravděpodobně dokládají, že
území bylo (možná jen přechodně) obýváno dávno před vznikem středověké vesnice. Naopak skutečnost, že od oné první
zprávy až do poloviny 17. století je výskyt písemných dokladů poměrně chudý, neznamená, že se ves v onom období
vytratila. Bližší pohled přinese chystaná publikace. Kromě
části věnované archeologickým objevům bude obsahovat tři
části pracovně nazvané HISTORIE V DATECH, HISTORIE
JEDNOTLIVÝCH NEMOVITOSTÍ A FOTOPŘÍLOHA
(zachytí současnou podobu obce). Přílohou budou statistické
tabulky, které ukáží v číslech vývoj Nezdřeva až do nejnovější doby.
Před domácími je nyní nejen očekávání reprezentační publikace, která bude mít svou premiéru při oslavách v sobotu 30.
června, ale do toho data rovněž spousta brigád, aby Nezdřev
vypadal ještě vlídněji než dosud, aby se slavnost vydařila,
zkrátka, aby hosté byli spokojeni a všichni mohli říct: Oslavy
v Nezdřevě se povedly.
Jiří Čepelák
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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.
Žádáme pamětníky, kteří by mohli poskytnout informace k válečným hrobům a pietním místům ve svém
okolí, ať kontaktují paní Rašínovou, MěÚ Nepomuk,
tel.č.: 371519743. Předem za poskytnuté informace
děkujeme.
Město Kasejovice se zařadilo do celokrajského Komunikačního, varovného a vyrozumívacího systému.
Ten slouží jednak k informování obyvatel kraje v
krizových a mimořádných situacích, ale také k informování o
běžných záležitostech života v obci pomocí SMS zpráv, které
jsou pro občany bezplatné. V naší obci, kterou vede frekventovaná silnice, jejíž hluk často přehluší hlášení místního rozhlasu, se nyní nabízí občanům možnost informace získat prostřednictvím SMS přímo do svého mobilního telefonu. Zájemci o zasílání SMS se mohou zaregistrovat na www. krizoveinfo.cz, nebo na Městském úřadě Kasejovice.
Státem byla zřízena Kancelář finančního arbitra pro
rychlé, bezplatné a efektivní vyřizování sporů mezi
občany a finančními institucemi. Lze tak řešit některé
spory s bankou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
spotřebitelského úvěru, či investiční společnosti. Řízení před
finančním arbitrem je bezplatné. Návrh na řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, elektronickou poštou
nebo osobně do kanceláře finančního arbitra. K usnadnění
podání návrhu je možné stáhnout formulář na http://
w ww. fi n a r b i t r. cz / c s / fi n an c n i - a r b i t r - fo r mu l a r e - k estazeni.html.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/.
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látky
(min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek). Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené. Peří, péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek. Obuv – veškerou nepoškozenou.
Hraček - nepoškozených a kompletních.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
v pátek 11. května 15 - 18 hod,
v sobotu 12. května 8.30 - 11 hod
místo: Agrochov Kasejovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Duben 2012

str. 3

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec ze dne 13.března 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
pronájem části pozemku p. č. 75/2 v k. ú. Mladý Smolivec
firmě ČSAD STTRANS a.s. Strakonice o výměře 40 m2
za cenu 2000,- Kč/pozemek/rok
uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene na p. č. st. 27/1
v k. ú. Dožice na části označené v GP č. 113-459/2011 za
cenu 1000,- Kč/břemeno firmě ČEZ Distribuce a.s.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na p. č. 129/1 a p. č. 163/1 v k. ú. Starý Smolivec
za cenu 1100 Kč/břemeno o výměře 41 m2 firmě ČEZ
Distribuce a.s.
pronájem části pozemku p. č. 211/1 KN v k. ú. Budislavice o výměře 90 m2 za cenu 5,- Kč/m2/rok panu Nachtmanovi Josefu st. z Budislavic
prodej pozemku p. č. 616/20 KN v k. ú. Budislavice o
výměře 30 m2 za cenu 30 Kč/m2 p. Kováříkovi Jiřímu
z Plzně
úhradu neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Nepomuk ve
výši doplatek 1774 Kč a záloha na rok 2012 - 6918 Kč
zhotovitelem opravy fasády kostela sv. Michael Archanděl v Dožicích - II. část opravy hlavní věž kostela firmu
Stavel Příbram s.r.o. IČO 279 33 504, která předložila
nabídku ve výši 377.366,69 Kč a uzavření smlouvy o dílo
s touto firmou
uzavření úvěrové smlouvy s bankou Česká spořitelna a.s.
na předfinancování projektu Cyklostezka „Formanská
stezka“ Starý Smolivec – Dožice
uzavření mandátní smlouvy na zpracování podlimitního
výběrového řízení na projekt Cyklostezka „Formanská
stezka“ Starý Smolivec – Dožice,
termín vyhlášení VŘ nejpozději do 31. 3. 2012, cena za
zpracování VŘ je 55 tis. Kč bez DPH
uzavření pojistné smlouvy na pojištění pro zastupitele
obce na dobu neurčitou
vypsání zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na
projekt Klub Dožice do 31. 3. 2012
Bere na vědomí:
informaci o schválení projektu Cyklostezka „Formanská
stezka“ Starý Smolivec – Dožice z programu ROP
NUTSS II Jihozápad k financování a předpokládané získání dotace až do výše 12.093.515,84 Kč
dopis pana Vlasáka z Dožic
informaci o výsledku hospodaření MŠ Starý Smolivec a
do příštího zasedání starostka obce připraví návrh, jak
bude ztráta ve výši 42.065,11 Kč uhrazena
dopis pana Weilera z Rakouska ohledně uzavření dvora
v Radošicích a navrhuje obnovení původní obecní cesty
přes pastviny
informaci o získání dotace ve výši 257 tis Kč na druhou
etapu přestavby hasičárny ve Starém Smolivci
nový spisový a skartační řád obce od 1. 3. 2012
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
obce Hradiště ze dne 20.března 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
rozpočtové opatření č. 1/2012
výroční zprávu o poskytování informací za rok 2011
„Dodatek č.1/2012 ke smlouvě na dopravní obslužnost“
na rok 2012
dodatky č.46-50 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD
záměr prodeje přístřešku na pozemku p. č. 2529 v k.ú.
Hradiště u Kasejovic

Opravené lesní cesty
Zastupitelstvo obce Oselce se rozhodlo
opravit lesní cestu za rybníkem Široký směrem do lesa Háj. Hlavním důvodem opravy
byla plánovaná těžba dřeva v Háji a kontrola
obecních vrtů pro Oselce a Kotouň. Oprava
byla provedena během 14 dnů v dobré
kvalitě.
Velikonoční zajíc opět v Oselcích
Parta nadšenců již druhý rok na autobusové točně v Oselcích postavila z
balíků slámy zajíce, který zdraví
všechny kolem jdoucí i projíždějící
občany. Je to jedna z připomínek Velikonočních svátků..
Výběrové řízení na kanalizaci v Oselcích
Obec Oselce zakoupila pozemky na stavební parcely, které
nyní chceme zasíťovat rozvodem vody, kanalizací na ČOV a
dešťovou kanalizací. Vznikne 6 stavebních parcel o velikosti
1000 m2 na klidném a rovném místě nad novými bytovkami.
Je zde také možnost připojení k plynu. Ještě jsou volné čtyři parcely a zájemci se mohou hlásit na OÚ v Oselcích, telefon 371 595 254.
Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení
Od Plzeňského kraje máme schválenou dotaci 270 tis. na
výměnu stávajícího osvětlení za úspornější světla. Tuto rekonstrukci plánujeme již druhý rok.
Miloslav Cikán, starosta obce Oselce

Neschvaluje:
přihlášení obce do SMS varovného systému PK

Obecní úřad Oselce pronajme od 1.5.2012
byt 2+1v Kotouni.
Informace na tel. čísle 371 595 254.
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Již po páté zavítal do Kasejovic cestovatel, cyklista a turista v jedné osobě, František Šesták, aby se s místními podělil o své
(nejen) cestovatelské zážitky. Moderovaná přednáška zaznamenala kladné ohlasy, proto přinášíme našim čtenářům její zkrácenou verzi v podobě rozhovoru.
Na Vašich webových stránkách (www.sestak-frantisek.cz) uvádíte, že k roku 2010 „máte najeto“ 175 000 km. Jak se cítí
člověk, když ujede 175 000 km?
Když se na mě podíváte, tak byste řekli, že to ujde... Kolo je takový můj život. Pěšky moc nechodím, autem jezdím taky nerad… Zkrátka - nejkrásnější pohled na svět je zpoza řídítek. Cítím se dobře nejen díky dobrému zdraví, ale i proto, že jsem
poznal hodně krásných koutů světa a hlavně proto, že jsem se setkával s dobrými lidmi, kteří – ať už jsme byli v jakýchkoli
nesnázích – se nám vždy snažili pomoci. Nikdy jsme se nesetkali s tím, že by nám někdo nechtěl pomoci nebo by nám chtěl
dokonce ublížit. Navíc jsem poznal díky cyklistice hodně kamarádů…
Kdo vám daroval vaše první kolo?
První kolo jsem dostal, když mi bylo pět let, od tatínka a od maminky k Vánocům… Dostal jsem krásné dětské kolo v době,
kdy dětská kola téměř nebyla… Já pocházím z hospody, kde byl velký sál a já, k překvapení rodičů, jsem hned po rozdání
dárků na to kolo sedl a jezdil jsem tam mezi stoly.
Cyklistiku jste tedy měl rád už od dětství, ale jak jste se k té opravdové cyklistice - ať už závodní, nebo turistické - dostal?
Já jsem dětství prožil v Sedlici a Sedlice tehdy byla jakousi cyklistickou základnou. Jako kluci jsme buď chodili cvičit do Sokola nebo se věnovali cyklistice nebo hráli fotbal… Díky rodičům jsem měl možnost cyklistiku jako žák a dorostenec provozovat, přestože kola – na rozdíl ode dneška, kdy jsou obchody plné různých typů a značek – se tenkrát dost těžko sháněla. Ale
rodiče mi koupili favorita, a tím mi cyklistiku vlastně umožnili. Měl jsem takové cyklistické vzory jako byl pan baron Battaglia z Bratronic, který Sedlici často navštěvoval. S tím jsem jako dorostenec jezdil na závody. Docela jsem měl úspěchy, ale
odešel jsem na vojnu a ke kolu jsem se několik desítek let nedostal. Pak jsem se věnoval fotbalu a hokeji, a pak jsem se oženil
a začal jsem trochu fotrovatět – to znamená, že jsem měl problémy se ohnout a zavázat si tkaničky u bot. Kolem padesátky se
dostavily nějaké zdravotní problémy a pan doktor mi doporučil cyklistiku… Tak se ve mně zas probudilo nadšení pro tenhle
sport – navíc v roce 1989 došlo k otevření hranic, tak jsem se chtěl podívat na místa, která jsem za celý život nepoznal. Hlavně
jsem se chtěl podívat do Alp. A také jsem si našel dobré spolujezdce na ty větší cesty: Františka Hejtmánka z Tažovic a Jana
Hájka z Plzně, se kterým jsem jel do USA. Společně jsme každý rok něco vymýšleli. A ta první cesta z Čech až na konec světa, kterou jsme jeli s Hejtmánkem, patří asi k těm nejkrásnějším…
Upřednostňujete rovinatý terén, nebo horskou cykloturistiku? A jak taková cesta v Alpách vypadá. Je to spíš horská stezka
nebo upravená silnice?
Procestoval jsem celé Alpy (Savojské, Julské, Dolomity). Protože dříve se nikam nemohlo, tak mě lákalo se do těch míst podívat. Takže jsem projel asi 120 průsmyků, z nich něco kolem stovky je přes 2000 m. Jezdí se tam po pěkných silnicích. A hory
(Alpy) preferuji z toho důvodu, že když je krásné počasí, tak se vám za každou zatáčkou objeví jiné panoráma, a pak, když jste
nahoře a vidíte pod sebou jenom tu tenkou vlásenku cesty, je to prostě krásný pocit… Samozřejmě, vyžaduje to určitou zdatnost a přípravu, ale v prvé řadě to chce trpělivost a říct si, že tam pomalu a jistě dojedu… Tam se nezávodí, jde spíš o to, dosáhnout vrcholu. Naopak horší jsou sjezdy, protože to se nešlape a je pak člověku občas zima…
Nosíte vždycky helmu?
Vždycky. Úrazy hlavy jsou nebezpečné. Většinou se z kola padá na hlavu… Pokud by jste nevěděli, co koupit dětem či vnoučatům, pak určitě helmu…
Předpokládám, že jste schopen si opravit kolo, ale měl jste někdy nějakou větší závadu – někde v cizině, kde zrovna nikdo
nebyl a vy jste si musel kolo opravit opravdu sám?
To se mi naštěstí nikdy nestalo. Jednak mám kvalitní kolo – to je základ. A navíc – já si vybírám spolujezdce, kteří jsou technicky zdatní a rádi opravují. Takže já jim všechno zařídím, oni mají bezstarostnou cestu a na oplátku mi seřídí kolo… Ale já si
myslím, že je to důstojné rozložení sil. Trasu Praha – Paříž jsem jel sám, a to jsem měl trochu nahnáno… Nějakou menší opravu bych sice sám zvládl, ale radši jsem, když jezdíme ve skupině nebo alespoň dva.
Když jede ve skupině, dohadujete se někdy, kde udělat zastávku, kam ještě zajet, nebo jedete přesně podle předem stanoveného itineráře? A spáváte v noclehárnách, nebo spíte pod širým nebem?
My jezdíme kompletně vybavení. Vozíme oblečení do tepla, do zimy i do deště a vozíme kompletní kempingové vybavení –
tzn. karimatku, spacák, stan… spíme často v kempech. Když jsme jeli tu Svatojakubskou cestu, tak jsme zastavovali i na farách, sportovních zařízeních, u sedláků - na zahradě jsme si postavili stan… To byla nejhezčí zastavení, protože ti lidé nás
vždycky pozvali, chtěli vědět smysl a cíl naší cesty… Minimálně spíme v přírodě, to jen když se nám nic jiného nepodaří sehnat. Důvod je jednak trochu bezpečnost, ale hlavně hygiena, protože když ji pár dní zanedbáte, může to být nepříjemné. A my
to ani jeden nesnášíme, být nějak „zařezaný“, jak s prádlem, tak i to ostatní… Já se přípravě cesty hodně věnuji, připravuji ji
tak půl až tři čtvrtě roku dopředu – tak abychom jezdili zhruba 100 km denně. Pečlivě si vybírám nejen místa, která navštívíme, ale také spolujezdce. Tomu dám před cestou informace, aby věděl, co nás čeká… Samozřejmě improvizace je nutná –
někdy se zkazí počasí, někdy jedete těžším terénem, takže se program přizpůsobuje momentálním podmínkám, ale nestalo se
nám, že by jsme neviděli to, co jsme vidět chtěli.
Měli jste někdy se spolujezdci nějaký konflikt, malinkou hádku, spor…?
Představte si dva pětašedesátileté – teď už starší – páprdy, které vidíte, když ráno vylezou rozespalí, rozcuchaní a někdo bez
zubů ze stanu - ne každý si vzpomene, že si je musí nasadit… Když spolu jedete celý den a večer si jdete spolu lehnout, tak
někdy ke konfliktům dochází, ale dochází k nim ne ze špatného úmyslu, ale spíš z fyzického vyčerpání. On jeden den je jako
druhý, jeden z vás je už unavený a druhý pořád ještě má sil dost, tak tam potom nějaká jiskřička může přeskočit. Ale když
jsme jeli přes Francii, Španělsko nebo Portugalsko, většinou to spravila sklenka vína a nikdy ten konflikt nebyl takového rázu,
abychom se nepovažovali za kamarády, abychom řekli, že to spolu nedojedeme nebo aby nás to nějak nepříjemně změnilo.
(pokračování příště)
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OP starší žáci
Datum
24.3.12
31.3.12
7.4.12
14.4.12
22.4.12
29.4.12
5.5.12
12.5.12
19.5.12
26.5.12
2.6.12
9.6.12
16.6.12

Den
SO
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
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Žáci - jaro 2012
Čas
9.00
16.00
16.30
16.30
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Utkání
Dobřany - Kasejovice
Kasejovice - Soběkury
Střížovice - Kasejovice
Kasejovice - Merklín A
Záhoří - Kasejovice
Chlumčany B - Kasejovice
Kasejovice - Hradec
Předenice A - Kasejovice
Kasejovice - Dvorec A
Žinkovy - Kasejovice
Kasejovice - Letiny
Lužany - Kasejovice
Kasejovice - Chotěšov

Odjezd
7.00
15.00
14.45
15.30
12.30
14.45
16.00
15.00
16.00
15.30
16.00
15.00
16.00

foto -dm-

Výše uvedené časy jsou odjezdy autobusu z náměstí.
Sdružený přebor dorostu
Dorost - jaro 2012
Datum
Den Čas
Utkání
25.3.12 NE
10.30
Kasejovice - Letná Plzeň
8.4.12 NE
10.30
Kasejovice - Litice
14.4.12 SO
10.00 Rapid - Kasejovice
22.4.12 NE
10.30
Kasejovice - Touškov
29.4.12 NE
17.00
Dobřany - Kasejovice
1.5.12 ÚT
10.00
Kasejovice - VS Plzeň
6.5.12 NE
10.30
Kasejovice - Chlumčany
12.5.12 SO
10.00
Chotěšov - Kasejovice
20.5.12 NE
10.30
Kasejovice - Černice
27.5.12 NE
10.30
Kasejovice - Losiná
3.6.12 NE
10.30 Spoje - Kasejovice
Výše uvedené časy jsou odjezdy autobusu z náměstí.
OP starší žáci
Datum
22.4.12
28.4.12
6.5.12
13.5.12
19.5.12
27.5.12
2.6.12
9.6.12
16.6.12

Den
NE
SO
NE
NE
SO
NE
SO
SO
SO

Odjezd
9.30
9.30
7.45
9.30
14.45
9.00
9.30
7.45
9.30
9.30
8.00

foto -dm-

Žáci - jaro 2012
Čas
10.00
14.30
10.30
14.30
14.30
14.30
14.30
10.00
14.30

Utkání
Štěnovice - Kasejovice
Kasejovice - Střížovice
Záhoří - Kasejovice
Merklín - Kasejovice
Kasejovice - Chlumčany
Žákavá - Kasejovice
Kasejovice - St. Smolivec
Sp. Poříčí - Kasejovice
Kasejovice - Dobřany

Odjezd
8.15
foto -dm9.30
12.30
13.00
8.30

Výše uvedené časy jsou odjezdy autobusu z náměstí.
OP starších přípravek
Datum
Den
Čas
12.4.12 ČT
16.30
21.4.12 SO
14.00
26.4.12 ČT
16.30
4.5.12 PÁ
16.30
18.5.12 PÁ
17.00
24.5.12 ČT
16.30
1.6.12 PÁ
16.30
7.6.12 ČT
16.30

ST přípravka jaro 2012
Utkání
Kasejovice - Žákavá
Sp-Poříčí - Kasejovice
Kasejovice - Nepomuk
Losiná - Kasejovice
Žákavá - Kasejovice
Kasejovice - Sp. Poříčí
Nepomuk - Kasejovice
Kasejovice - Losiná

Dopravu zajišťují rodiče svými auty.
Mladší přípravka hraje o hodinu později.

Odjezd
12.45
15.00

15.30
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Na sobotu 10. března přichystaly členky
kasejovické pobočky Českého červeného
kříže dětský maškarní bál. Samotnému
bálu předcházely náročné přípravy
v podobě pečení voňavých perníčků,
úpravy sálu či chystání bohaté tomboly.
Na bál přitančily desítky princezen,
broučků,víl, kovbojů a dalších přestrojených postaviček v doprovodu svých
rodičů, sourozenců či prarodičů. Organizátoři připravili pro děti a jejich
rodiče rozličné soutěže o zajímavé
ceny. O hudební doprovod se již tradičné postaral František
Balog a o občerstvení personál restaurace Adamec.
Členky místní pobočky Českého červeného kříže by
chtěly touto cestou poděkovat všem, kdo se na přípravě celé
akce podíleli. Zvláštní poděkování patří sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly. Poděkování patří rovněž všem,
kdo se rozhodli prožít toto sobotní březnové odpoledne ve
světě pohádkových bytostí a zapomenout tak na starosti všedního dne.
Členky Českého červeného kříže

Číslo 4; ročník XVII.

16. března jsme ve 4. třídě přivítali vzácnou návštěvu - pana
Jaromíra Beneše z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.
Pan Beneš si pro nás připravil poutavé vyprávění o dávno
minulých dobách a přinesl i originální předměty z této doby.
Drželi jsme v ruce nástroje, které před námi používali neandrtálci žijící na našem území. Nejstarší z nástrojů byl 250
tisíc let starý, další okolo 7500 let staré. Prohlédli jsme si
pěstní klín, škrabadla a nože z pazourku, kamenné klíny,
pravěkou sekyrku i úlomek zdobené keramické mísy.
Pan Beneš o všech nástrojích poutavě vyprávěl. Dozvěděli
jsme se také, jak se nálezy vykopávají, popisují a ukládají
v archivech. Děti zajímalo, co všechno obnáší práce archeologa. Dozvěděli jsme se, že archeolog musí být trpělivý. Musí znát hodně jazyků. Musí snášet velké horko při práci venku (např. v Egyptě). Stráví hodně času v kanceláři.
Hodina vyhrazená našemu povídání rychle uběhla. A protože
hodně otázek zůstalo nezodpovězených, domluvili jsme se
na další besedě o archeologii, tentokrát o Egyptě.
Martina Štiplová, ZŠ Kasejovice

Nástroje pravěkých lidí nakreslili (zleva)
- Adam Štěpánek 4. třída a Tereza Jamrišková, 4. třída

foto -dm-

Členové mysliveckého sdružení Čihadlo pan Jiří Suda a Martin Jedlička si připravili besedu pro žáky ZŠ Kasejovice. Děti
se od nich dozvěděly mnoho zajímavostí ze života zvěře a
seznámily se s mysliveckou mluvou, která je velmi rozsáhlá a
obsahuje téměř dva tisíce výrazů. Takže žáci dnes již ví, že
světla má téměř veškerá zvěř, kromě dravců - ti mají oči, slechy má veškerá srstnatá zvěř a lovečtí psi a uši překvapivě
žádná zvěř nemá... Kromě toho si děti také mohly prohlédnout lovecké trofeje a zbraně. Děkujeme myslivcům za toto
nahlédnutí do života lesní zvěře.
-dm-

Jarní výprodej
triček-svetrů-šatů-kalhot
do vyprodání zásob - 1 ks za 40 Kč

Otevřeno:
ÚT-PÁ 9.00 – 12.00 14.00-18.00
SO
9.00 – 12
Kasejovice 256, odbočka na Řesanice,
Polánka

Nezdřev – 600 let
30.6.2012
Program akce:
10:00 Zahájení u kapličky na návsi
10:15 Mše svatá doprovázená pěveckým sborem „Velkobor“
11:00 Odhalení pamětní desky
11:15 – 14:00 Volný program s možností návštěvy výstav:
Obecní úřad – kronika, pamětní knihy, prezentace dobových
fotografií, prohlídka nově vybudované čistírny odpadních vod.
Požární zbrojnice – požární technika, výstroj a výzbroj
Sál Nezdřevské hospody – ruční práce místních občanů
(fotografie, obrazy, keramika, dřevěné výrobky, kovářské
výrobky, šperky, perníčky, vánoční ozdoby, ochutnávka tradičního pečiva)
Klubovna MS „Háj Nezdřev“ – trofeje, myslivecké knihy,
fotografie
14:00 – 17:00 „Švejkyjáda“
Vystoupení břišních tanečnic
Ukázka výcviku psů
18:00 Taneční zábava v doprovodu kapely MELODION
11:00 -19:00 dětské atrakce na hřišti, skákací hrad, obří
skluzavka.

Občerstvení zajištěno po celý den.

Jste srdečně zváni.

Duben 2012

V předešlých šesti měsících probíhal v Kasejovicích
vzdělávací kurz pořádaný v rámci projektu „Vytvoření
sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na prosazování rovných
příležitostí žen a mužů“. Vzdělávací kurz navazoval na
e – learningový kurz a úspěšně ho absolvovalo jedenáct
účastníků, kteří se nezalekli ani složitě znějícího názvu
projektu, ani poměrně dlouhé doby trvání vzdělávacího
kurzu a pravidelně jednou za čtrnáct dní věnovali několik hodin svého volného času jednotlivým přednáškám.
Chtěla bych jim touto cestou za jejich účast a vytrvalost
poděkovat.
Účastníci se ve dvanácti přednáškách rozdělených
do šesti tematických celků – modulů – dozvěděli, jak
postupovat při založení, institucionalizaci a provozování venkovské komunitní školy, která funguje na principu rovných příležitostí žen a mužů. Jak zajistit, aby
venkovská komunitní škola, jejímž cílem je rozšířit
spektrum vzdělávacích, sportovních, kulturních i jiných
volnočasových aktivit v naší obci nabízela to, o co má
široká veřejnost skutečně zájem. Jak zabezpečit, aby
toto občanské sdružení oslovovalo nabídkou aktivit co
nejširší okruh veřejnosti a aby některé skupiny obyvatelstva nezvýhodňovalo na úkor jiných, a respektovalo
tak princip rovných příležitostí žen a mužů.
Kladný ohlas zaznamenaly především dva poslední
moduly, jež byly věnovány principům komunitního
projednávání projektů. Komunitní projednávání projektů bylo nejprve vysvětleno teoreticky a v posledním
modulu, který byl koncipován jako moderovaná přednáška a posloužil k nalezení problémů, jež by bylo
vhodné v Kasejovicicích a okolí řešit právě formou
komunitního projednávání, i prakticky.
Posledních dvou modulů se jako hosté účastnili zástupci z řad neziskových organizací, spolků a zastupitelstva, za jejichž účast a ochotu diskutovat jim patří
dík.
Na kurz budou od června letošního roku navazovat
semináře, kde budou otázky a problémy formulované
v šestém modulu vzdělávacího kurzu podrobně projednány a v podobě projektu připraveny k realizaci.
Komunitní projednávání předpokládá zapojení co
možná největšího počtu občanů do diskuze o daných
otázkách a problémech a hledání společného řešení
jako kompromisu přijatelného pro širokou veřejnost.
Každý, kdo se semináře zúčastní, bude mít možnost se
k dané problematice vyjádřit, o každém názoru a postoji se povede společná diskuze. Od června letošního
roku budou mít obyvatelé naší obce příležitost vyjádřit
se k tomu, co by v Kasejovicích rádi změnili a zlepšili.
Názor každého občana je důležitý. Pro více informací
sledujte Kasejovické noviny, vývěsky a webové stránky města.
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)
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Po tři dny budou na kasejovickém náměstí (na domech, vratech a
výlohách) vyvěšeny různé vyhlášky z doby okupace a války, stejně
tak jako visely na domech ve válečné době. Jde jednak o velice vážná úřední prohlášení, co se smí a nesmí a co za to, když lidé neposlechnou (např. ohlášení okupace a dále pokyny k pátrání po různých „podvratných živlech“, protivících se vůli Říše), ale také někdy až úsměvné výzvy - jako například DARUJTE VŮDCI K NAROZENINÁM KOVY apod. Výstava bude doplněna informacemi
z kasejovické kroniky z období válečných let, takže uvidíme dopad
války na naše městečko, které v zlatých časech první republiky
vzkvétalo a žilo poklidným životem.
Dana Matějovská

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, o.s. 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.Máte-li zájem stát se členem KŠ Kasejovice,
o.s., nebo Vás „jen“ zaujalo toto sdružení, více informací získáte na
http://www.kasejovice.cz/cs/mestsky-urad/komunitni-skolakasejovice-os/R126-A0/ nebo na tel. č. 739 036 763.
Přípravný výbor KŠ Kasejovice, o.s

Duben 2012
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Anastázie Minaříková
Helena Křivánková
Jiřina Chvátalová
Anastázie Konvářová
Jan Vejpustek
Marie Archmannová
Jaroslav Jílek
Marie Červená
Růžena Malečová
František Hořejší
Marie Bláhová
Zdeňka Bláhová
Miroslav Habada
Alena Váchová
Jiří Rudolský
Jiřina Brožíková
Božena Rosíková
Květoslava Davídková
Josef Kadlec
Valeria Berková
Věra Kraftová
Marie Šímová
Marie Šollová
Vladislav Kaiser
Stanislav Mašík
Marie Škudrnová
Jaroslav Panuška
Ludmila Bártová
Jiří Vokurka
Jiřina Rážová
Josef Pešek
František Pešek
Jaroslava Chaloupková
Jiří Suchý
Miroslav Zach
Květoslava Boušová
Bohuslava Horalová
Miloslava Veselá
Jaroslava Solarová
Marie Nedbalová
František Konvář
Jana Majerová
Jaroslav Hradil
Jaroslava Petříková
František Lepič
Jana Matějková
Karel Fiala
Jiřina Červenková
Marie Zachová
Josef Chaloupka
Vratislav Jadrný
Růžena Kovářová

Chloumek
Hradiště
Hradiště
Dožice
Kasejovice
Chloumek
Mladý Smolivec
Zahorčičky
Hradiště
Kasejovice
Radošice
Budislavice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Radošice
Radošice
Újezd
Polánka
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Zahorčičky
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Radošice
Mladý Smolivec
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Podhůří
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Životice
Dožice
Nová Ves
Životice
Starý Smolivec
Chloumek
Kasejovice
Řesanice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Podhůří

Daniel Kysel, Kasejovice
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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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Táňa Vasilková-Keleová: Nataša
 Elizabeth Chadwicková: Hranice odvahy
 Nora Robertsová: Srdce oceánu
 Simona Monyová: Blonďatá stíhačka
 Vlasta Javořická: Mateřství I., II.
 Robert Crais: Zapomenutý muž
 Vasilij Rešetnikov: Pilot bombardéru
 Vladimír Červenka: Šlechtické rody Blatenska 1.

 Čínská studie - kniha, která předkládá výsledky studie
souvislostí mezi stravou a nemocí a zároveň dává na
základě vědeckého výzkumu návod, jak žít co nejzdra
věji či pomocí stravy léčit současné metly lidstva.
 Pavel Čech: O čertovi
 Tomáš a jeho přátelé
 Nejkrásnější pohádky a bajky
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Marie Nová, Dožice
Karel Škudrna, Řesanice
Dne 7. dubna 2012 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí
pana Václava Cikána, Oselce 13.
Vzpomíná rodina Cikánova, Křepelkova a Raškova.

Pro Vás, mé milé děti, život jsem dožila,
do chvíle poslední, na Vás jen myslela.
Dne 6. dubna 2012 uplynul již jeden rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička
paní Anna Tóthová z Kotouně.
Stále vzpomínají dcery Zdena, Marie, Hana a syn Honza.
Vnoučata Zuzka, Káťa, Vlaďka, Miloš a Jirka s Petrem.

OMLUVA
Omlouváme se za chybně uvedené jubileum v měsíci březnu
2012. Správně mělo být uvedeno:
73 let - Jiřincová Marie, Bezděkov.
Tímto se dotčeným jubilantkám omlouváme, a paní Marii
Jiřincové z Bezděkova dodatečně blahopřejeme.
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Co se nám líbilo:

Kdy zima utekla, nikomu nic neřekla, ťapy ťap...

Hurá! Jaro je tady a s ním měsíc duben. Zářící sluníčko a konečně hezké teplé dny, kdy jsou vycházky s dětmi veselejší a
barevnější. Bábu Zimu jsme vynesli a vílu Jarněnku probudili
ze spánku. Vzbudily jí naše veselé jarní písničky při odemykání zahrádky. Všichni se těšíme na pískoviště, domeček, společné hraní a na novou skluzavku s houpačkou. Pilně se připravujeme na velikonoční svátky, zdobíme kraslice, vytváříme
velikonoční zajíčky a velikonočně zdobíme i naši školku.
„Kam se ztratil velikonoční zajíček?“ Toho musíme najít!
Co nás čeká:
☺ Návštěva babiček a dědečků v DPS s koledou
☺ Den země
☺ Ten dělá to a ten zas tohle
☺ Pálení čarodějnic a zla
☺ Divadelní představení Tři prasátka
Ivana Ledvinová, ředitelka Mateřské školy Kasejovice
Velikonoční tvoření s paní Beranovou
Šikovné ruce paní Beranové opět dokázaly svoji zručnost a
nápaditost. Viděli jsme zajímavé využití drobných přírodnin,
modřínových větviček, nové způsoby jarní, velikonoční, ale i
celoroční výzdoby. Ti, co si udělali čas a přišli, určitě nelitovali a odnášeli si spoustu nápadů, jak své obydlí jarně okrášlit.
Kreativita a fantazie paní Beranové je nevyčerpatelná.
Děkujeme.
Alena Braunová, učitelka MŠ

Jaro přichází se sluníčkem a teplem. Konec března a začátek
dubna jsou časem, kdy už nám sděluje, že zima předává vládu
jaru. Zahrady jsou plné jarních květin, začínají se zelenat louky a pole, raší listy, někdy rozkvetou i první stromy. Také
naše školička se začala pomalu proměňovat. Děti vyrábí kytičky, barví vajíčka, pletou pomlázky a těší se na Velikonoce.
Naší školku 22. března navštívila paní Novotná, která nám
svým povídáním více přiblížila čas od Masopustu až do Velikonoc. Vyprávěla nám o různých velikonočních zvycích:
s dětmi nám ukázala vynášení smrtky, rachtání, koulení vajíčkem, různé techniky zdobení kraslic aj. Nejvíce děti zaujala
hra na dudy. Na závěr jsme si společně zakoledovali:
„ Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem
podle vody, nesl kopu vajíček.“
-sš-

foto -sš-

Školkový maškarní rej
V měsíci březnu jsme se všichni těšili na blížící se masopust.
Seznamovali jsme se s tradicemi tohoto staročeského obyčeje. Masopust nás plně zaměstnal ve všech činnostech na třídách. Nejdůležitější pro nás bylo vyrobit si masku na masopustní rej. V den „D“ se dětičky proměnily v různé létací a
bzučící broučky - včelka Mája a Vilík, Ferda s Beruškou,
Čmelda a Brumda a motýl Emanuel. Od rána jsme se strojili,
malovali a tančili. Po svačině jsme si připravili stolky na
hostinu a pak následovalo společné masopustní dovádění,
tančení a soutěžení. Masopust jsme zakončili společným
masopustním průvodem po městě.

Velikonoční čas nastává - tradice a písně v říkadlech

Většina dětí má velikonoční svátky spojené především s
prázdninami a barvením vajíček. S možností vyšlupat kdekoho či příležitostí snadného výdělku. Mnozí ani neví, proč se
Velikonoce slaví a co se připomíná touto tradicí. Neobvyklé
vyprávění o tom, jak lidé v době dávno minulé dokázali uctívat tyto svátky, vážit si jich a s pokorou a skromností je dodržovat, přivezla do školky pí. Novotná ze Strakonic. Její
vyprávění bylo protkáno písničkami, velikonočními koledami, ale i praktickými ukázkami tehdejších dětských her. Děti
si vyzkoušely koulení vajíček, cvrnkání fazolek, hru na vojáky, vynášení Moreny. Zpěv jarních písní doprovázela paní
Novotná na dudy. Kouzlo lidových tradic a poutavé vyprávění zaujalo nejen děti, ale i dospěláky z řad zaměstnanců školy. Doufejme, že si všichni odnesli do budoucna alespoň
střípek tohoto lidového dědictví.
Alena Braunová

V sobotu 3.3.2012 připravili členové SDH Oselce tradiční
oslavu MDŽ. Vyhlášená akce přilákala do oseleckého společenského sálu více než 150 žen. V rámci programu vystoupily děti ze ZŠ Chanovice, ZŠ Kasejovice a Dětského domova
Nepomuk, rodinná skupina Oselce. Zlatým hřebem odpoledne bylo vystoupení Oseleckých žen. Ženy v Oselcích strávily
příjemné odpoledne s pohoštěním a nechyběla ani květina
pro radost.
-mc-

foto -lb-
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LAND ART.CZECH s.r.o. Plzeň
Zahradní a krajinářská architektura
Projekty / realizace / údržba
● 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.
Prodám rodinný dům v Kasejovicích o velikosti 5 + kk. Obytná plocha 300 m2, pozemek ve formě parku a zahrady o velikosti
2000 m2. Zájemce si může domluvit prohlídku linku na tel. 731 405 989.
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.
Daruji střešní tašky "žihelky" za snesení ze
střechy, prodám nový vyschlý nepoužitý
trám 24,5 x 24,5 / 708 cm a 29,5 x 29,5 / 860
cm, cena dohodou. Tel. 606 775 941.
Koupím vánoční osvětlení na stromeček ze
70-80 let - lucerničky, světlušky za 500 Kč +
poštovné. René Vanek, Valtrovice 111,
p.Jaroslavice, 671 28. Tel. 775 032 370.
Email: renevanek@seznam.cz.
Prodám prase vykrmené brambory, šrotem a
mlékem. Též kachny čínské.
Tel. 776699785.
Prodám sazenice buxusu 20 - 40 cm vysoké,
listnaté neopadavé. Dále prodám ruční káru
na velkých kolech.
Tel. 605 551 061.
Přenechám zdarma hrob v horní části hřbitova v Kasejovicích. Informace na tel.
737865569 nebo e-mail: anadcib@gmail.com.
Prodám motocykl Jawa 50-20, pojízdný, rok
výroby 1969, STK do r.2013, cena 1 500 Kč.
Telefonní číslo 721 178 360.
Koupím kohoutek na Jawu 20.
Tel. 606 095 228.

zahrady u rodinných domů
zahradní stavby, cesty, zídky, terasy
veřejná a firemní zeleň
úpravy parků, návsí, hřbitovů
dendrologické posudky
tel.602 452 922
www.landartczech.cz
landart.czech@seznam.cz
Jsme členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu zakládání a údržby zeleně .

MÚ Kasejovice zve širokou veřejnost na

Tradiční pouť na Boučku
v neděli 29. dubna 2012
od 11.30 hod. MŠE SVATÁ v kapli
od 12.30 hod. Posezení s hudbou Brumendo.
Občerstvení zajištěno.

I letos se můžete těšit na poctivou
českou točenou zmrzlinu z Opočna
v Kasejovicích na náměstí.
Zveme Vás nejen na zmrzlinu, nápoje,
ale i na novinky v oblasti sortimentu a využít opět můžete příjemné
venkovní posezení. Otevřeno denně včetně soboty a neděle od dubna
do konce září (za nepříznivého počasí zavřeno).

,,Bezva střih za bezva cenu Vám vystřihne
kadeřník Martin z Nepomuka, mob: 721 162 607,
http://kadernik.rajce.idnes.cz/ ".
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č.j. 006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.5. 2012. Příjem
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