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

 

          Kulturně společenské centrum  
                          srdečně zve na 
 

 
 

 

Vystoupí ženský pěvecký  a chrámový sbor  Velkobor  
pod vedením Radky Kočí. 

  

 

 

 

a nevlídného podzimního počasí, 

kdy pochmurné nálady umocňují 

krátící se dny a slábnoucí síla 

občasného slunečního svitu, snad trochu 

odpomůžou pesimistickým stavům 

vzpomínky na letní dobu plnou práce, 

ale i prázdnin dětí, dovolených víken-

ďáků a společenských setkání u domácí-

ho grilu, či ohýnku, nebo v pergolách 

hospody, případně sportovní klubovny. 

 Tyto vzpomínky, bohužel bez 

důkazů podložených statistickými údaji, 

podle mých pocitů vyvracejí neblahé 

vize jistých odborníků, kteří hovoří o 

negativním vývoji porodnosti v České 

republice. Množství dětí předškolního 

věku, které strávily letní bujaré a roz-

marné měsíce s rodiči u dědy a babičky, 

tety a strejdy, dalších příbuzných nebo u 

přátel v Nezdřevě, je dost překvapivé.  

Bezstarostná a hravá drobotina byla 

všude. Když dospělí zašli na pivo, děc-

ka před hospodou proháněla kola nebo 

míč. Když se slavilo výročí obce, dová-

děly dětičky na skluzavkách nebo oku-

kovaly bryčku Franty Chaloupky. Při 

pouťovém turnaji zkoušeli o přestáv-

kách své fotbalové umění kluci i holky. 

Chodili na procházky s rodiči, nebo 

raději se staršími kamarády. Nic jim 

nemohlo radosti prázdnin převrátit do 

smutku.  Občasný pláč po nečekaném 

pádu z kola, úderu míčem na citlivá 

místa, či po konečném a nezvratném 

příkazu: „už to stačilo, jde se spát“, byl 

krátkodobý a vytratil se tak náhle, jak 

přišel. 

 Leckdy to připomínalo mateř-

skou školku. Jejich nepřehlédnutelná 

přítomnost a všude znějící hlahol (byť 

byl někomu proti srsti), jejich zvídavost 

a hravost, včetně láskyplné péče jejich 

opatrovníků jsou nezapomenutelné a 

nabízejí důvěru v budoucnost českého 

národa. Městské – nejen pražské, ale i 

příbramské, klatovské, blatenské a jiné 

– děti se seznamují a přátelí ve venkov-

ském, pro ně nekonfliktním prostředí. 

Zážitky z volně prožitých prázdnin se 

v jejich dětských duších mohou ukotvit 

trvale. Je dobré jim to přát, i když je to 

poněkud k závidění. 

             Jiří Čepelák 

 

Kasejovice  
  „za časů císařpána a tatíčka Masaryka“ 

ýstava starých pohlednic, foto-

grafií a dokumentů nesoucí tento 

název probíhala v kasejovických 

ulicích ve dnech 27. října - 2. listopadu 

2012. V rámci výstavy bylo zpracová-

no a prezentováno celkem 25 objektů. 

Kolemjdoucí tak mohli zhlédnout, jak 

konkrétní domy vypadaly zhruba před 

sto lety, když naše země ještě patřila do 

Rakousko-uherské monarchie, anebo o 

trochu později v době první republiky.  

 Doba první republiky i přes 

všechny těžkosti, s nimiž byla nucena 

se potýkat, byla v našem městečku 

dobou rozkvětu, vlasteneckého nadše-

ní, doba řekli bychom budovatelská. 

Během několika málo let byla výrazně 

pozměněna podoba náměstí - z přízem-

ních domků se staly jednopatrové pro-

storné a reprezentativní budovy. Mno-

ho domů, či spíše mnoho vil, bylo po-

staveno. Došlo také k významné a pro 

naše město velice důležité stavbě měš-

ťanské školy, která byla s trochou nad-

sázky tehdy, ale je i dnes, architekto-

nickým skvostem.  

 Nicméně výstava nepojednávala 

jen o stavebních úpravách, nýbrž podá-

vala svědectví o majitelích, o jejich 

osobním i veřejném životě v takové 

míře, jak nám archivní materiály dovo-

lovaly poznat. V době první republiky 

jste mohli potkat v Kasejovicích vskut-

ku zajímavé i významné postavy. Na-

příklad MUDr. Rudolfa Kafku, který 

byl mnoho let obvodním lékařem a 

starostou zároveň, Aloise K. Heveru - 

učitele, kronikáře a spisovatele, Jana 

Kratochvíla, který se vypracoval z ma-

lého obchodníka na majitele cihelny, 

dvou lomů a pily zároveň, hostinského 

„Krobiána“… A tak bychom mohli 

pokračovat. Vlastně - budeme pokračo-

vat.  V rámci konání výstavy proběhla 

již jedna přednáška o této historické 

epoše, která končila vznikem první 

republiky. V dalších dvou přednáškách 

plánovaných na leden a květen 2013 

projdeme kasejovickou historii až do 

roku 1939, k dalšímu to mezníku dějin. 

 Za pořadatele výstavy velice 

děkuji všem, kteří k jejímu zdaru při-

spěli. Děkuji též majitelům domů za 

vstřícnou pomoc, dále všem těm, kteří 

zapůjčili své historické fotografie, panu 

Z. Skuhravému za zapůjčení historic-

kých dokumentů a Mgr. P. Martínkové 

z blovického archivu za ochotu a spo-

lupráci. V poslední, ale spíše bych mě-

la říci v první řadě, děkuji spolupořada-

telům Mgr. Lence Černé a Mgr. Vladi-

míru Červenkovi. 

                    Dana Matějovská 

 

- dm- 
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Rada projednala a schválila: 

změny v rozpočtu města 

žádost ZŠ Kasejovice o navýšení 

rozpočtu na rok 2012 o 80 000 Kč a 

to na zakoupení učebních pomůcek a  

udržení projektu Poznáváme svůj 

kraj 

odměny ředitelům škol  

prodloužení smlouvy s obcí Oselce o 

evidenci obyvatel a rodných číslech 

do 31.12.2014 

žádost o přidělení bytu v DPS 
 

Bere na vědomí: 

 informaci SDŽDC o možnostech 

města převzetí vodárny u nádraží  
 

Souhlasí: 

s přijetím finančních darů Základní 

školou 

souhlasí s žádostí o realizaci polních 

cest v k.ú. Polánka a to HPC1 a VP-

C5 se závazkem 5-leté péče po bez-

úplatném převzetí do majetku města 

souhlasí se zadáním poptávky na 

zimní údržbu místních komunikací 

souhlasí s požadavkem na informace 

o plánovaných opravách bytového 

fondu 

souhlasí s částečnou úhradou nákla-

dů na soc. služby  Lence Fraitové 

s výší znaleckého posudku na cenu 

bytu v domě č. p. 360 

s dodatkem č. 2 ke smlouvě o pro-

nájmu nebytových prostor ze dne 

23.1.2003 s Českou spořitelnou a. s. 

Usnesení ze zasedání 
Rady města Kasejovice 

ze dne 31. října 2012 

 

 Město Kasejovice zve všechny občany na  
 

 
 

 
 

 

 

Jedná se již o VIII. ročník a těšit se můžete  
na bohatý kulturní program. 

 

Vyvrcholením celé akce bude tradičně v 18.00 hod.  
zpívání českých koled „Narodil se Kristus Pán“ a  

„Nesem vám noviny“ společně s městy Plzeňského kraje a rozsvícení vánočního 
stromečku na náměstí. Každý účastník obdrží pamětní list. 

 

Doprovodné akce: prodej vánoční dekorace a pochutin.  
 

Občerstvení zajištěno! Pro zahřátí svařák a čaj zdarma! 
 

Město Kasejovice a Obce Hradiště, Mladý Smolivec,  
Nezdřev, Oselce a Životice Vás srdečně zvou 

 

na tradiční předvánoční 
 
 
 
 
 

 

od 14.00 hodin  
na sále akciové společnosti AGROCHOV Kasejovice-Smolivec 

 

 

ODJEZDY AUTOBUSŮ:  
1. autobus: Oselce 12.40 h, Kotouň 12.45 h,  

Podhůří 12.50 h, Kladrubce 13.00 h  
2. autobus: Budislavice 12.50 h, Dožice 13.00 h, Mladý Smolivec 13.10 h, 

Chloumek 13.15 h, Radošice 13.30 h, Starý Smolivec 13.40 h, 
Újezd u Kasejovic 13.50 h 

 

Svoz z obcí Hradiště, Zahorčičky, Bezděkov, Nezdřev, Řesanice, Polánka 
bude zajištěn tradičně linkovým autobusem.  

 

 

 

 Vlastníci pozemků, kteří si nevy-

zvedli srovnávací sestavy parcel k.ú. 

Kasejovice ve stanoveném termínu, je 

mají k dispozici na Městském úřadě 

v Kasejovicích s tím, že již nemohou 

uplatnit námitky na katastrálním úřadě. 

V případě změn ve výměře či druhu 

pozemku (v k.ú. Kasejovice, Kladrubce 

a Přebudov) je nutné podat nové daňové 

přiznání na daň z nemovitosti, a to do 

konce ledna 2013 na finančním úřadě. 

Dle sdělení Finančního úřadu Nepomuk 

budou tato daňová přiznání přijímat od 

konce prosince, po obdržení nových for-

mulářů. Formuláře na daň z nemovitos-

ti, pokyny a vzory k vyplnění  budou k 

dispozici rovněž na Městském úřadě 

v Kasejovicích. Další informace zveřej-

níme v prosincových Kas. novinách. 

Městský úřad Kasejovice 

 

 
 

V pondělí 19.11. 2012 proběhne svoz plastů.  

Plasty v zavázaných pytlích připravte před svými domy  

nejdříve jeden den před plánovaným svozem. 

Upozornění Městského úřadu Kasejovice 
 

Nebezpečný odpad uvedený níže, nelze ukládat do sběrného dvora! Svoz nebez-

pečného odpadu zajistí MÚ dvakrát za rok. Termíny svozů budou předem zveřej-

něny v Kasejovických novinách. 
 

Nebezpečný odpad: 

léky, včetně mastí a roztoků 

zbytky starých barev, znečištěné plasty 

zářivky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice, sporáky, bojlery 

baterie, akumulátory, autobaterie včetně náplní 

upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách 

brzdové a nemrznoucí kapaliny 

zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie 

pneumatiky - osobní, bez disků 
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Zastupitelstvo obec schvaluje: 

rozpočtové opatření 8/12 

uzavření dohody na úhradu neinves-

tičních nákladů ZŠ Kasejovice na 

žáky v roce 2011/2012 ve výši     

115 500 Kč 

příspěvek pro HC Mladý Smolivec 

ve výši 10 000 Kč 

ponechání původního znění usnesení 

8/12 a 9/12 ve věci cyklostezky na 

základě provedeného přezkoumání 

těchto usnesení a neshledání nedo-

statků v nich 

 

Navrhuje: 

poskytnout nepeněžní odměnu 

„redaktorům“ Smoliveckého deníku 

  

Bere na vědomí: 

informaci o přípravě rozpočtu a vy-

hlášky o odpadech na rok 2013 

informace o probíhajících staveb-

ních akcích v našich obcích 

informaci o vzorné a dobrovolné 

práci 

žádost ZŠ Zruč Senec na úhradu 

neinvestičních nákladů na žáka 

s tím, že tuto školu nemá Obec Mla-

dý Smolivec schválenou jako spádo-

vou obec a příspěvek na neinvestiční 

náklady nebude poskytnut 

zprávu paní ředitelky o činnosti a 

připravovaných změnách v MŠ ve 

Starém Smolivci 

áří je poměrně bohaté na události. Za-

číná škola, končí léto, začíná podzim, 

rostou houby, sklízí se ovoce, připra-

vuje se zahrádka na jaro… Ano, je to 

dost obtížné najít chvilku volna mezi 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Mladý Smolivec ze dne    
25. října 2012 

iž pátým rokem probíhá rozsáhlá 

rekonstrukce kostela v Dožicích. 

V letech 2008, 2009 a 2010 byla 

zrekonstruována celá střecha kostela a 

od roku 2011 jsme začali s fasádou. 

Nejprve jsme vyměnili okna na severní 

straně kostela a poté dali novou fasádu 

na první část kostela – presbytář a sa-

kristii. Letos jsme v rekonstrukci pokra-

čovali a firma STAVEL Příbram s.r.o. 

udělala novou fasádu na druhé části 

kostela – hlavní věži, oprava byla včet-

ně výmalby a odvodnění této části kos-

tela. I na tuto akci se nám podařilo zís-

kat dotaci z programu Plzeňského kraje 

Zachování a obnova kulturních památek 

PK ve výši 100 tis. Kč. Celkové nákla-

dy na opravu druhé části fasády kostela 

byly 446 tis. Kč. Dominanta Dožic je 

tak zase o něco hezčí a má důstojnější 

vzhled. 

   Eva Kubová Hlavní věž kostela s novou fasádou  

 

 

Obec Mladý Smolivec pořádá 

v neděli dne 2. prosince od 16.30 hod  

před budovou obecního úřadu v Mladém Smolivci 
 

„Rozsvícení vánočního stromečku a začátek adventu“ 
 

Vánoční koledy nám zazpívají naše nejmenší děti 

z Mateřské školy ve Starém Smolivci a dámská skupina Přelet M. S. 
 

Občerstvení v podobě svařáčku a vánoční štoly zajištěno. 

Samozřejmě nebudou chybět klobásky a grilovaná kuřata.  

Srdečně všechny zveme. 

Firma MI-PAL nabízí 

 

Zahrada 
* práce prováděné zahradním  

traktůrkem * práce prováděné motoro-

vou kosou * příprava záhonů, výsadba 

květin a pletí * prořezávání stromů  

a problémové kácení * 

*stříhání živých plotů * 
 
 

Úklidové práce 
* úklid kancelářských prostor * 

* mytí oken, čištění interiéru  

automobilů * celkový úklid domác-

ností (vysávání, mytí oken, úklid pra-

chu), možnost žehlení prádla, úklid 

sněhu a listí * 
 
 

Tel. 607 707 580 

Kasejovice  
„za časů císařpána a tatíčka Masaryka“ 

 

U příležitosti konání výstavy Kasejovice za 

časů „císařpána a tatíčka Masaryka“ byla vy-

dána publikace, ve které jsou kompletní texty 

výstavy a některé z fotografií.  

Publikace je v prodeji na MÚ Kasejovice  

a v Drogerii paní Jakubčíkové  za 50 Kč. 

Srdečně zveme všechny děti do 
 

V Á N O Č N Í D Í L N Y 
 

budeme zdobit vánoční perníčky 

a zkusíme si vyrobit třeba andělíčka 

nebo vánoční ozdoby. 
 

KDY? SOBOTA 1. PROSINCE 2012 OD 14,00 HOD. 

KDE? Místnost obecního úřadu v BEZDĚKOVĚ 
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oznávat naše bavorské sousedy 

bylo hlavním cílem dalšího roč-

níku projektu „Kasejovice – 

Zwiesel“, který Základní škola Kasejo-

vice zrealizovala v rámci dotačního 

programu Plzeňského kraje Podpora 

mezinárodní spolupráce v oblasti mlá-

deže a spolufinancování mezinárodních 

studijních programů v roce 2012. První 

část projektu se odehrála v bavorském 

městečku Zwiesel, kam se kasejovičtí 

žáci vypravili ve dnech 2. – 4. října. 

Hlavním posláním této návštěvy bylo 

seznámit se s kulturou, zvyky, tradice-

mi, historií a přírodními zajímavostmi 

na druhé straně naší hranice. Během 

svého pobytu v Bavorsku poznali žáci 

a jejich učitelé nejen Zwiesel, ale také 

Pasov. Zde se žákům naskytl netradiční 

pohled na historické centrum města 

z vyhlídkové lodi, kterou pluli po třech 

řekách – Dunaji, Innu a Ilzu. Další pa-

mátky si prohlédli při procházce po 

pasovské pěší zóně. Neméně zajímavý  

 

byl výlet na nejvyšší horu Bavorského 

lesa Velký Javor (1456m), odkud se 

žákům naskytly nádherné výhledy na 

bavorskou a českou část Šumavy.  

Druhá část projektu se realizo-

vala v kasejovické základní škole, kte-

rou 23. října navštívili bavorští žáci se 

svými učiteli. Zde pro ně byl připraven 

pestrý program, v rámci kterého si žáci 

prohlédli školu, sehráli přátelské fotba-

lové utkání a vyrobili keramický 

kachel. Po obědě odjeli žáci do nedale-

ké Blatné, kde si prohlédli zámecký 

park s daňky. Po návratu do Kasejovic 

se bavorští žáci rozloučili se svými 

českými kamarády a vydali se na zpá-

teční cestu do Zwieselu.  

Během obou návštěv měli jak 

kasejovičtí, tak bavorští žáci příležitost 

poznávat a porovnávat historii, přírodu, 

zvyky a tradice a uvědomit si tak vzá-

jemné prolínání a ovlivňování české a 

bavorské kultury.  

Štěpánka Löffelmannová 

e školním roce 2012/2013 nabízí 

Základní škola Kasejovice svým 

žákům rozmanité zájmové krouž-

ky. Na prvním stupni mají žáci možnost 

navštěvovat kroužek angličtiny, taneční 

a počítačový. Na druhém stupni vedou 

učitelé kroužek přírodovědný, paličko-

vání, sportovní a PC-foto. Žákům obou 

stupňů je určen kroužek keramický. 

Část těchto kroužků je realizována 

v rámci udržitelnosti projektu „Pozná-

váme svůj kraj“, který na škole probíhal 

v uplynulých třech letech. Žáci 

s hudebním nadáním mají možnost na-

vštěvovat kasejovickou pobočku Zá-

kladní umělecké školy Nepomuk, která 

nabízí hru na klavír, housle, flétnu, 

akordeon, klávesy a kytaru. Kromě toho 

mohou žáci svůj volný čas trávit 

v Klubu otevřených dveří, který je jim 

k dispozici každé pondělí, středu a čtvr-

tek v budově staré školy na náměstí.  

    Štěpánka Löffelmannová 

 

Komunitní škola Kasejovice srdečně zve na 
 

 

 
 

8.12.2012 14 -18 hod. 
 

do Kulturně společenského centra Kasejovice 
 

Součástí adventního odpoledne bude výstava i ukázky výroby tradičních  

i netradičních vánočních dekorací a soutěž o nejlepší vánoční cukroví. 
 

Na co se můžete těšit a co se můžete přiučit:  

háčkování zvonečků z příze  

drátkování - výroba vánočního motivu 

výroba papírových hvězdiček ze sáčků od čaje 

zdobení vánočních perníčků (a jejich následné ochutnávání :-) 

vyřezávání dřevěných figurek a další 

výstava pohlednic betlémů  
 

... a na posilněnou a pro dobrou náladu svařené víno ... 
 

 

V rámci odpoledne proběhne soutěž o nejlepší vánoční cukroví,  

které se může zúčastnit každý zájemce, který přinese  

min. 20 ks vánočního pečiva a recept. 
 

Výherci získají hodnotné ceny.  

 
 

o  letošní sezóně, kdy se v prosto-

rách  zámku  uskutečnil rekordní 

počet občanských i církevních 

svatebních obřadů se velmi rychle zapl-

ňují i volné termíny na r. 2013. Správa  

Zámku  Lnáře opět v podzimních  a 

zimních měsících umožňuje nezávazné,  

tzv. předsvatební prohlídky obřadních a 

dalších prostor.  Jejich konání je možné 

domluvit individuálně. 
Volné svatební termíny pro 2013:  

30.3. / 27.4. / 18.5. / 8.6. / 29.6. / 13.7. / 

3.8. / 24.8. / 7.9. / 21.9. / 12.10. 
 

Správa Zámku Lnáře: tel. 603396457,  

zameklnare@seznam.cz 
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USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 30. října 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

rozpočtová opatření č.6/2012 a 

7/2012 

rozpočtový výhled obce Hradiště 

na roky 2013 až 2015 

inventarizační komisi k zajištění 

inventarizace pro rok 2012 dle 

předloženého návrhu 

úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ 

z Obce Hradiště Městu Kasejovice 

za rok 2012 dle  „Dohody na rok 

2012“ v celkové částce 84.400 Kč 

obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2012 o místním poplatku za pro-

voz systému, shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

bezúplatný převod hřbitova a már-

nice na pozemku p.č. 1020 v k.ú. 

Bezděkov ve vlastnictví Římsko-

katolické farnosti Kadov u Blatné 

do vlastnictví Obce Hradiště 

dokoupení přijímače SSRN HZS 

ČR na dálkové ovládání pomocí 

JSVV ke stávajícímu bezdrátové-

mu informačnímu systému  

      ORKAN/MEDES 

záměr směny části pozemku p.č. 

611 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnic-

tví Obce Hradiště za část  pozemku 

p.č. 614 v k.ú. Zahorčičky ve vlast-

nictví Radka Vlka 

částku 35,- Kč za pronájem 1 m2 

obytné plochy v obecních bytech 

od 1.1.2013 

poskytnutí nejvýše 5 000,- Kč na 

zakoupení kamen na tuhá paliva do 

pronajatých obecních prostor 

v Bezděkově čp. 25 nájemkyni  pí. 

J. Kovářové s tím, že zakoupená   

kamna budou ve vlastnictví Obce 

Hradiště 
 

Volí: 

předsedkyní  kulturní komise paní 

Olgu Šulcovou s účinností od 

1.11.2012  

ne 30.10. měli občané Kasejovic 

a okolí možnost se účastnit 

v pořadí již čtvrtého semináře 

pořádaného v rámci projektu 

„Vytvořené sítě venkovských komunit-

ních škol v Pošumaví“. Témata semi-

náře byla tentokrát dvě, a to dopravní 

obslužnost a pracovní příležitosti. Obě 

témata spolu úzce souvisí, ačkoli pro-

blematiku dopravní obslužnosti nelze 

spojovat výhradně s dojížděním za 

prací a zároveň ne všechny pracovní 

příležitosti jsou nutně vázány na do-

pravní obslužnost. 

     Devět zaměstnavatelů v Kasejovi-

cích a nejbližším okolí poskytuje práci 

zhruba čtyřem stovkám lidí. Vzhledem 

k charakteru podnikání místních firem 

se z větší části jedná o manuální práci 

s ne úplně pevnou pracovní dobou, 

neboť ta je závislá na množství zaká-

zek. Tento fakt samozřejmě nahrává 

využívání osobní automobilové dopra-

vy před dopravou veřejnou, což někteří 

zaměstnavatelé kompenzují benefitem 

v podobě příspěvku na dopravu. 

     Je zajímavé, že poměr obyvatel, 

kteří do naší obce přijíždí za prací, je 

stejný jako poměr obyvatel z naší obce 

za prací vyjíždějících do větší vzdále-

nosti – do Blatné, Nepomuka nebo 

Plzně. Dostupnost těchto lokalit 

v pracovní dny je poměrně dobrá a 

příjezdy a odjezdy spojů více méně 

respektují denní pracovní dobu podni-

ků a institucí. Horší je to v případě 

práce na směny a s dostupností jednot-

livých odlehlejších částí obce. Samo-

zřejmě, nechce-li zaměstnanec čekat po 

skončení pracovní doby dvě hodiny na 

nejbližší spoj, pak je pro něj pohodlněj-

ší využití již zmiňované automobilové 

dopravy. 

     Jistou alternativou individuální au-

tomobilové dopravy je zaměstnavate-

lem zajištěný hromadný svoz zaměst-

nanců. Tato možnost ale nemusí být 

vzhledem k roztříštěnosti lokalit, 

z nichž dojíždějící zaměstnanci pochá-

zí, vždy realizovatelná. Navíc, pokud 

by byla doprava hromadným svozem 

do i ze zaměstnání příliš časově nároč-

ná, dali by zaměstnanci opět přednost 

vlastnímu dopravnímu prostředku. 

     Jak již bylo řečeno, účelem veřejné 

dopravy není pouze zajistit transport do 

zaměstnání, ale například i dostupnost 

kultury a zábavy. Právě za kulturou a 

zábavou se veřejnou dopravou místním 

obyvatelů cestuje špatně, a to kvůli 

absenci spojů v pozdních večerních 

hodinách a o víkendu. V souvislosti 

s tímto zjištěním by bylo vhodné zvá-

žit, zda chybějící spoje nedoplnit jinou 

alternativou dopravy. Ale je otázkou, 

jak by tato alternativa vypadala, kdo by 

byl jejím provozovatelem a zda by o ni 

byl v řadách veřejnosti zájem.  

                          Lenka Černá  

(komunitní koordinátorka Kasejovice)      

 

 
POZVÁNKA  na seminář 

 

CESTOVNÍ RUCH  
V NAŠÍ OBCI A okolí 

 

Seminář se koná v úterý 27. 11. 2012 
od 17,00 hodin v budově Kulturně společenského centra Kasejovice 

 

•    Možnosti naší obce a regionu z hlediska cestovního ruchu 
•    Jak lze oživit a podpořit cestovní ruch v naší obci a regionu 
•    Spolupráce s okolními obcemi 
•    Cyklostezky 
•    Naučné stezky 
 

Přijďte a zapojte se do diskuze o tomto problému!  
                                                       

                                                        Ing. Marie Čápová, starostka města  
 

Akce se koná v rámci projektu ESF OP LZZ č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 „Vytvoření sítě venkovských komunitních 
škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 

 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
 

Jakub Komrska – varhany,  
Václava Veselá – zpěv 

9. prosince od 17:00 
Kostel Nejsvětější Trojice, Lnáře 

Vstupné dobrovolné 
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roč ten papež tam jezdí? Bylo 

slyšet v době a po návštěvě Bene-

dikta XVI v Libanonu. Vždyť 

stejně nepřesvědčí nikoho a stojí to 

spoustu peněz. A Církev pořád říká, že 

je chudá atd., atp.  ANO, je chudá a 

nestačí na spoustu věcí, kterými slouží 

lidem bez ohledu na náboženství nebo 

životní postoj. Je chudá, když se na ní 

podíváme očima sv. Vavřince. 

 Chtěl bych poukázat na jiné 

aspekty této návštěvy a všech papež-

ských cest a vystoupení. 

 Dovolte ale, abych se podělil s 

určitou poznámkou. Víte, co stojí člo-

věk? Ano, je možné jej ohodnotit jako 

pole za oknem nebo barák nebo židli, na 

které tak rádi sedáváte. Cca 50 Kč. 

Správně čtete. Za všechny látky, které 

jsou v lidském těle zaplatíte cca 50 Kč. 

To se divíte, co tady píšu? Proč? 

 Před krátkou dobou drtivá větši-

na byla zklamaná, ohromená a asi roz-

zlobená na lidi, kteří tak lehkomyslně 

prodávali „procentové nápoje“, které 

dokázali zabít člověka. Tázali jsme se: 

„Je to možné?“ Když si vezmeme počet 

obětí a vynásobíme náhradu za ně - těch 

50 Kč - věc by měla být vyřešená. Urči-

tě ale cítíte, že to není v pořádku. A 

právem! 

 Ne každý ale jako Vy vnímá tak 

hodnotu lidského života. Proto je tolik 

vražd, násilí, slz dětí, zklamaných rodi-

čů apod. Ne všechno jde přepočítat na 

korunky a halíře. Jsou hodnoty, které se 

nemění i přesto, že je obcházíme, po-

smíváme se jim, snažíme se je podceňo-

vat. O tom na svých poutních cestách 

mluví papež. To je člověk - koruna 

stvoření a jeho život, to je láska, to je 

dobro, to je odpuštění a přijetí. To je 

společenství. 

 Ne vždy se nám to daří. Ale… 

Proto je dobře, že se o nich mluví a při-

pomíná. I nám evropanům, kteří se rádi 

povyšujeme s naší kulturou, vzděláním 

a moderním způsobem života. 

 Pěkný klidný den a vše, co pro-

spívá k dobru a lásce.                -rp- 

 

SDH Řesanice a Klub přátel zelené sedmy 
 

Vás srdečně zvou k účasti na 9. ročníku turnaje 

v Řesanickém voleném mariáši 
o putovní pohár a další ceny 

 

17. listopadu 2012 od 13. hod. v kulturním zařízení Řesanice 
 

startovné 200 Kč včetně občerstvení 

prezentace 12.00 - 12.50 hod., vyhlášení výsledků v 19 hod.  

hraje se desetihaléřový volený mariáš podle pravidel platných v Řesanicích    
      

     Na Vaši účast se těší vyznavači mariáše 

 

 

ne 3. listopadu uspořádali místní 

zahrádkáři výstavu svých vý-

pěstků. Díky letošní extrémní 

úrodě  bylo věru co vystavovat. Cel-

kem 15 místních pěstitelů představilo 

cca 100 druhů ovoce a zeleniny - jabl-

ka, hrušky, meloun, patison, cibuli, 

papriky a další a další.  K vidění i k 

ochutnání byly jednak známé a oblíbe-

né odrůdy jablek jako např. Rubín, 

Ontario, Spartan, Idaret, Matčino, ale 

také specialitky pro „fajnšmekry“, na-

příklad špagetová dýně, papričky Ha-

banero, dýně Hokkaido, „obří“ cibule 

Globo s váhou 70 dkg a také několik 

zvláštních druhů brambor - borůvkové,  

 

jahodové, citrónové...  

      Výstava ovoce a zeleniny byla do-

plněna zpracovaným ovocem - buď v 

kompotovaném, nebo v tekutém stavu. 

                         -dm- 

tak malé obci, jakou je Nezdřev, 

není svatba příliš častou událostí. 

Není tedy ani mnoho příležitostí 

oživovat staré dobré zvyky, mezi něž 

patří i zatahování. 

 Letos v sobotu 6. října se tato 

možnost naskytla. Protože se neženil 

zrovna úplný mladík, domluva v před-

večer sňatku zněla jasně: zatahovat 

půjdou spíše ti starší, co už v životě 

něco zažili. Při debatě o sobotní akci 

vyšlo najevo, že jeden z Pražáků tento 

zvyk nezná a při otázce: „Honzo, budeš 

taky zatahovat?“ se vyděsil, že bude 

muset na svatbu přispět. Ulevilo se mu, 

když se dozvěděl, že situace je zcela 

opačná, že do peněženek budou muset 

sáhnout svatebčané, aby mohli pokra-

čovat v cestě k obřadu. 

 Před sobotním polednem se tým 

zatahovačů vypravil na konec obce 

směrem na Řesanice (svatba byla 

v Nepomuku). Lehkou komplikací se 

zdála být skutečnost, že po silnici jez-

dila spousta traktorů, které svážely 

sklízenou kukuřici. Traktoristy zataho- 

vání nikterak nezaskočilo a bez rozpa-

ků zábranu, která ovšem nebyla určena 

jim, s úsměvem objížděli přes louku. 

V obavách, že podobný trik provede i 

svatební kolona, se zatahovací šňůra 

posunula až za nezdřevskou ceduli do 

prostoru, kde objetí nebylo možné. 

 Už jedou, zazněla hláška a drži-

či zatahovacího pásu napjali síly a sou-

středěně očekávali reakci prvního řidi-

če. Zkušený nastávající novomanžel 

byl připraven a ctil s úsměvem obvyklé 

zvyky. Stejně jako on se zachovali i 

další řidiči a na štěstí nevěsty a ženicha 

si po vyplacení na rozdíl od ostatních, 

kteří si mohli vybrat mezi zelenou, 

rumem a fernetem, připíjeli mlékem. 

Mezi auta nezdřevských se zapletla cizí 

řidička a zoufale vykřikovala: „Já 

k nim nepatřím, já spěchám na úplně 

jinou svatbu.“ Byla tedy velkomyslně 

propuštěna, aniž by musela platit. 

 Narychlo domluvené zatahování 

se vydařilo, a tak jeho aktéři doufají, že 

manželství Karoliny a Jiřího Chlando-

vých bude stejně šťastné a spokojené, 

jako jejich dosavadní společný život. 

             Jiří Čepelák 

 

 

 

      

 

 

na tradiční vánoční výstavu 
v klubovně tělocvičny v Kasejovicích,  

která se koná dne  
 

7. 12. 2012 od  9 do 16 hod. 
                Srdečně zvou učitelé a žáci  

 

 



 

 

 

      Kulturně společenské centrum Kasejovice  

                             Vás srdečně zve  
 

 

 

 

 
 

 

Součástí přednášky bude  
i promítání fotografií 
„rudého“ kontinentu. 

 

 

v Kulturně společenském centru  

Kasejovice 

‚ 

  

Listopad 2012                                                       str. 7                                               Číslo 11; ročník XVII. 

 

sporné veřejné osvětlení v Osel-

cích, Kotouni a Nové Vsi je na-

montováno. Výměna, doplnění a 

repase 87 svítidel je dokončena včetně 

částí vedení, které bylo příčinou po-

ruch, svítidla jsou instalována s elektro-

nickými předřadníky. Ve všech obcích 

byly vyměněny rozvodné skříně. Pů-

vodní železné rozvaděče nesplňovaly 

požadavky na bezpečný a bezporucho-

vý provoz. Původní mechanický zasta-

ralý svíticí systém, který zhasínal ve 24 

hod. a rozsvěcoval ve 4 hod. byl nahra-

zen novým, plně automatickým, který 

zapíná a vypíná dle souřadnic GPS po-

lohy a nepotřebuje žádné externí čidlo 

na snímání intenzity venkovního světla 

a spíná, jen když je potřeba, což se pro-

jeví na finančních úsporách našich obcí. 

Stožáry veřejného osvětlení byly v 

chodníku u zámeckého parku přemístě-

ny těsně k zámecké zdi. Je osvícena 

kaplička na návsi v Oselcích a kostel v 

Kotouni. Všechna světla veřejného 

osvětlení jsou 70 W a je možnost každé 

světlo libovolně ztlumit z rozvodné 

skříně. Úspory jsou odhadovány na více 

jak 50 %. S  dodavatelskou firmou Mi-

chala Jánského a Tomáše Havlíčka 

Elektroos jsme byli spokojeni. 

  

rohrnování chodníků máme vy-

řešeno. Na samojízdný žací trak-

tůrek KARSIT 22/102 HX jsme 

namontovali naklápěcí čelní radlici s 

gumovým břitem na prohrnování sně-

hu. Podmínkou je vyjet včas, než se 

sníh ušlape. Při větším množství sněhu 

máme v záloze sněhovou frézu. Upravi-

li jsme též nájezdy na chodníky.  

  

eklamace lesních cest. S dodava-

telem "Kompletní rekonstrukce 

lesních cest" jsme v jednání a 

chceme provést i odvodnění těchto cest 

a srovnání povrchu. Pokud to dovolí 

počasí, máme zájem lesní cestu  pro-

dloužit až k Topolu, aby nekončila 

uprostřed pole. 

  

bvodní lékařka v Oselcích skon-

čila. Po odchodu lékařky Spor-

kové koncem srpna jsme nese-

hnali jiného lékaře. Všichni občané byli 

převedeni do Polikliniky Nepomuk paní 

MUDr. Ládové. Dostupnost pacientů je 

jen vlastním osobním autem. Jiné spo-

jení není a ti, kteří nemají vozidlo, nebo 

nejsou v dosahu děti, které by je k léka-

ři odvezly, jsou nuceni si zavolat poho-

tovost. Při jednání na poliklinice nám 

bylo sděleno, že péče o pacienty je za-

jištěna a v Oselcích mít lékaře na 300 

pacientů je „ leksus“. Nejsme s tímto 

názorem spokojeni a budeme se snažit 

alespoň jednou týdně lékaře do Ose-

lec zajistit. Ordinaci  máme opravenou 

včetně celého vybavení. 

   -mc- 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA  

A SVAZEK OBCÍ BLATENSKA 
 

zvou na 
 

přednášku Mgr. Jiřího Sekery 
 

„PEGAS A HAD“ 
 

Působení a odkaz Serényiů na Blatensku 
 

čtvrtek 29. listopadu 2012 od 17:00 

Promítací sál prodejny MAKO, Blatná, T. G. Masaryka 112 
 

Po přednášce bude představena nová publikace  

Mgr. Vladimíra Červenky  

„Šlechtické rody Blatenska 2“ 

 

ADVENT VE LNÁŘÍCH 2012 
 
 

VÁNOČNÍ VARIACE 
výstava vánočních stromků a dekorací 

3.–20. prosince, Tvrz Lnáře 
 
 

VI. ADVENTNÍ ŘEMESLNÝ TRH 
8. prosince, 9:00-13:00, Tvrz Lnáře 

na povídání s cestovatelem  

Jaromírem Hladkým na téma 

 

 

 

 

 

ZO ČSCH Kasejovice zve širokou veřejnost  na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOPROVODNÝ PROGRAM:  
 K tanci a poslechu zahraje: 
v  SOBOTU  
od  9.00 h  BLATENSKÁ ČTYŘKA  
od 18.00 h BRUMENDO 
V NEDĚLI 
od 10.00 h pan OCELÍK  

 

PRVOTŘÍDNÍ OBČERSTVENÍ  
ZAJIŠTĚNO !!! 
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(dokončení z minulého čísla) 

 

e skutečné cesty, průjezdné pro 

čtyřkolový vůz tažený dvouspře-

žím, se tyto končiny měnily vel-

mi pomalu. 

Ani zmíněná „zlatá stezka“ kudy 

po tisíciletí putovala alpská sůl 

v dřevěných obalech (prosticích) po 55 

kg z Hallstattu nebo Halleinu přes Pa-

sov na Prachatice do Prahy dlouho ne-

byla dopravována na vozech, nýbrž na 

hřbetech koní. V době největší slávy po 

ní denně přijíždělo se solí 200 koní. 

Skutečnou silnici z Českých Bu-

dějovic do Lince vybudoval až český 

král Přemysl Otakar II. (1253 – 1278) 

motivován snahou proniknout do láka-

vého obchodu se solí. Podobně o sto let 

později spojil český král a římský císař 

Karel IV snahu podílet se na obchodu 

se solí se záměrem umožnit rychlé a 

pohotové spojení sídelního města a 

Prahy s Bavorskem a ostatními oblast-

mi Římské říše. Nechal postavit novou 

silnici z Pasova do Kašperských Hor a 

Sušice určenou pro vozy a kočáry. Mě-

la šířku dva a půl metru. Dlážděná plo-

chými kameny poskytovala komfort 

neblátivého povrchu. Na její stavbu 

nasazovali prý vždy během léta přes 

600 kašpersko-horských horníků. Vytý-

čena byla r. 1356 a dokončena r. 1366. 

Místní formanská cesta na ni navazova-

la. Formanské cesty bývaly často ne-

sjízdné, a nebyly bezpečné. Vodní toky 

se překonávaly přes brody. Pocestné a 

formany okrádali lapkové a loupeživí 

rytíři. 

 

Staré příběhy 

♣ Zápis z jednání konšelů města 

Nepomuku z roku 1444 vypovídá o 

neúnosné události, ke které na forman-

ské cestě došlo. Pražské obchodníky a 

řemeslníky jedoucí v koloně na jarmark 

do Klatov přepadl a okradl o zboží i 

peníze majitel Zelené Hory rytíř pan 

Hynek Krušina ze Švamberka se svými 

lidmi. ( Berndorf) 

♣ Zápis z téhož městského archi-

vu ze dne 12. dubna 1474 uvádí, že 

toho dne se v Nepomuku sešel sjezd 

šlechty a zemanstva krajů plzeňského, 

prácheňského a podbrdského. Jednal o 

bezpečnosti zdejších cest. „Aby přepa-

dání a vraždy formanů a pocestných 

ustaly, neoprávněné mýto se nadále 

nevybíralo.“  Byla potvrzena povinnost, 

aby každý, kdo cestuje, měl řádný glejt 

od hejtmana. 

Rychtářům nařídil netrpět v krč-

mách lidi bez zaměstnání. Jmenovitě 

sběhlé poddané ihned zadržet a vrátit 

pánovi. (Berndorf) 

♣ Významná je zpráva Petra Ská-

ly ze Zhoře. Uvádí, že sotva čtrnáct dnů 

po vítězství císařských vojsk na Bílé 

Hoře, odvážel touto cestou velitel vojsk 

Katolické ligy (8 000 mužů) Maxmilián 

Bavorský svou přehojnou kořist v Praze 

naloupenou. Především poklady odcize-

né ze sbírek Rudolfových na pražském 

hradě. Jen uloupené zlato vážilo přes 60 

tun. Jeho kolona 1500 vozů tudy proje-

la dne 21. listopadu 1620. Maxmilián 

přenocoval v zámku Zelenohorském a 

následující den transport pokračoval. 

Sochy obrazy a jiné umělecké předměty 

dodnes tvoří jádro proslulých umělec-

kých sbírek v Mnichově. 

 ♣ Pravidelný poštovní dostavník 

na trase Praha, Plzeň, Regensburg, jez-

dící od roku 1553 přes poštovní stanice 

v Cerhovicích, Mýtě a Rokycanech, byl 

v době třicetileté války veden 

z bezpečnostních důvodů po trase Pra-

ha, Dobříš, Březnice, Zelená Hora, Pl-

zeň. Tedy po zdejší cestě, což je dolo-

ženo od roku 1642. Dalším důvodem 

pro vedení trasy přes Zelenou Horu 

bylo, že jejím majitelem byl tehdy Jaro-

slav Bořita z Martinic, všemocný praž-

ský místodržící, vyhozený 23. 5. 1618 

z okna pražského hradu. Po porážce 

stavovského povstání se těšil zvláštní 

císařově přízni a jeho funkce vyžadova-

la, aby i na svém venkovském sídle byl 

ve spojení s hlavním městem českého 

království. 

 ♣ Neobvyklou zprávu o použití 

této formanské trasy ve formě obsažné 

básně (psané latinou) nám zanechal 

lékař a profesor pražské univerzity 

M.J.Šentygar (1514 - 1554). Mezi 20. 

listopadem a 10. prosincem 1546 pod-

nikl (ve voze taženém čtyřspřežím) 

cestu z Prahy za rodiči do nedalekých 

Hvožďan. Následně pokračoval přes 

Zelenou Horu k bratrovi do Klatov. U 

každého z navštívených hostitelů pobyl 

několik dnů a vrátil se stejnou cestou 

přes Nepomuk a Příbram do Prahy. Při 

příjezdu popisuje zdejší krajinu jako 

spící, ztuhlou, zakrytou příkrovem bílé 

jinovatky.  „Půda je zmrzlá a pevná 

jako skála. Údolí bělají se ledem, poto-

ky zamrzlé, ptáci sedí tiše, zvěř obtížně 

hledá pastvu!“ Při zpáteční cestě líčí 

jinou situaci. Silné mrazy vystřídala 

obleva. Nepomuk zmiňuje jako místo 

plné bláta. 

 

Problémy, opatření, vývoj 

   Pro bezpečnost formanů na trase z Ba 

vorska do Prahy a jako opatření proti 

náhlému vniknutí ozbrojených nepřátel 

nechal otec vlasti vybudovat strážní 

hrady Kašperk, Přimdu a Radyni. 

 Síť formanských cest byla pevně 

určena už v polovině 15. století. Celá 

staletí neustávaly tahanice o překládání 

vozů, o vyhýbání se placení mýtného 

sjížděním z určené trasy, o dodržování 

nařízení o šířce ráfů kol na použitých 

vozech. Formanům bylo zakazováno 

konkurovat poště převozem dopisů a 

pasažérů. 

 Po třicetileté válce formanskému 

cechu začali konkurovat sedláci, kte-

rým vrchnost ukládala jako robotní 

povinnost přepravu na velké dálky. 

Zpravidla dřevo nebo dřevěné uhlí. 

Marně kvůli tomu protestovali a rozesí-

lali různé stížnosti. 

 V době tereziánské (1747) bylo 

rozhodnuto o vybudování v Rakousku 

15-ti pevně založených a důkladně od-

vodněných hlavních státních silnic o 

šířce 13 metrů. Z finančních důvodů 

však byla do roku 1800 postavena jen  

jedna – Praha – Vídeň. 

 

Pomník padlých bitvy „Na Vraždě“  

u cyklostezky 
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Pokus pronajmout jednotlivé trasy 

nájemcům, kteří by z vybraného mýta 

komunikace vystavěli, naprosto zkra-

choval. Teprve po zřízení krajských 

silničních správ a zavedení přímého 

výběru mýta státem a rozvinutí 

„dobrovolné konkurence“se podařilo 

do roku 1848 síť státních silnic úspěšně 

dokončit. 

Mezi jinými byla nově vybudová-

na silnice Rakousko Saská – 1811 – 

1832 Vodňany, Protivín, Písek, Blatná, 

Kasejovice, Nepomuk, Plzeň, Toužim 

atd.) zvaná jako „rybářská“.  

Od druhé poloviny 19. století až 

do konce starého mocnářství byly pře-

stavovány do podoby okresních silnic 

staré přírodní cesty. Ty měly stanove-

nou šířku šest metrů a také největší 

povolené stoupání. Právě mimořádné 

stoupání do návrší Vražda bylo důvo-

dem, že tento úsek staré formanské 

trasy nebyl nikdy upraven do podoby 

okresní silnice. 

Na nových státních silnicích, po 

zrušení roboty, nastala  „zlatá éra“ for-

manů, která ale trvala jen asi 30 roků – 

do dokončení evropské železniční sítě. 

V té době se do povoznictví pouštěli i 

sedláci v době mimo hlavní zeměděl-

ské práce. Někteří se ale chopili příleži-

tosti nastálo. Ve Starém Smolivci to 

byl Šiška čp. 28, v Dožicích Průcha 

vlastním příjmením Sedlák. 

Také v době, kdy na silnicích 

vládla potahová vozidla, platila řada 

nařízení a předpisů. Ještě zákon o mý-

tech z roku 1879 obsahoval dlouhý 

seznam výjimek z placení mýta. 

Upřednostňuje panovníky a císařský 

dvůr. Pokračuje výčtem nejrůznějších 

hodnostářů po vojenské osoby, povozy 

a koně. Nezapomíná na četnictvo a 

duchovní. Osvobozuje poštu, ale i lá-

zeňské hosty. Také vozy s vězni a vozy 

úmrlčí. Povozy s materiálem na stavbu 

železničních drah, škol případně 

k obnově vyhořelých domů. Mýtnému 

nepodléhaly ani povozy přepravující 

suroviny pro hutní podniky (dřevěné 

nebo kamenné uhlí, rudu nebo surové 

železo). Clu nepodléhal dobytek hnaný 

na pastvu, k ranhojiči, či ke kováři. 

Jiná vyhláška stanovila způsob osvětlo-

vání kočárů a vozů za noci petrolejový-

mi lampami, pravidla pro odstavování 

a zabezpečení vozů při přerušení jízdy 

apod.  

K formanským trasám patřily i 

vyhlášené hospody. Nabízely důkladné 

porce, dobré pití a dobrý nocleh pro 

kočí i pocestné, ale zaručovaly i bez-

pečnost přepravovaného zboží během 

noci. Samozřejmostí bylo i ustájení 

tažných zvířat a jejich nakrmení. Tako-

vé hospody byly shodou okolností i na 

obou koncích nyní upravované forman-

ské cesty. Ve Starém Smolivci to byla 

„hořejší“ (čp. 45) a v Dožicích pak 

objekt sloužící donedávna jako místní 

škola. 

Věhlas formanských nebo později 

zvaných zájezdních hostinců přežil, i 

když už klientelu kočích vystřídali ve 

dvacátých letech 20. století řidiči moto-

rových vozidel. Tvrdou pryž na kolech 

automobilů nahradily pneumatiky ko-

lem roku 1927. Asfaltové povrchy za-

čaly pokrývat povrchy komunikací 

zhruba ve stejné době. 

 Asfaltu se dočká i trasa Dožice 

Smolivec. Stavební práce už byly zahá-

jeny.   

Karel Kabátník, Eva Kubová 

 

 

této nové rubrice máte milí čte-

náři možnost poukázat na klady  

i zápory života v naší obci.  

Na adresu knihovna@kasejovice.cz 

můžete posílat své postřehy a náměty.  

V prvním příspěvku této nové rubriky 

otáčíme palec směrem dolů - nelíbí, ale 

kdo ví, snad v dalších číslech dojde i na 

změnu. 

 Tentokrát se nelíbí několikatuno-

vý kamion parkující naproti Slezákům. 

Chodník, na kterém tento „kolos“ spočí-

vá, má pouhých 6 cm! Je totiž určen 

výhradně pro chodce, jejichž váha se i v 

extrémních případech počítá na pouhé 

metráky.  

 Jak dlouho asi dlažba vydrží? 

                (rkn) 

 

sobotu 6.10.2012 uspořádal Klub 

přátel žaludského esa a Český 

svaz mariáše IX.turnaj VII. roční-

ku Staré myslivecké ligy licitovaného 

mariáše. Předposlední turnaj letošní 

mariášové sezóny se uskutečnil 

v Budislavicích v Hostinci u Křížů. Tří-

kolového klání se zúčastnilo 56 hráčů 

včetně pěti žen. V jednotlivcích zvítězil 

Jan Mejsnar z Mladé Boleslavi před 

Vladimírem Holanem z Prahy. Třetí 

místo si odnesl Jiří Kubíska 

z Jindřichova Hradce. Místní známý 

mariášník a pořadatel Lubomír Kříž se 

umístil na dvanáctém místě. Nejlepší 

ženou mezi jednotlivci byla na čtvrtém 

místě Ingrid Strobachová z Kladna. 

Mezi čtrnácti družstvy zvítězilo druž-

stvo Plnotuční – Mladá Boleslav před 

druhým družstvem Jizeran Doubrava – 

Jindřichův Hradec a třetím Pražské 

hvězdy – Praha.  

 Pořadatelé děkují spozorům: 

Agrochov Kasejovice – Smolivec, Mys-

livecké sdružení Mladý Smolivec, Mys-

livecké sdružení Životice, Jatky Písek, 

Jatky Blovice,  Jatky Horažďovice, 

Obecní úřad Mladý Smolivec, Hostinec 

u Křížů, RABBIT Kasejovice.     -vb- 

 sobotu 27. října 2012 se v Nepo-

muku uskutečnil turnaj ve vole-

ném mariáši. Turnaj pořádalo 

Město Nepomuk a KPŽE Budislavice v 

rámci XV. ročníku Memoriálu Václava 

Vodáka, který je součástí Jižanského 

poháru. Tříkolového klání se v nepomu-

cké sokolovně zúčastnilo 52 hráčů. Cel-

kové pořadí určuje umístění v jednotli-

vých kolech a hlavně množství vyhra-

ných peněz. Na prvním místě se umístil 

Josef Plocar z Nebílov před Pavlem 

Cihelnou z Nekvasov a třetím Pavlem 

Sedleckým z Klatov. Příznivci mariáše 

se mohou těšit na další turnaj 10. listo-

padu v Klatovech.  
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Marie Fialová, Kasejovice 

Anastázie Mináříková, Chloumek 

Václav Kec, Dožice 

 

 

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 
 

 

  James Patterson: Nedostatek důkazů 
  Rosamunde Pilcherová: Září 
  Beatrice Small: Divoška z hranice 
  Wilbur Smith: Nářek vlků 

  Linda Howard: Stíny úsvitu 
  Barbara Woodová: Vyvolená 
  Panovníci českých zemí ve faktech, mýtech  
        a otaznících 
  Zdeněk Jindra: První světová válka 
 

  Arnold Lobel: Pan Sova 
  Daniela Krolupperová: Sedmilhář Josífek 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Vít Bouše, Polánka 

Alžběta Šollová, Kasejovice 

Václav Majer, Oselce 

Viktorie Chudobová, Kotouň 

 

         

30.dubna 1926 - pátek 

ečer jsme byli na Židáku na „pálení čarodějnic“  (bylo 

asi 40 ohňů, nejvíce na Hvožďansku). Nejdříve začali 

kasejovičtí, kteří pálili na silnici u kaštanů, potom na 

Kladrubině, za židovnou, na Ostrovech.  

1. května 1926 - sobota 

Svátek práce. Žádné prapory letos nevlály ve městě. Krásný, 

teplý, slunečný den. O 1/2 10 dopoledne vyšel průvod sociální 

demokracie s hudbou vyšel z Vrčeně, prošel městem dolů a 

zpět na Masarykovo náměstí, kde nad kašnou byla postavena 

tribuna čsl. církve ovinutá červenobílým praporem kol dokola; 

tábor lidu zahájil soudruh Kačín, načež mluvil soc. demokrat 

Kondr, mladý člověk, pak po něm zahrála hudba obě hymny, 

načež soudruh Kačín tábor lidu ukončil a průvod (byl slabý) 

odešel na Vrčeň.  

13. června 1926 - neděle 

Před večerem přišla od Řesanic silná bouře dlouho trvající až 

do 8 večer s prudkým větrem a silným deštěm. V Řesanicích 

udeřil blesk do lípy a od ní do dřevěné stodoly rolníka Morav-

ce, která celá vyhořela, i vůz nový a stroje, jež nebyly pojiště-

ny, ač knihkupec Pazdera před 14 dny nabízel mu pojištění. 

 

 
 
 
 
 

93 let Božena Štěpánková  Kasejovice 
90 let František Kovařík Starý Smolivec 
89 let Josef Hulač  Kasejovice 
  Jarmila Šímová Životice 
  Růžena Šampalíková  Řesanice 
  Růžena Krejnická Starý Smolivec 
88 let Božena Vokáčová Kasejovice 
  Vlasta Sloupová Starý Smolivec 
85 let Milada Korejčková  Kasejovice 
  Marie Staňková Starý Smolivec 
84 let Václav Kraček Řesanice 
83 let Václav Fiřt  Kasejovice 
82 let Anna Sedláková Polánka 
81 let František Červenka Kasejovice 
  Marie Kořánová  Nová Ves 
  František Šlajs Mladý Smolivec 
  Cecílie Topinková Hradiště 
80 let František Bláha  Kladrubce 
  Růžena Kubíková Kasejovice 
  Anna Šipatková  Kladrubce 
79 let Marie Vodičková Kasejovice 
  Josef Rezek  Kasejovice 
78 let  František Veselý Kasejovice 
  Marie Mužíková Chloumek 
  Marie Krejčová Dožice 
  Eva Sedláčková Mladý Smolivec 
75 let  Anna Bečvářová Kasejovice 
  Božena Bambasová Zahorčičky 
74 let  Alena Pruchová  Kotouň 
73 let Zdeňka Kaiserová Kasejovice 
  Jiřina Stupková Starý Smolivec 
72 let Vlasta Kališová  Oselce 
  Jiří Marek Oselce 
  Karel Hrubeš Mladý Smolivec 
71 let  Josef Vokáč Kasejovice 
70 let  Helena Štěpánová  Hradiště 
  Václav Šiška Dožice 
  Karel Červený Řesanice 
  Božena Škyrtová Kotouň 
65 let  Marie Šišková Dožice 
  Eva Jiroušková Radošice 
  Věra Čadová Kotouň 
  Miloslava Strnadová Kotouň 
60 let František Krejnický Starý Smolivec 
  Marie Červená Kasejovice 
  František Serynek Oselce 

Když soumrak padne do polí,  

vzpomínka na Tě zabolí. 

Když Tvá hvězda na nebi zazáří,  

my stíráme slzu ze tváří. 

Vzpomínku tichou chceme Ti dát,  

nechť vzpomene každý, kdo Tě měl rád. 
 

Dne 13.11.2012 uplyne smutný rok, co nás navždy opustil 

milovaný tatínek, manžel a syn Lukáš Stupka.  

                  S úctou stále vzpomíná Petra a syn Petr. 
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Bude zima, bude mráz, 

Kam se ptáčku, kam schováš? 

Pod peřinku z jehličí, 

tam zlý vítr nefičí. 
 

Říjen v naší školce byl barevný a pest-

rý, jako podzimní listy. 
 

Na co jsme se těšili? 

      Na divadelní představení  ,,O Obro-

vi, který uměl čarovat“. Pohádka to 

byla veselá a popletená, při které jsme 

se smáli od začátku až do konce. 

      Společné tvořeníčko s rodiči Dýňo-

vání bylo moc prima, pod šikovnýma 

rukama tatínků, maminek a samozřejmě 

za naší asistence vznikala spousta 

„Dýňáčků, se kterými jsme si vyzdobili 

vchod naší školky na celých čtrnáct dní. 

Hned se nám každé ráno chodilo do 

školky lépe a veseleji. 

      Týden plný posvícení, kdy jsme 

společně pekli, zdobili placičky a ty 

jsme pak odnesli babičkám a dědečkům 

do DPS pro radost a že na ně myslíme. 

Společně jsme si zazpívali veselé pís-

ničky. 

      ,,Haló, draci letí“ se ozývalo i letos 

na Hulačů louce. Všichni jsme čekali 

na vítr a on né a né foukat. Najednou, 

kde se vzal, tu se vzal, přilétl alespoň 

na chviličku a do nebe vzlétlo dvacet 

draků. Hurá!! Všichni, kdo přišli, dosta-

li dráčka s překvapením. Ten, kdo pod-

cenil podzim, si donesl i mokré boty a 

nohy. 

       Největším zážitkem pro nás byla 

opět návštěva solné jeskyně v Miroti-

cích. Nikdo by nevěřil, jak je prima si 

hodinu hrát s krystaly soli, stavět cesty 

a hrady jako z písku a ještě se při tom 

léčit. Pobyt v solné jeskyni nám pomá-

há na alergie, dýchací cesty a imunitu. 

V Miroticích jsme navštívili muzeum 

M. Alše s jeho obrázky a cukrárnu, kde 

mají samé dobroty. Zážitkem pro nás 

byla i cesta autobusem, který bezpečně 

řídil pan K. Fiala ze Řesanic. Sokolu 

Kasejovice děkujeme za jeho zapůjčení. 
 

Co nás čeká? 

Uspávání zahrádky 

Beseda s panem K. Makoněm ze 

záchranné stanice v Plzni DESOP 

Mikuláš 

Divadelní představení Medvědí 

vánoce 

Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ 

 

  

pátek 19. října 2012 jsme se vy-

dali na exkurzi do sklárny Bělči-

ce.  V 8.30 jsme nastoupili do 

autobusu a vydali se na cestu. Cestou 

jsme viděli spoustu zajímavostí. Paní 

učitelka nám o každé z nich něco řekla. 

Nejvíce nás zaujala meteorologická 

stanice v Kocelovicích. 

 Náměstí v Bělčicích bylo moc 

krásné. Když jsme dojeli ke sklárně, 

vešli jsme na dvůr a zatím co si sklárnu 

prohlíželi druháci, my páťáci jsme si 

prohlíželi bonsaje. Bonsaje jsou malé 

stromky, které se pěstují v květináčích. 

          Když si druháci sklárnu prohléd-

li, přišla řada na nás. Na trámech tu 

bylo spoustu starobylého nářadí z 19. a 

20. století. Viděli jsme, jak se vyrábí 

skleničky, které vypadají jako ze stře-

dověku. Nejdříve se nabere kus rozta-

vené sklářské hmoty na píšťalu a do té 

se pak začne foukat a točit se s ní. Vy-

foukne se kulička, která se strčí do na-

močené formy. Poté se do píšťaly zase 

fouká a stále točí, dokud se hmota ne-

vytvaruje podle formy. Pak dá sklář 

znamení svému pomocníkovi, který 

formu otevře. Vyfouklé skleničky se 

musí dát do druhé pece, kde se pomalu 

ochlazují. 

         My páťáci jsme sklářskému mis-

trovi dávali různé otázky a psali si zá-

pisky. Dozvěděli jsme se, že sklo se 

vyrábí z křemičitého písku, vápna a 

sody. Ve sklářské peci je teplota 1200 – 

1300 °C. Sklářské formy jsou z buko-

vého dřeva a musí se před použitím 

máčet ve vodě. Sklo se barví různými 

kovy – např. modrá je kobalt a nejdraž-

ší je červená, protože se barví zlatem. 

          Ve sklárně bylo hodně hezkých 

suvenýrů, jako např. skleničky, džbány, 

těžítka, ptáčci, želvičky, skoro každý z 

nás si koupil něco na památku. 

Jak čas utíkal, museli jsme se vydat na 

cestu zpět. Zápisky se nám ve škole 

hodily – v pondělí jsme psali test o vý-

robě skla, ze kterého půlka třídy dostala 

jedničku. 

           Ve sklárně se nám všem líbilo, 

rádi bychom tam jeli i podruhé. 
 

Žáci 5. třídy ZŠ Kasejovice  

Adam Štěpánek, Jakub Löffelmann, 

Jakub Dlouhý, Anna Fialová  

a Markéta Merhoutová 

Obrázek Lucinky Machové. 

Eliška Šůchová a Štěpánek Adamec  

se svými dýňovými výrobky. 

 

Sklárna Bělčice, Tereza Jamrišková,  

5. ročník ZŠ Kasejovice  
Práce sklářů v bělčické sklárně, Miren 

Vilhelmová, 5. ročník ZŠ Kasejovice 
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Pronajmu pračku ROMO kombi se ždímačkou.      

Tel.724 181 001. 

Prodám chalupu 2+1 ve Slivonicích, okres Klatovy.  

      K objektu patří zahrada, několik hosp. budov, 2 garáže.     

     Tel. 737 33 88 95. 

Mecotronic s.r.o. Kasejovice přijme obráběče kovů nebo 

pracovníka znalého obrábění. Tel. 777 553 479.      
Obec Hradiště pronajme byt 3+1 (75 m2) v Bezděkově. 

Informace na 724 378 138. 

Obec Nezdřev nabízí k pronájmu obecní byt 2 kk. Nájem-

né činí 1000 Kč měsíčně.  Prohlídka bytu po telefonické 

domluvě. V případě zájmu volejte tel. číslo 724 217  205. 

Interiér Design  
  Lenka Janovská 

 

Interiérový design pro výjimečnost Vašeho bytu 
  

- zabýváme se návrhy interiérů a jejich následnou realizací
    

- pomůžeme Vám s vytvořením Vašeho vysněného domova 
- realizace vždy probíhá s ohledem na Váš rozpočet 
- nezávazná prvotní konzultace zdarma 
- nabízíme i samostatné služby. 

veškeré zednické práce 
pokládka plovoucích podlah 
obklady, dlažby 
výmalba pokojů 
sádrokartony 
montáž nábytku 
a další… 
 

Kontakt: 

+420 723 805 730 
interierdesign@mypage.cz 
www.interierdesign.mypage.cz 
Hradiště 48, 335 44 Kasejovice 

 

 

Městský úřad Kasejovice  
 
 

děkuje členkám Českého červeného kříže  

za pořádání charitativních sbírek  

i za pomoc při organizaci kulturních akcí. 

 

Nabízím angličtinu v Kasejovicích a okolí.  
Doučování dětí, konverzace se studenty,  

individuální hodiny. Tel. 777 03 13 23. 

mailto:interierdesign@mypage.cz
http://www.interierdesign.mypage.cz/

