LEDEN 2013

Cena 3,- Kč

Číslo 1; ročník XVIII.

KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice
lo, svědčí i skutečnost, že se na místě
samém již vymýšlelo, jak uspořádat II.
ročník novoročního pochodu.
Tímto malým připomenutím celé akce děkujeme: členům Sboru dobrovolných hasičů Polánka za vyklestění
samotné cesty k cíli, zajištění občerstvení a ohně pro opékání buřtů, Městu
Kasejovice za finanční přispění, Petře
Fialové za to, že se pustila do realizace
dlouholetého nápadu Romana Horala vyhlížet do kraje vždy první den v roce
z vrchu Čihadlo a zároveň se provětrat
po silvestrovském veselí a samozřejmě
největší poděkování všem, co přišli.
Nashledanou na II. ročníku novoročního pochodu „Pokoření kóty 628“ 1. ledna 2014.
-mrKomunitní škola Kasejovice
Na novoroční pochod se vypravilo 113 kasejovických i přespolních turistů.
polovině prosince 2012 se v Kasejovických novinách objevila
upoutávka na „Pokoření kóty
628“. Spousta z nás si po přečtení tohoto textu představila zdolání něčeho, co
nás první den v roce hned po silvestrovském veselí připraví o poslední zbytky
sil. I tak se 1. ledna 2013 sešlo na kasejovickém náměstí kolem osmdesáti
domácích i přespolních, aby vyrazili
směr Polánka.
Cesta ubíhala v dobré náladě a
k jejímu zlepšení přispíval hojný počet
dětí pobíhajících kolem pochodující kolony a radostně hlásajících: „Už tam
budem!“. Cíl našeho pochodu, vrch Čihadlo, na sebe nenechal dlouho čekat, a

tak jsme stanuli pár desítek metrů pod
značkou kóty 628. Zde nás přivítali členové Sboru dobrovolných hasičů Polánka a směrovali nás dále po značené trase. Na samotném vrcholu obdržel každý
účastník pamětní list a dozvěděl se
z umístěné tabule něco málo z historie
vrchu Čihadlo. Poté se všichni přesunuli na okraj lesa, kde bylo zajištěno občerstvení v podobě buřtů na opečení,
čaje, svařáku a ochutnávky lihovin
z Polánecké pálenice pana Jindřicha
Pohanky. Krásný výhled do kraje a přítomnost sousedů, kamarádů a spoluobčanů daly volný průběh zábavě, a tak
jistě všichni účastníci pochodu prožili
příjemné odpoledne. O tom, že se líbi-

agické datum, že? Takový den
by si jistě zasloužil nějaký magický zážitek. Například zatmění
slunce, nebo konec světa, či něco podobného. Ale to přenechejme jiným.

Nicméně kouzlo se zde konalo a bylo to
kouzlo předvánoční dobré pohody a
odráželo se z jedné tváře na druhou i
přes pořádný mráz, který se také dal do
kouzlení. Malým flétnistům přikouzlil

mrazem zkřehlé prsty, když se statečně
snažili předvést to, co několik měsíců
nacvičovali, muzikantům ze skupiny
Brumendo nadělil rozladěné struny u
jejich nástrojů. Ale jeho „nadělení“
vyšlo naprázdno - děti dohrály své
skladby, hudebníci z Brumenda naladili
a hráli a zpívali, jako by se nechumelilo. A všech 304 příchozích kasejovických zpívalo s nimi koledy a nakonec
pak tu naši tradiční, kterou si lidé zpívají o vánocích již od dob husitských Narodil se Kristus Pán.
Dana Matějovská

Leden 2013
Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 27. 12. 2012
Rada projednala a schválila:
rozpočtová opatření
přijetí darů do MŠ, ZŠ a pořízení
herních prvků do zahrady MŠ
pronájem rybníka Malý Žabokrk
Mysliveckému sdružení Čihadlo
prodloužení nájmu části pozemku
p.č. 138/1,5,6 a 1303/1 v k.ú. Újezd
u Kasejovic panu Kalbáčovi
výpovědi z pronajatých zemědělských pozemků
umístění antény na vodárnu fy. Konet s.r.o. Blatná a stanovila cenu za
pronájem
změnu účelu finančního příspěvku
TJ Sokol Kasejovice
Rada projednala a vzala na vědomí:
žádost o prodej části pozemku
čp.363 manželů Šimůnkových
ceny vodného a stočného na rok
2013 - návrh provozovatele KaV
Starý Plzenec je vodné 25 Kč a stočné 27 Kč, proběhnou další jednání
Rada projednala a souhlasí:
s pronájmem pozemku v k.ú. Chloumek a to části p.č.664/1 a p.č. 659/1
1 Kč s tím, že stávající uživatelé p.
Machovec a p. Holečková budou
provádět řádnou údržbu a stanovila
další postup o finanční úhrady v
případě nezájmu a pověřila místostarostu dalším jednáním

V roce 2012 proběhla digitalizace katastrálního území Kasejovice – tím byla zpřesněna výměra
pozemků a zároveň přechází povinnost
platit daň z nemovitosti z nájemce na
vlastníka pozemku. Z důvodu změny
výměr a změny poplatníka jsou všichni
vlastníci nemovitostí povinni podat dílčí
daňové přiznání k dani z nemovitosti na
Finanční úřad v Nepomuku do
31.1.2013. Pro tento účel MěÚ Kasejovice nabízí pomoc občanům s trvalým
bydlištěm v Kasejovicích, kteří mohou
výše uvedené daňové přiznání podat do
konce ledna 2013 a to vždy každé úterý
a čtvrtek v době 8 – 12 a 13 – 15 hodin
v místnosti stavebního úřadu u pověřené
pracovnice. Pro správné vyplnění podání je nutné přinést s sebou srovnávací
sestavu, kterou občané obdrželi v rámci
digitalizace na MěÚ v Kasejovicích v
listopadu 2012.
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Výše a způsob platby za svoz
odpadu na rok 2013 v Kasejovicích se
řídí obecně závaznou vyhláškou č.
2/2012 ze dne 14.12.2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do konce února 2013
v hotovosti nebo převodem na účet
města Kasejovice. Výše poplatku zůstává beze změny, a to 420,- Kč za osobu, přihlášenou v obci k trvalému pobytu a 420,- Kč pro fyzickou osobu,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
Počet osob
s trvalým
bydlištěm

Poplatek

k individuální rekreaci, byt nebo dům,
ve kterých není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu.
Známky na popelnici, případně
pytle na odpad, je možné vyzvednout si
na Městském úřadě v Kasejovicích
v průběhu příslušného roku. Platnost
jednorázových i celoročních známek
z roku 2012 končí 31.1.2013. Svoz odpadu probíhá v Kasejovicích každý
čtvrtek v topné sezóně a každý lichý
čtvrtek mimo topnou sezónu. Ve spádových obcích je svoz zajištěn celoročně jednou za čtrnáct dní v liché čtvrtky.
Celoroční
známka 1x
za 14 dní u 1
- 2 osob nebo
chalupářů

Známka

1 osoba
nebo
chalupář

420,-

5 jednorázových známek nebo 4
pytle

1.260,-

2 osoby

840,-

10 jednorázových známek nebo 8
pytlů

1.260,-

3 osoby

1.260,-

1celoroční známka
(svoz 1x za 14 dní)

-

4 osoby a
více

1.680,-

1 celoroční známka
(svoz 1x za 14 dní)

-

Podle zájmu lze zakoupit další typ
známky (platí pouze pro Kasejovice):
2 100,- Kč kombinovaná známka (42
svozů/rok) - 1x za 14 dní v létě, 1x
týdně v zimě
Informace pro platby převodem
z účtu:
Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2013
Variabilní symbol: 15
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a
příjmení
Specifický symbol:
Kasejovice 10 + číslo popisné
(příklad: čp. 200 = 10200)
Řesanice
20 + číslo popisné
Újezd
30 + číslo popisné
Chloumek 40 + číslo popisné,
4010 + číslo evidenční
Polánka
50 + číslo popisné
Podhůří
60 + číslo popisné
Kladrubce 70 + číslo popisné,
7010 + číslo evidenční
Přebudov
80 + číslo popisné,
Poplatek za psa na rok 2012
činí 50 Kč za jednoho a za
každého dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku do 28.2. 2012.

Občané s trvalým pobytem v
Kasejovicích si mohou na městském úřadě vyzvednout nástěnný kalendář na rok 2013.

Kulturně společenské centrum
města Kasejovice
srdečně zve
na divadelní komedii

2. února 2013 od 19 hod.
v sále „U Adamců“
v Kasejovicích
Vstupné 50 Kč

Hraje
Spolek blatenských
ochotníků.

Leden 2013
áří je poměrně bohaté na události. ZaUSNESENÍ ze zasedání
číná škola, končí léto, začíná podzim,
obce
rostou houby,Zastupitelstva
sklízí se ovoce, připraMladýnaSmolivec
zejedne
vuje se zahrádka
jaro… Ano,
to
dost obtížné najít
volna
mezi
20. chvilku
prosince
2012
Schvaluje:
program zasedání
rozpočtové opatření 11/2012 a
12/2012
uzavření darovací smlouvy na finanční dar od pana Petra Zemana
z Věšína
vyrovnaný rozpočet na rok 2013 ve
výši 11.765.637 Kč
strategický plán obce na roky 2012
- 2015
pronájem pozemku v k.ú. Budislavice část A p.č. 208/3 KN o výměře 82 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok paní
Marii Brdové z Příbrami
pronájem pozemku v k.ú. Dožice
část D p.č. 817/1 KN o výměře 20
m2 za cenu 5 Kč/m2/rok panu
Lukáši Hulínovi z Nepomuka
pronájem pozemku v k.ú. Dožice
část A pozemku p.č. 817/1 KN o
výměře 60 m2 za cenu 5 Kč/m2/
rok panu Milanu Rážovi z Dožic
zaslání oznámení Krajskému soudu
v Plzni, že obec Mladý Smolivec
bude v řízení o žalobě žalobce Ing.
Karla Šišky proti rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 10. 9. 2012 čj.

ak jako v loňském roce se i letos
v Budislavicích 27.12.2012
uskutečnil již 5.ročník turnaje v
Člověče, nezlob se. Letošního ročníku
se zúčastnilo celkem 36 hráčů a jedinou kaňkou byla neúčast loňského vítěze Petra Pechra, který se omluvil z
osobních důvodů.
Hrálo se čtyřkolově a po odehrání základních kol se podle bodů
ukázalo, že o vítězi musí rozhodnout
nadstavbová hra, protože dva hráči nasbírali stejný počet bodů. Stejná situace
byla na třetím až šestém místě a rovněž
muselo dojít k nadstavbové hře. Po
odehrání nadstavbových her bylo rozhodnuto o celkovém pořadí na prvních
příčkách a to takto: 1.místo obsadila Šímová Michaela z Kasejovic, 2.místo
Šolle Bohumil ze Zahorčiček, 3.místo
Růtová Kateřina z Mladého Smolivce a
těsně pod stupni vítězů skončil Pravda
Jakub. Kolem jednadvacáté hodiny se
ocenili vítězové a ostatní hráči a mohli
jsme se rozejít do svých domovů, ně-

str. 3
DSH/10462/12 uplatňovat práva
osoby zúčastněné v řízení
příspěvek na neinvestiční náklady
za 11 žáků ZŠ Hvožďany ve výši
55000 Kč za rok 2011/2012
Neschvaluje:
snížení nájmů v obecních hostincích o 500 Kč měsíčně
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení 11/12
informaci o poskytnutém daru od
pana Petra Zemana z Věšína ve výši 15000 Kč na rekonstrukci návsi
v Radošicích
informaci o rozúčtování nákladů na
setkání důchodců a na vydávání
Kasejovických novin za rok 2012
informaci o hospodaření v obecních lesích do listopadu 2012
žádost o snížení nájmu v hostinci
v Dožicích, paní Tajovská z Měrčína
žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby „Dožice,
RD, p.č. 134/1 – v NN, k NN“ na
p.č. KN 817/12 v k.ú. Dožice
s firmou ČEZ a.s. s tím, že nejprve
musí být záměr uzavření smlouvy
projednán s úřadem ROP NUTS II
Jihozápad
informaci o výsledku kontroly hospodaření za rok 2011 v MŠ Starý
Smolivec
kteří s dobrým pocitem ze hry a někteří
rozčilení, což k této hře rovněž patří.
Závěrem se sluší poděkovat
sponzorům, kteří věnovali ceny do turnaje. Proto děkuji SDH Budislavice,
obci Mladý Smolivec, hostinci U Křížů
a firmě Wrigley.
Do nového roku přeji všem
mnoho štěstí, rodinné pohody a abychom se v příštím roce opět sešli na našem již tradičním turnaji, kde se opět,
jako vždy, pořádně pobavíme a odreagujeme od vánočních starostí.
Jan Spour

Vítězové letošního turnaje.
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 18.12.2012
Schvaluje :
program zasedání
rozpočtová opatření č.8/2012 a
č.9/2012
vyrovnaný rozpočet na rok 2013
v částce 3.500.000,- Kč
pronájem bytu č.4 v čp. 41
v Bezděkově panu A. Tikalovi bytem Kotouň 22 E
znění nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů od 1.1.2013 dle
předloženého návrhu
výši nájemného za pronájem obecního bytu č.5 v Bezděkově čp. 41
od 1.1.2013
přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO
v obci Hradiště od 1.1.2013 dle
předloženého návrhu
návrh „Darovací smlouvy“ na bezplatný převod hřbitova v Bezděkově včetně márnice do vlastnictví
obce Hradiště v předloženém znění
úhradu neinvestičních nákladů na
žáka MŠ z obce Hradiště obci Svéradice za rok 2012 v celkové částce 1000,- Kč
Souhlasí:
s provedením stavby „Přístřešek
pro volné ustájení skotu a sklad krmiv“ na pozemku parc.č. 2526
v k.ú. Hradiště u Kasejovic za
předpokladu dodržení stavebního
zákona
s provedením oplocení pozemku
parc.č. 536 v k.ú. Zahorčičky ve
vlastnictví R. Vlka
Neschvaluje:
prodej obecního pozemku p.č.
2879 v k.ú. Hradiště u Kasejovic

Obec Mladý Smolivec hledá zájemce
o pronájem hostince v Dožicích.
Pronájem hostince je 1500 Kč měsíčně a je možný od února 2013.
Zájemce se může hlásit
na OÚ v Mladém Smolivci
na tel. 371 585 145, 602 175 471.

Leden 2013
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iž několik let probíhá náročná a
nákladná generální oprava kasejovických varhan, to jest celého mechanismu, skříně i řezbářských
ozdob. Naše varhany jsou cenným barokním nástrojem z poloviny 18. století, který zhotovil významný varhanář
Vojtěch Schreyer. Doufejme, že se brzy zaskví ve své původní kráse a že zase budou důstojně doprovázet nedělní
Místo/kostel
LNÁŘE
farní kostel Nejsvětější Trojice
ÚJEZDEC
filiální kostel sv. Voršily
ZÁBOŘÍ
farní kostel sv. Petra a Pavla
BLATNÁ děkanský kostel
Nanebevzetí P. Marie
PAŠTIKY
filiální kostel sv. Jana Křtitele
KASEJOVICE děkanský kostel
sv. Jakuba Staršího
KADOV farní kostel sv. Václava
HVOŽĎANY farní kostel
sv. Prokopa a Navštívení P. Marie
BĚLČICE
děkanský kostel sv. Petra a Pavla
SEDLICE děkanský kostel
sv. Jakuba Staršího
BEZDĚKOV
filiální kostel sv. Ondřeje
LNÁŘE
filiální kostel sv. Mikuláše
BUDISLAVICE
farní kostel sv. Jiljí
KOCELOVICE
filiální kostel sv. Bartoloměje

bohoslužby i jiné církevní obřady a
slavnosti.
Pro představu, kolik podobných
varhan se nachází na území Blatenska,
tedy přesněji bývalého blatenského
okresu tak, jak existoval do roku 1960,
a jaké místo z hlediska historické hodnoty mezi nimi ty naše zaujímají, předkládám čtenářům Kasejovických novin
následující srovnávací tabulku.
Doba vzniku
1723–1724
1736

konec 30. let 18.
století
1744
1753
1756–1757
1767–1768
1811
1852
1893
1907
1909
1927
cca 1937

Postavil
Ondřej Tadeáš
Kokštejn z Příbrami
Friedrich Ferdinand
Semrád ze Sedlce
varhanářská dílna
Pantočků z Dačic
Martin Janeček
z Prahy
Martin Paleček
z Rožmitálu
Vojtěch Schreyer
z Kuksu (Dobré Vody)
Vojtěch Schreyer
z Kuksu (Dobré Vody)
Josef Houra
z Hvožďan
Antonín Červenka
z Hvožďan (Domažlic)
Emanuel Štěpán Petr
z Prahy
Bohumil Paštika ze
Staré Boleslavi
František Šurát
z Českých Budějovic
Karel Urban z Prahy
snad František Šurát
z Českých Budějovic

Poznámka: Újezdec - původně v Drahoňově Újezdě (okr. Rokycany), 1851 koupeny pro Újezdec, od roku 2000 movitá kulturní památka. Záboří - od roku 2001
movitá kulturní památka. Bělčice od roku 2000 movitá kulturní památka.
Mgr. Vladimír Červenka

Kulturně společenské centrum Kasejovice srdečně zve
na přednášku Mgr. Vladimíra Červenky z cyklu

"Kasejovice za časů císařpána
a tatíčka Masaryka"
v sobotu 19. ledna 2013 od 17 hod.
Tentokrát na téma spolky, osobnosti a živnosti kasejovické.
Zároveň bude možné zhlédnout výstavu historických fotografií
"Kasejovice v denících Aloise K. Hevery (1923-1938)"

Číslo 1; ročník XVIII.

sou tradice letité i tradice poměrně
mladé. V prosinci se jich v Nezdřevě nakupilo docela dost. Vezměme to po pořádku. Ve středu 5. prosince začala víceméně obvyklá sestava Mikuláše a bandy čertů obchůzku se šesti zastávkami po 18. hodině a skončila před
osmou večerní v nezdřevské hospodě.
Vzhledem k pracovním povinnostem byla
tato mikulášská mise jen tříčlenná – chyběl anděl. Avšak Mikulášova vlídnost a
shovívavost čertů andělovu absenci celkem zastřely. Průběh nadílky byl jako
vždy čekaný. Původně statečná děcka při
pohledu na strašidelně vypadající čerty
ztrácela odvahu, někdy i hlas. Přesto zazněly od dětí básničky, sliby, že už nebudou zlobit, i poděkování za dárky, jichž
bylo víc než slz, které rychle oschly.Hned
v sobotu 8. prosince se sešla výroční valná hromada místního Sboru dobrovolných
hasičů za účasti 17 členů. Mohli znovu radostně kvitovat vítězství svého družstva
na červnovém okrskovém cvičení v Hradišti, na které čekali dlouhých 40 let.
Podle očekávání rozumných lidí se
konec světa, dokonale vymyšlený a propagovaný bulvárem a zároveň využívaný
spoustou obchodníků, kteří jsou schopni
vydělávat na lidské blbosti, nekonal, a tak
v pátek 21. prosince proběhla v nezdřevské hospodě oblíbená předvánoční zpívaná sešlost s harmonikou Jardy Ladmana a
vozembouchem Karla Chaloupky. Zároveň se se starým rokem loučili truhláři z
„Pahorku“. V neděli nato v předvečer
Štědrého dne podle již delší dobu zavedeného zvyku obešli členové zastupitelstva
starší občany a potěšili je dárkovými balíčky a s některými se s trochou závlahy
zdrželi i na kus řeči.
První svátek vánoční patřil sportu,
konkrétně turnaji ve stolním tenisu. Zúčastnilo se ho 18 hráčů (vedle místních také z Bezděkova, Blatné, Hradiště, Chanovic, Oselec a Podhůří). Ve slušně organizačně zajištěném (díky patří členům SK
Janu Trefnému a Michalu Větrovcovi) odpoledni se v chanovickém finále podařilo
zvítězit Jardovi Starému nad zdravotně
lehce indisponovaným Ondrou Skuhravým. Čest domácích zachránil Honza
Trefný, když v zápase o třetí místo porazil
Pepu Fejtla z Blatné. A protože pingpongu byli lační i četní diváci, hrála se ještě
mnohokrát oblíbená obíhačka. Závěr roku
byl vyhrazen mysliveckému bálu, který se
uskutečnil v sobotu 29. prosince. Zprvu se
zdálo, že zájem bude tentokrát menší, ale
nakonec se hosté ve slušném počtu přece
jen sešli a se skupinou Experiment se bavili dlouho přes půlnoc.
Jiří Čepelák
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II. ročník turnaje ve stolním tenisu
pátek 28.12.2012 v sále obecního
šenku ve 13. hod. se konal turnaj.
Hráčů se přihlásilo patnáct. Hrálo
se ve dvou skupinách, každý s každým
a potom semifinále a finále vždy na
dva vítězné sety. Turnaj vyhrál 19 letý
Jirka Šulc z Hradiště před „oseleckými
rodáky“ Liborem Červeným ze Starého
Plzence a Pavlem Klokanem z Klatov.
Pořadatel David Červený děkuje hráčům za účast a těšíme se na III. ročník
na sklonku roku.
Předsilvestrovská zábava
bor dobrovolných hasičů Oselce
pořádal 29.12.2012 taneční zábavu. Kapela „MiniMAX“ hrála výborně, ale účast byla malá. Nebyla ani
domácí mladší generace.
Vítání nového roku 2013
půlnoci na Silvestra se tradičně
schází občané, chalupáři i chataři
oselecka a okolí navzájem si popřát k novému roku. Nechyběl hezký
ohňostroj a novoroční přípitek. Počasí
bylo dobré a nálada výborná.
Čtrnáctý novoroční pochod
radičně po Silvestru 1. ledna ve
12 hodin se schází před Oseleckým šenkem mnoho účastníků

USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce Oselce
ze dne 21. 12. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
tyto informace:
o vybavení dětského hřiště v Oselcích
o vítání občánků
o bytovém družstvu Oselce - byty
Kotouň
o neplatičích za nájmy, vodné a
stočné
o kanalizaci a ČOV v Kotouni
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pochodu. Mladí i dříve narození, dokonce i s kočárky, vyšli na pochod.
Tentokráte jsme vybrali krátkou a
schůdnou trasu. Cesty nebyly zmrzlé a
nějaké poranění jsme nechtěli riskovat.
Šli jsme lesem Vachoutkou kolem Čertova kamene a pak Hraběcí cestou ke
kostelu v Kotouni. V kostele byl po 15leté přestávce znovu postavený betlém.
Na Novoročním koncertě v kostele
nám zahrála Dana Zoubková z Kotouně a Jan Matoušek. S historií kostela
nás seznámil pan Červenka z Kasejovic. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Pochod dále pokračoval lesem kolem buku, který je starý 350 let. Po
skupinkách se skoro všichni vrátili do
sálu, kde byla připravená výborná polévka, kterou uvařili p. Kadič, Strnad a
Adámek. Polévka neměla chybu a kuchaři dostali pochvalu a tučný dárek.
Na stolech byla nakrájená uzenina od
sponzora Česty Motejzíka –„ ZŘUD
Masokombinát Písek“, kterému srdečně děkujeme. Dále byli vyhodnoceni tři
stálí účastníci pochodu p. Motejzíková,
p. Kališová a p. Hulač. Závěrem nám
zahrála místní kapela p. Klíma, p.
Zoubková a p. Zoubek. Všem děkujeme a těšíme se na patnáctý pochod.
Miloslav Cikán

Zastupitelstvo obce schvaluje:
pronájem rybníka Sobotka p.č.18 v
k.ú. Oselce
pronájem rybníka Sládovák p.č.19 v
k.ú. Oselce
pronájem zdravotního střediska v
Oselcích
prodej pozemku p.č.243/2 v
k.ú.Kotouň
změny rozpočtu obce do konce prosince
zpracování žádosti o dotaci na zateplení OÚ Oselce
zpracování žádosti o výměnu kotle

Číslo 1; ročník XVIII.
TJ SOKOL KASEJOVICE
ve spolupráci s rodiči
sportující mládeže
srdečně zvou na

K tanci a poslechu hraje MELODION
* BOHATÁ TOMBOLA *
začátek od 20.00 h

28.1.2013 Tradiční hasičský bál
SDH Oselce
16.2.2013 Maškarní průvod
po Oselcích

na OÚ Oselce
placení poplatků za psa a TKO od
11.2. do 28.2. 2012
placení vodného a stočného za rok
2012 v měsíci květnu a červnu
rozpočtové provizorium na rok
2013
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích odstraňování TKO
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
prodej části pozemku č.p.243/1 v
k.ú. Kotouň
nákup přístroje AQUAPOL na vysoušení zdiva
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Cihelna Josefa Štěpánka U Nových hrobů ukončila svou činnost po 1. sv. válce
řetím stoletým jubilantem by
loňského roku mohla být i obecní cihelna u lesa Berandubu, pokud by se ovšem dochovala až do dnešních dnů; její historie je však natolik
zajímavá, že si také o jejích osudech
něco povíme:
Někdy kolem roku 1910 se kasejovická městská rada spolu s městským zastupitelstvem dohodly, že by
bylo vhodné a prospěšné městu postavit
na městském pozemku u Berandubu cihelnu, poněvadž se tam nachází ložisko
cihlářské hlíny, palivo potřebné k vypálení cihel by bylo možno odebírat z
blízkého obecního lesa. Malý domek
pro rodinu cihláře by byl vystaven také
na obecním. Čistý výnos z tržby by byl
převáděn do obecní pokladny.
Skutečnost, že ve městě už jsou
v provozu dvě cihelny, nikoho kupodivu nevzrušovala - první, už zastaralá,
zvaná "U Nových hrobů", nebo také
"Štěpánkova cihelna" a druhá pod městem směrem ke Lnářům, daleko modernější "kruhová", patřící p. Kratochvílovi.
Ale přesuňme se časem do roku
1912: to už byla postavena cihlářská
pec, dva velké, na pilířích stojící přístřešky, v nichž se čerstvě vyrobené
cihly sušily a po vypálení také skladovaly a také obytné stavení už plnilo
svůj účel. Ale hned zpočátku potkalo
cihelnu neštěstí - hned téhož roku vyhořela a musela být opravena. Zda vyhořelo také obytné stavení, nebo některý z
provozních objektů se už asi nedozvíme. Také neznáme jméno cihláře, který

v prvních deseti letech v cihelně pracoval, poněvadž pamětní kniha byla založena až roku 1922.
Je však jisto, že radnicí toužebně
očekávaný zisk se stále nedostavoval:
snad byla Kratochvílova cihelna příliš
silnou konkurencí (cihelna U Nových
hrobů ukončila svou činnost krátce po
1. světové válce), nebo svou úlohu sehrála i vzdálenost od města - Kratochvílova cihelna se nacházela jen asi 1/2 km
od konce městské zástavby a byl k ní
příjezd po celoročně udržované silnici,
zatímco k obecní cihelně vedla jen neudržovaná polní cesta o délce přes 2 km.
Zápis v kasejovické pamětní knize z
roku 1922 pojednává o tom, že by cihelna i s hliništěm měla být odprodána
jako nerentabilní, jiný zápis z téhož
roku uvádí, že 11. června musely být
práce v cihelně zastaveny pro naprostý
nedostatek vody.
O rok později v roce 1923 bylo
zaznamenáno rozhodnutí městské rady
o tom, že se toho roku nebude v cihelně
pracovat pro současnou stavební stagnaci, zásoby cihel budou odprodány a
cihláři bude dána čtvrtletní výpověď a
na berní správě se odhlásí provozování
živnosti. K tomu však asi nedošlo, poněvadž další záznam také z téhož roku
dokládá, že na městské radě bylo jednáno o podmínkách převzetí cihelny místním stavitelem Šimůnkem, což se však
opět setkalo s nezdarem. Téhož roku
proběhly ještě dva pokusy o pronájem
objektu: jako s prvním bylo jednáno s
Josefem Šenfeldem, cihlářským mistrem z Poříčan, druhým byl ing. Franti-
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šek Rejmar z Přeštic - oba však od jednání ustoupili. Teprve roku 1924 byla
cihelna pronajata a to zatím na 1 rok
dosavadnímu cihlářskému mistru Karlu
Štěpánkovi, který o pronájem požádal.
Bylo dohodnuto, že mimo placení nájemného cihlář sám opraví střechu
(materiál dodá obec), přehradu pece a
také provede její další zlepšení - to vše
na svůj náklad. Smůla se však cihelně
lepila na paty i nadále - svědčí o tom
zápis v pamětní knize, který uvádí, že
při velké bouři a povodni 11. srpna
1925 proud vody zcela zaplavil cihlářskou pec právě připravenou k vypálení
40 000 cihel natolik, že vodu z pece
museli hasiči vyčerpat stříkačkou.
Roku 1930 byla cihelna opět
pronajata za 1500 Kč ročně Karlu Štěpánkovi a jak budoucnost ukázala, tentokrát už definitivně. Díky vyprávění
pamětníků se nám dochoval postup prací při pálení cihel: nakopaná zem se
prolévala vodou, druhý den hlínu
„kraclí“ prokopali, prohodili lopatou - a
to opakovaně. Z hlíny poté dělníci vybírali kamínky a ušlapávali ji. Mimochodem, ne každý mohl být dělníkem
ve Štěpánkově cihelně - své lidi si
cihlářský mistr pečlivě vybíral, neboť i
výroba cihel potřebovala pečlivou přípravu. Hlínu zbavenou kamínků a důkladně ušlapanou namačkali do dřevěných forem a zbývající přebytek hlíny
byl odříznut drátkem. Cihla se vyklopila z formy na prkno, na ní se položilo
další dřevěné prkénko a takto zabalené
se pak cihly odnášely a stavěly na rovný povrch posypaný pískem. Cihly
dlouho na policích schnuly a nakonec
byly páleny v peci. Před samotným pálením byly cihly v peci rozloženy tak,
aby mezi nimi vznikly malé mezery,
které byly prosypány drobnou drtí uhlí.
Zprvu se pálilo v peci naráz 70
000 cihel, později byla pec zmenšena a
pálilo se pouze 35 000 cihel. Na jedno
vypálení bylo zapotřebí jednoho vagonu černého uhlí. Pec tři dny hořela a týden stydla. V cihelně denně vyrobili
1000 cihel a kromě cihláře Karla Štěpánka a jeho rodiny zde pracovalo několik dalších zaměstnanců. V cihelně
pálili nejen cihly, ale také tašky, dlaždice, prejzy a žlaby pro dobytek. V té
době byly Štěpánkovy ručně dělané
cihly velice žádané, zejména na stavby
komínů.
V cihelně se pracovalo ještě
krátce po roce 1945. Když Karel Štěpánek dosáhl důchodového věku, odstěhoval se se svou manželkou a synem
Josefem do domku v kasejovické Kostelní ulici. Cihelna neprodána zůstala
(dokončení na straně 7)
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ředvánoční čas bývá zpravidla
zpestřen celou řadou příjemných
akcí. Jednou z nich jistě bylo i
Adventní tvořivé odpoledne, které pořádalo nově vzniklé občanské sdružení
Komunitní škola Kasejovice. V sále
kulturně společenského centra se sešlo
několik kasejovických i přespolních
„šikulů“, kteří předváděli a také učili
různé k Vánocům se vztahující dovednosti. Návštěvníci měli tak možnost na
vlastní kůži, či spíš lépe řečeno vlastníma rukama, zkusit vyrobit zvoneček z
drátků a korálků, uháčkovat jej z příze,
ozdobit si perníček a taky ho zbaštit, či
se pokusit uplést vánoční věnec z ruliček novinového papíru. Další praktickou ukázkou bylo prostřihování papíru
a výroba ozdob ze šustí a z vizovického
pečiva a výroba hvězdiček ze sáčků od
čaje. Tedy pozor - ne z použitých čajových sáčků, ale z malých papírových

„obálek“, ve kterých jsou některé z čajů
baleny. Samozřejmě si mohli zájemci
vyrobit i nejoblíbenější předvánoční výzdobu a to adventní věnec. Jedinou
ukázkou bez možnosti přiučení se bylo
vyřezávání betlémů. Ale i tak bylo pěkné tuto tradiční dovednost jen tak pozorovat.
Na závěr proběhla avizovaná
soutěž o nejlepší vánoční cukroví, do
které bylo přihlášeno celkem 25 laskominek. Porota, která byla vylosována z
návštěvníků adventního odpoledne, tak
neměla vůbec jednoduchý výběr toho
opravdu nejlepšího cukroví. Nicméně
na prvním místě se všech pět porotců
shodlo jednohlasně. Vítězkou se stala
paní Vendula Žáčková s cukrovím zvaným Drdoletky. Recept na tuto vánoční
lahůdku je uveden pod článkem. Jako
druhé nejlepší bylo vyhodnoceno cukroví Dany Jakubčíkové a bronz získala

(dokončení ze strany 6)
mimo provoz. V obytném stavení si
místní myslivecké sdružení uskladňovalo na zimu krmení pro lovnou zvěř a
když roku 1957 JZD začalo stavět své
první hospodářské objekty, část potřebného staviva získalo rozbouráním
cihlářské pece a také z obou pomocných staveb. Jámy vykopané v hliništi
při těžbě cihlářské hlíny zahrnul buldozer. Později zde měl svou střelnici
místní sportovně střelecký klub.
Uběhlo mnoho let a bývalé
obydlí cihlářské rodiny odkoupil od
města nějaký mimokasejovický soukromník, ale o už hodně sešlé stavení
se moc nestaral. To po čase zchátralo
úplně a dnes bychom je marně hledali.

Místo, kde kdysi stávalo, už nepřipomínají ani zbytky jeho základů - snad i
lidská ruka zde zapracovala. Vše zarostlo trávou, náletovými křovinami a
stromy. Jen zřídkakdy někým narušený
klid zde nalezli ptáci, možná nějaký zajíček a občas i srnčí zvěř. Matka příroda si vzala nazpět to, co si od ní před
sto lety člověk vypůjčil… -káf-
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Lenka Černá a její vynikající vánoční
Tiramisu. Všichni výherci byli za své
dobroty po zásluze odměněni. Tato akce by se nemohla uskutečnit bez ochoty
a vstřícnosti níže jmenovaných. Ke zdaru adventního odpoledne přispěli: Jiřina
Červenková, Jaryna Habadová, Jitka
Hovorková, Míša Juráčková, Jaroslava
Kopřivová a Lenka Kunešová, Jiří Suda, Pavla Šollová, Vlasta Zíková. Dále
děkujeme Anně Bečvářové za zapůjčení
pohlednic betléma a paní Medvecké za
vystavení vlastních malovaných dřevěných betlémů. Děkujeme též městu Kasejovice za finanční příspěvek na pořádání tohoto odpoledne.
Za o.s.Komunitní škola Kasejovice
Dana Matějovská
Drdoletky - vítěz soutěže
o nejlepší vánoční cukroví
Těsto:
350 g hladké mouky
170 g moučkového cukru
200 g másla
3 žloutky
1 vanilkový cukr
150 g mletých ořechů
špetka soli
Náplň:
250 g másla
100 g mletých ořechů
100 g moučkového cukru
rum, čokoládová poleva, mleté ořechy
Ze surovin vypracujeme těsto a necháme odležet. Poté vykrajujeme kolečka a
upečeme. Zchladlá kolečka lepíme krémem po třech na sebe. Prostřední kolečko namáčíme v rumu. Boky pomažeme krémem a obalíme v mletých oříškách. Vrch Drdoletek polijeme polevou
a ozdobíme lískovým ořechem.
Dobrou chuť:-).

dventně naladit nás letos přijel
sbor Velkobor z Velkého Boru, v
jehož podání zazněly krásné staročeské koledy, několik slovenských
písní a také vánoční novodobá klasika.
Oproti minulým rokům, kdy jsme si
lebedili v teplíčku sálu kulturně společenského centra, letos koncert proběhl v
kostele sv. Jakuba, což je místo rozhodně chladnější, avšak mnohem vhodnější
pro adventní rozjímání. Velice děkujeme za možnost uspořádat koncert v
tomto krásném prostoru a také sboru
Velkobor za jejich krásný přednes vánoční hudby.
Dana Matějovská
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předposledním a posledním předvánočním týdnu se uskutečnily
vánoční besídky v obou odděleních školní družiny. Předcházelo jim
vyrábění dárečků, přáníček a drobností
jak na vánoční výstavu, tak i pro rodiče,
obyvatele domova důchodců, zaměstnance školy a městského úřadu, ale
v neposlední řadě i pro sponzory, kteří
svými sponzorskými dary přispěli na
vánoční dárky a vybavení školní družiny. Chtěly bychom tedy poděkovat těmto sponzorům: KOVO KASEJOVICE
MONT s.r.o., P + V ELECTRONIC
spol. s.r.o., STROM PRAHA a.s. LNÁŘE, KLAUS TIMBER a.s. KLADRUBCE, BEVAR LIKVIDACE s.r.o., AGROCHOV KASEJOVICE – SMOLIVEC a.s., VÁCLAV BLOVSKÝ, p.
SKUHRAVÁ, manželé ČADOVI, TESAŘSTVÍ JOSEF CIHLA, ZOFI
BLATNÁ, TESLA BLATNÁ a.s., KAREL KALOUN. Díky nim děti pod
stromečkem našly nové hračky, ze kterých se velmi radovaly. Děkujeme tedy
všem, že nám umožnili prožít radostné
chvilky a opět rozzářit dětské oči u vánočního stromku. Přejeme všem do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí, radosti a spokojenosti.
Mgr. Jana Minaříková

Pozvánka k zápisu
Ředitelství Základní školy
v Kasejovicích
Vás spolu s Vaším synem – dcerou
zve k zápisu do 1.třídy,
který se koná v pátek dne 18.1.2013
od 13.00 do 16.00 hod v budově ZŠ.
Vezměte s sebou občanský průkaz,
rodný list dítěte a vyplněný dotazník
pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ.
Pro budoucí prvňáčky nabízí
škola školní družinu v době
od 6.30 do 16.00 hod.
Jaroslav Viktora
ředitel školy

tarý kalendářní rok končí a nový
začíná. V tomto období mnozí
z nás rekapitulují, co nového
nám uplynulý rok dal, či vzal. Pojďme
se také poohlédnout za činností žáků
prvního stupně základní školy.
Krom vyučování se vedení školy i třídní učitelé snaží nabídnout žákům pestrou paletu různých aktivit.
Již druhý zářijový týden zahájili žáci
první až třetí třídy plavecký výcvik
v horažďovickém bazénu. Někteří se
zde plavat teprve učili, jiní své plavecké dovednosti zdokonalovali. Většina
dětí se na plavecký výcvik těšila, našlo
se však i pár jedinců, kteří se vody báli.
Tato skutečnost se však po pár lekcích
zlomila a na konci kurzu (v polovině
listopadu) bylo všem „želvám, kapříkům i delfínům“ smutno, že už příští
pondělí „nevyrazí“.
V září žáci druhé třídy navštívili
místní knihovnu. Poslechli si zajímavé
vyprávění paní Dany Matějovské o pracovní náplni knihovnice i řazení knih v
knihovně. Také zde nabrali inspiraci
k výběru knih pro svůj první čtenářský
deník.
Jak již bylo řečeno, čtvrtá a pátá
třída se nezúčastnily plaveckého výcviku. Žáci těchto tříd byli pro změnu na
celý den vysláni na dopravní hřiště do
Blovic, kde si připomněli základní dopravní předpisy.
Celý první stupeň na podzim navštívil sklárnu v Bělčicích, kde se hlavně žáci vyšších ročníků dozvěděli
podrobnosti o práci skláře. Většina žáků i učitelů si ve sklárně zakoupila
krásné upomínkové předměty či dáreč-
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ky k Vánocům.
Již v říjnu děti z druhé až páté
třídy zahájily přípravu na vystoupení u
příležitosti setkání důchodců. Jednotlivé třídy zvolily opravdu pestrý repertoár – od básniček, písniček, tanečků,
představení pohádkových postav, dramatizace pohádky až po světovou módní show.
Koncem listopadu žáci prvního
stupně absolvovali přednášku k projektu „Zdravé zuby“, kde se mimo jiné
přiučili správné dentální hygieně.
V prvním prosincovém týdnu
žáci první až čtvrté třídy navštívili kulturně společenské centrum, kde Divadélko pro školy z Hradce Králové sehrálo představení Nová dobrodružství
veverky Zrzečky. Pro žáky vyšších ročníků si herci připravili „Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po
realismus“, v jejímž rámci humorně
ztvárnili krátké pasáže z nejznámějších
světových divadelních her – kulturním
střediskem tak zněl např. Shakespeare
či Molière.
5. prosince nás již tradičně navštívil svatý Mikuláš s čerty a anděly.
O dva dny později se tak, jako každoročně konala veřejná Vánoční výstava,
na níž představili své rukodělné výrobky žáci celé kasejovické školy. V naší
rekapitulaci nesmíme zapomenout na
poslední školní akci roku 2012, jíž bylo
vánoční vystoupení žáků školní družiny na obecním úřadu.
Doufejme, že zmíněné aktivity
udělaly radost nejen žákům a učitelům
ZŠ Kasejovice, ale též přispěly k dobré
náladě všech občanů Kasejovicka.
Marie Sekáčová, učitelka ZŠ
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estý seminář pořádaný v rámci
projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol
v Pošumaví se tentokrát konal ve středu 19. 12. 2012 a byl věnován tématu
nezbytných služeb.
Pod termínem nezbytné služby si
každý můžeme představit něco trochu
jiného, většinou však tento pojem zahrnuje základní zdravotnickou péči, lékárnu, obchod a sním související peněžní služby, poštu a školu. Škole bude
věnován samostatný seminář, proto se
naše prosincové setkání dotklo „pouze“
pěti zbývajících témat.
Kasejovice jsou nezbytnými službami vybaveny poměrně dobře. Na zhruba 1300 obyvatel (Kasejovice i se spádovými obcemi) připadá jeden praktický lékař, jeden dětský lékař, stomatolog a gynekolog. Kasejovice mají lékárnu, spořitelnu i poštu. Na druhou
stranu – zatímco praktického lékaře
můžeme navštívit denně, dětský lékař
ordinuje v Kasejovicích jen dvakrát
týdně, gynekolog a stomatolog dokonce jen jednou týdně. Lékárna je otevřena tři dny v týdnu, pobočka České spořitelny pak dva dny v týdnu. Nakolik je
současný stav uspokojující, je otázka.
Stejně jako je otázka, zda by bylo možné a žádoucí na příklad otevírací dobu
lékárny či ordinační hodiny stomatolo-
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gické ordinace rozšířit.
V případě zubní ordinace byli místní obyvatelé zvyklí, že byla otevřena
denně. Situace se ale v předešlém roce
výrazně změnila a, jak už bylo řečeno
výše, v současné době stomatolog ordinuje v Kasejovicích pouze jednou týdně. Má přibližně 700 pacientů a objednávací doba se pohybuje kolem tří týdnů, což je běžná objednávací doba u
všech zubních lékařů.
Lékárna má otevřeno jen tři dny
v týdnu, což může být za jistých okolností nepříjemné, ale je nutné si uvědomit, že lékárenské řetězce zpravidla
neotvírají své pobočky v obcích pod
3 000 obyvatel, a že kasejovická lékárna by nemohla existovat bez podpory
lékárny Arnika v Blatné.
Z uvedených příkladů je patrno, že
očekávat nějaké velké navýšení nabídky nezbytných služeb či ordinačních a
otevíracích hodin institucí tyto služby
poskytujících, je nesmysl. Cílem zastupitelstva i ostatních občanů Kasejovic a
okolních obcí by tedy mělo být spíše
udržení současného stavu a podpora
stávajících poskytovatelů nezbytných
služeb, a to především konzumací těchto služeb přímo v místě bydliště nebo
v nejbližší obci.
Lenka Černá
(komunitní koordinátorka Kasejovice)

Komunitní škola Kasejovice, o.s.
pořádá dne 18. 1. 2013 od 14.00 hod. v budově KSC Kasejovice festival

„SOUSEDÉ, POJĎME DO ŠKOLY!“
Program:
14.00 – 20.00 Výstava obrazů paní Květy Medvecké
Výstava fotografií „Kasejovice v denících Aloise Hevery (1923 – 1932)"
14.00 – 17.00 Ukázky a fotografie činnosti Komunitní školy Kasejovice, o. s.
Ukázka výtvarných technik - enkaustika, decoupage , výrobky z fima, výrobky
z pedigu, malba na hedvábí, malba na plátno, přáníčka, korálkové stromečky, drátkování, korálkování, pletení z papíru, malování voskem, šperky s pryskyřicí
Výtvarné dílny - možnost vyzkoušení výtvarných technik (pletení z papíru, drátkování a korálkování, malování voskem, decoupage – ubrouskování a tupování – výroba
přáníček přes šablony)
Prezentace NSVKŠ (Národní síť venkovských komunitních škol) a partnerů projektu
17.00 – 20.00 Seminář (veřejná diskuze) na téma „Kultura a spolkový život v naší
obci a okolí“
Srdečně vás zveme. Vstup a materiál na výrobky zdarma.
Akce se koná v rámci projektu „ Pojďme se učit v naší komunitní škole!“
CZ.1.07/3.1.00/37.0093
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minulém čísle jsem psal o jalovici
jednoho nezdřevského chovatele.
Vinou problémů s internetem na
straně autora a potíží s počítačem na
straně redakce se ke čtenářům nedostala
dřív informace, že proslavené zvíře nastoupilo 4. prosince na svou poslední
cestu na jatka firmy Brejcha.
První reakce v hospodě byly: To
si soused konečně oddychne od jejího
bučení. A dále: To ještě bude muset
zaplatit ty nože, které o stařenku zlámali, když ji štochali. Takže vývar bude
mít minimální. To už to určitě někde
propíjí, že tady dneska není. Ale co tě
nemá, jak by mu ji doma zvážili, na ty
prachy si ještě chvíli počká – rozvíjel se
hospodský hovor.
Finanční výsledek porážky proslulého zvířete byl nakonec překvapivý
nejen pro jeho majitele, který ostatně
nikdy neskrýval svůj optimismus, ale
zvláště pro hospodské pochybovačné
mudrce. Jim dal chovatel za pravdu
v jednom: Měl jsem ji prodat dřív.
Překvapení sousedé mu samozřejmě
jeho relativní úspěch přejí a hned po
oné příznivé zprávě mu radili: Hlavně
z výdělku uhraď své peněžní závazky.
Jalovice se tedy stala legendou, která se
čas od času objeví v hovorech u piva
bez náznaku závisti vzhledem
k utrženým tisícům, spíše s přejícnou
úlevou, že se černé odhady nenaplnily.
Jiří Čepelák
POZVÁNKA na seminář

Kultura a
spolkový život
v naší obci a okolí
Seminář se koná v pátek 18. 1. 2013
od 17.00 hodin v budově Kulturně
společenského centra Kasejovice
Spolky, neziskové organizace a
jejich potřeby
Koordinace aktivit
Kino
Ing. Marie Čápová, starostka města
Přijďte a zapojte se do diskuze o
tomto problému!
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“
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Anna Šimůnková
Chlandová Jiřina
Milada Kratochvílová
Jindřich Kraft
Milada Mičanová
Zdeněk Šipatka
Marie Ladmanová
Jiřina Šimáňová
Jarmila Voříšková
Růžena Matoušková
Marie Augustinová
Božena Chárová
Václav Drnek
Václav Fruhauf
Božena Horalová
Marie Hulačová
Miloslava Sloupová
Marie Braunová
Jaroslav Darda
Marie Boušová
Bohuslava Tumová
Marie Koubková
Josef Viktora
Stanislav Ráž
Karel Suchý
František Suda
Květa Sudová
Marie Boušová
Josef Krejčí
Zdeňka Jedličková
Milada Sudová
Stanislav Šefl
Helena Baťková
Jaroslav Matějka
Zdeněk Skuhravý
Jaroslav Štaubert
Jaroslava Kunešová
Marta Poláková
Anna Zahradníková
Bohumil Němejc
Jiří Dubec
Marie Kračková
Pavel Novák
Květoslava Zahradníková
Václav Šimůnek

Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kladrubce
Kotouň
Životice
Kasejovice
Starý Smolivec
Zahorčičky
Řesanice
Újezd
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Bezděkov
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kotouň
Kasejovice
Újezd
Kladrubce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Řesanice
Kasejovice
Starý Smolivec
Životice
Životice
Životice
Podhůří
Kasejovice
Kasejovice

Ty roky plynou jak řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí
a nedávají na Tebe zapomenout.
1.1.2013 by oslavil 89. narozeniny
pan Stanislav Flachs
Stále vzpomínají manželka a děti
Stáňa, Mirka a Jiří
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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
 Po stopách štěstí
 Jackie Colinsová: Hříšníci
 Frieda Birkner-Mahlerová: Znovu září slunce
 Christopher Paolini: Brisingr
 Louis L´Amour: Jubal Sackett
 Vladimír Červenka: Šlechtické rody Blatenska 2
 Astrid Lindgrenová: Bratři Lví srdce
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Anna Šimůnková, Radošice
Dne 17. ledna uplynulo smutných 20 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr,
pan Vladislav Jára, Kotouň 45.
S láskou stále vzpomínají matka a bratr
s rodinou. Děkujeme všem, kdo jste ho znali
a měli rádi, za tichou vzpomínku.

5.7.1926
Z okružního letu republikou pro propagaci letecké myšlenky,
ztělesněné v Masarykově letecké lize v Kasejovicích bylo
toto: Jeden aeroplán letěl krátce po 12 hod. polední nad Kasejovicemi, zakroužil nad městem a odletěl směrem k Nepomuku, krátce před 1 hod. odp. zase letěl (snad týž) nad Kasejovicemi a odletěl k severu. Ve 3/4 na 2 odp. zase letěl jeden
aeroplan od školy za Vrčeň směrem k Praze. Neshazovaly
však žádné lístky.
20.7.1926
Dopoledne v 11 hod. zval herec Ant. Lässig z divadelní společnosti Kaňkovského po domech na dnešní 1. představení
„Sluha pouze pro dámy“, žert o 3 jednáních, napsali Eugen
Biorg a J. Taubstein, přeložil Karel Želenský, na scénu uvedl
Váša Kaňkovský, začátek v 3 hod. v sokolovně. Ceny míst:
křeslo 5 Kč, 1. místo 4 Kč, 2. místo 3 Kč, k stání 2 Kč. Divadelní společnost Karla Kaňkovského. Měli jsme křesla č.8 a 9,
vedle nás na „10“ a „11“ seděla pí. ředitelová Daňková a pan
ředitel Daněk.
27.7.1926
Obchodník a elektrikář Linhart již dostavěl v předešlých
dnech 1. patro svého domu a včera již prodával o výročním
trhu v dolních přestavěných přízemních místnostech.
14.8.1926
Odpoledne přivezl nám Vojta - Šolle - Kulišan z pole pod tratí
na prvním voze bez pavezy 35 žitných panáků, na druhém
voze bez pavezy 35 a na třetím voze bez pavezy 29 panáků.
Přivezli jsme poslední vůz přesně v poledne domů, čímž
všechno žito (celkem 142 panáky) máme doma. Boušů cepy v
pěti vyklepali 56 panáků žita za den.
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etošní vánoční čas jsme zahájili
v naší školce příchodem Mikuláše a čerta. Dětičky se na ně moc
těšily, zazpívaly jim písničky a za to, že
byly moc hodné, dostaly všechny od
Mikuláše balíčky.
Poté jsme začali s přípravami na vánoční jarmark a besídku. S dětmi jsme
upekli cukroví, perníčky, vyráběli jsme
přáníčka a různé vánoční dekorace, které si mohli všichni na našem jarmarku
zakoupit. I v letošním roce se zapojila
většina rodičů svými nápaditými výrobky, za což jim moc děkujeme. Část výtěžku z jarmarku bude věnována ZOO
v Plzni „ naší adoptované veverce“ a ze
zbylé části bude hrazena doprava na výlety s našimi dětmi. Vrcholem všech
příprav byla vánoční besídka, kde děti
v přestrojení za čertíky ukázaly, jak to
vypadá u nás v peklíčku. A najednou se
zlobiví čertíci proměnili v roztomilé andílky. Děti v přestrojení za andílky zazpívaly vánoční koledy, zarecitovaly
básničky a zahrály na flétničky. Nakonec jsme si všichni popřáli hezké vánoční svátky, poděkovali jsme rodičům, paní starostce i našim sponzorům: Agrochov Kasejovice – Smolivec, firma

etošní vánoční koncert pěveckého sboru Velkobor 15. prosince
2012 v kostele sv. Ondřeje
v Bezděkově si přišlo poslechnout
téměř sedm desítek lidí. Neodradila je
ani tuhá zima, která panovala nejen
venku, ale i prostorách kostela. Během
hodinového koncertu zaznělo mnoho
známých i méně známých koled a vánočních písní. Závěrečnou píseň Narodil se Kristus Pán si zazpívali všichni
společně. Zimu ve všech zahnal až
doušek horkého svařáku nebo dětského
punče, který se podával s malým sladkým občerstvením v příjemně vytopené
bezděkovské škole. Posilněni teplým
nápojem si všichni se zájmem prohlédli
připravenou výstavu nejen betlémů, ale
tentokrát i andělů, andílků i andělíčků
nejrůznějších rozměrů a v nejrůznějším
provedení. Výstava čítala přes 200 růz-

ných exponátů, které ochotně zapůjčili
občané Bezděkova a několika okolních
obcí. Najít největšího anděla nebyl až
takový problém. Ale vypátrat toho nejmenšího, to už byl těžší úkol. Měřil
totiž necelé 2 cm.
Velké poděkování patří všem,
kteří se na přípravách a samotném průběhu příjemného sobotního podvečera
podíleli. Myslím si, že nikdo neodcházel zklamaný, o čemž svědčí i zápisy
v naší „výstavní kronice“. Ještě jednou
srdečné díky.
Olga Šulcová

Klaus Kladrubce, Strom Lnáře, pan
Konvář, pan Spour, pan Turek, pan Žák,
pan Palatý, paní Křížová, Myslivecké
sdružení Stráž, SDH Mladý Smolivec,
Starý Smolivec, Radošice, Budislavice,
Dožice za finanční a věcné dary a OÚ
Mladý Smolivec za zakoupení dětského
povlečení.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
v novém roce 2013.
Děti a zaměstnanci z MŠ Starý Smolivec
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Český červený kříž Kasejovice
Pronajmu byt 2 + kk v Kasejovicích - nezařízený, plynové topení. Tel. 724 181 001.
Pronajmu nebytové prostory v Kasejovicích č.p.11
(bývalá zelenina) - cca 43 m2. Tel. 603 755 451.

srdečně zve na přednášku
cestovatele Františka Šestáka

v pondělí 28. ledna v 17 hod.
v kulturně společenském
centru Kasejovice

Kulturně společenské centrum opět zve všechny seniory
ke společnému vzdělávání formou přednášek
Virtuální univerzity třetího věku

našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Začneme u pravěkých lovců
v dobách počátků odívání. Navštívíme starověké oblasti Sumeru a Babylonu. Zastavíme se u pyramid a prozkoumáme oděvy záhadného Egypta. Z Kréty vyplujeme k řecké
pevnině a po zastávce v Mykénách společně odhalíme principy dokonalé souhry pěstěného těla a řasených oděvů starověkého Řecka. Po hedvábné stezce zabloudíme až do vzdálené Číny. Neznámí Etruskové nám ukáží cestu k pyšnému Římu a po jeho rozpadu uvidíme, co oděvní kultuře byzantské
a raně křesťanské přinesly kmeny Barbarů. Opustíme starověk a prozkoumáme oděvy doby románské. Pod gotickými
lomenými oblouky si prohlédneme středověký šatník rytířů a
dam evropských panovnických dvorů. Naší pouť zakončíme
v době renesanční, kdy se opět objevuje potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.
Termíny přednášek:
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4. vždy od 14 hod.
v kulturně společenském centru Kasejovice.
Cena 300 Kč za semestr. Přihlášky je možné vyzvednout na
Městském úřadě Kasejovice, nebo v Obecní knihovně.

"Ježíš Kristus byl rakouským mistrem světa ve skocích na lyžích..."!!! To byla zcela vážně míněná odpověď
studenta gymnasia ve vědomostním testu. A myslíte, že takovéto "moudro" je výjimečnou a ojedinělou kuriozitou? Ruku
na srdce: známe naše tradice, a zvláště ty, na kterých "stojí"
naše národní kultura? Rozumíme jim? Dodržujeme je? Ostatně: není důležité jakého jsme vyznání či "nevyznání"....
Co jsme si vlastně vybrali z tradic Vánoc jako pro nás
to nejpodstatnější? Kapra s bramborovým salátem a spoustu
dárků pod nazdobeným stromečkem? Nic proti tomu, ale víme vlastně, proč se ty Vánoce v našich rodinách vlastně slaví? Dovolte, ocituji "klasika": TRADICE, z lat. traditio - tradere´= PŘEDÁVAT, "mezigenerační předávání HODNOT
celku poznání, schopností, obyčejů, zvyklostí a mravů (té či
oné) kultury, národa či skupiny......".
A právě to podstatné poselství Vánoc jsme si ve zcela
zaplněném budislavickém kostele připomenuli poslechem pro
české Vánoce tak tradiční České pastorální mše vánoční "Hej
mistře!" rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby. Již od poloviny XIV. století se v těch starobylých zdech scházely předcházející dlouhé generace, aby tradičně oslavily i Vánoční
svátky či Velikonoční zvěst. I my jsme se tentokrát mohli sejít a zamyslet se nad smyslem Vánoc díky Chrámovému sboru farnosti sv. Martina z Radomyšle a díky všem, kteří pomohli tento krásný večer včetně navazujícího (již také tradičního) sousedského setkání, uspořádat.
Martin Kulíšek
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