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

foto -dm-

lednu 2013 zahájilo město Kasejovice vybírání ročního poplatku za svoz komunálního odpadu
a to ve stejné výši, jako tomu bylo
v minulém roce. Důvodem udržení poplatku je skutečnost, že občané Kasejovic a okolí třídí odpad ještě ve větší míře, než tomu bylo v předchozích letech.
Na základě toho došlo oproti roku 2011
k poklesu svozu směsného odpadu.
Třídění odpadu probíhá v Kasejovicích následujícím způsobem. Po
městě jsou rozmístěny kontejnery určené na sklo a papír. V bezprostřední blízkosti prodejny potravin Konzum je
umístěn jeden kontejner určený na sběr
plastů a to z toho důvodu, že v těchto
místech je největší koncentrace mládeže, která nápojů prodávaných v plastových lahvích zkonzumuje velké množství. Sběr ostatních plastů probíhá
v Kasejovicích tak, že obyvatelé shromažďují plasty v igelitových pytlích,
které jsou jim k dispozici zdarma na
městském úřadě. Sběr pytlů s plasty
probíhá v Kasejovicích několikrát ročně
v předem ohlášených termínech. V roce
2012 bylo v Kasejovicích svezeno 14
tun plastů, 19 tun skla a 6 tun papíru.
Kromě toho zde bylo svezeno 12,5 tuny
objemného odpadu (nábytek, koberce,

matrace atp.). Vzhledem k tomu, že
město Kasejovice usiluje o co největší
ekonomiku svozu odpadu, odváží plastový odpad do svých skladových
prostor, odkud ho následně slisovaný
vyveze firma Rumpold. Velkou úsporu
nákladů ovlivňuje i to, že město za pomoci vlastních zaměstnanců a nákladního automobilu odváží tříděný odpad
(objemný odpad, papír a menší množství plastu) na místa určená firmou
Rumpold.
Dále je město Kasejovice zapojeno do systému Ekokom, od kterého
dostává příspěvek za třídění odpadu.
Zpětný odběr a recyklaci vysloužilých
elektrospotřebičů, televizních a počítačových monitorů, rádií, videí a dalších
zajišťuje pro město firma Asekol. Za
rok 2011 bylo občany Kasejovic odevzdáno 526 kg drobných elektrospotřebičů.
Město Kasejovice zajišťuje
dvakrát ročně svoz nebezpečného odpad (zbytky barev, rozpouštědla, pneumatiky, oleje) a tzv. zpětný odpad.
Svoz odpadu probíhá opět v předem nahlášených termínech. S likvidací tohoto
typu odpadu pomáhá městu Kasejovice
Sdružení odpadového hospodářství Plzeň – jih, jehož jsou Kasejovice čle-

ako již každoročně k nám zavítali
blatenští ochotníci a jako každoročně nás rozesmáli i dojali zároveň. Komedie Neila Simona "Vstupte"
o dvou stárnoucích hercích, kteří kdysi
sice byli hvězdami showbyznysu, ale
nyní již jsou za zenitem, se hrála 2. února 2013 v kasejovickém sále U Adamců.
Hra „Vstupte“ mluví k divákovi
o lidské potřebě být ještě k něčemu, či
nepatřit do starého železa. Herec Willy,
kterého skvěle ztvárnil František Šatava, setrvale odmítá sobě i ostatním přiznat, že jeho kdysi zářící hvězda již pohasíná, že současný svět má své vlastní
hrdiny a na ty minulé rychle zapomíná.
Za toto zapomnění z velké míry vděčí
svému dlouholetému kolegovi Allovi,
který ukončil šťastné a úspěšné působení jejich komické dvojice tím, že prostě
odešel do důchodu. Proto (a nejen proto) na něj jeho bývalý parťák Willy nevzpomíná právě s láskou.
(dokončení na straně 2)

nem. Na základě výběrového řízení objedná sdružení u vítězné firmy svoz odpadu pro členské obce. Tímto se svoz
pro obce značně zlevní. Staré televizory, lednice, počítače a další elektroodpad nelze ve městě skladovat delší dobu, z důvodu okamžitého vykrádání.
Vykradený odpad se tím stává odpadem
objemným, za které město uhradí nemalé finanční prostředky.
Výše ročního poplatku za svoz komunálního odpadu se odvíjí od množství
svezeného odpadu počítaného v tunách.
Z toho důvodu by chtělo město Kasejovice vyzvat své občany, aby do popelnic zbytečně nevyhazovali odpad, který
do nich nepatří. Jedná se zejména o kámen, posekanou trávu či odpad po stavebních úpravách. V případě, že občané
potřebují zlikvidovat odpad tohoto typu, potom je nutné, aby se s městským
úřadem domluvili na možnostech řešení. Zároveň by město Kasejovice chtělo
poděkovat svým občanům za to, že odpad třídí, neboť bez jejich přispění by
se roční poplatek za svoz komunálního
odpadu nemohl již několik let udržet na
stejné výši.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 30. 1. 2013
Rada projednala a schválila:
záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1335/1 v k.ú. Újezd
žádost o příspěvek Českého svazu
ochránců přírody - 3000 Kč
návrh nájemní smlouvy - Konet
s.r.o. Blatná
návrh vnitřní směrnice pro evidenci
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
změny v rozpočtu
pronájem části pozemku p.č.505/17
v k.ú. Kasejovice
přičlenění honebních pozemků města k honebnímu společenství Kasejovice a Životice
Rada projednala:
ceny vodného a stočného v roce
2013 a nesouhlasí s jejich navýšením

(dokončení ze strany 1)
Není se tedy čemu divit, že nabídku
televize, aby znovu zahráli jednu svoji
slavnou scénku, příliš nevítá. A tak se
rozehrává dialog plný přetvářky, neboť
oba komici by si sice rádi zahráli, ale
žádný z nich není ochoten to přiznat.
Nakonec se oba nechají přemluvit, i
když úzkostlivě trvají na tom, že oni to
vlastně dělají jen pro dobro druhých.
Děj pokračuje ve stejném duchu - staří bardi se setkají, Willy básní o
tom, jak je neskutečně vytížený (to víš pořád besedy, přednášky, autogramiády), jeho kolega se pro změnu pyšní
dcerou a jejím mercedesem. Když se
konečně domluví na zkoušení scénky, je
každému jasné, že tito pánové by neměli být moc pohromadě...
Znáte takové ty kvízy, kde si
musíte lámat hlavu nad tím, zda se mohl
potkat ten a ten? Tak zkusme to spolu mohl se setkat americký spisovatel Neil
Simon s blatenskými ochotníky? Teoreticky mohl, ale prakticky k onomu
osudnému setkání asi nedošlo. Jak je
potom možné, že napsal hru „Vstupte“
přímo jim tak říkajíc na tělo? Kdo ví?
Třeba ta přirozenost nepramení z autorovy znalosti lidí, ale právě naopak z
hereckého umu blatenských ochotníků.
Za zdařilé vystoupení děkujeme hercům
Františku Šatavovi, Jiřímu Mikešovi,
Jiřímu Vonáškovi, Aleně Vlčkové, Josefu Kohoutovi a Tomáši Havlanovi a
všem dalším, kteří zajišťovali hladký
chod představení. Dana Matějovská
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bor dobrovolných hasičů
v Kasejovicích je určen především k ochraně životů a majetku
občanů při mimořádných situacích, a to
jak v Kasejovicích, tak i v širokém
okolí.
V průběhu roku 2012 jsme zasahovali u 4 požárů, z nichž největší byl
požár lesa u Liškova. Plocha tohoto požáru byla 200 x 200 metrů, požár jsme
likvidovali spolu s dalšími okolními
jednotkami.
Vyjeli jsme i k dopravní nehodě
v Kasejovicích s následným požárem
vozidla. Vyřešili jsme velké množství
technických zásahů jako například dopravu vody do kravína zemědělského
družstva Hradiště, kácení nebezpečných a problémových stromů, likvidaci
nebezpečného hmyzu, čištění a proplachy kanalizačních sítí, mytí komunikací a řadu dalších zásahů.
Mimo uvedené zásahy jsme byli
povoláni k bojovému prověřovacímu
cvičení na Pilu firmy Klaus Kladrubce.
Pro oblast Kasejovicka zajišťujeme i
povodňovou službu, která zasahuje
zejména při prudkých deštích a vzestupech hladin vodních děl. Během loňského roku jsme pomáhali zaktualizovat povodňový plán. Pro MŠ Kasejovice jsme uspořádali den otevřených dveří, při kterém jsme dětem předvedli
veškerou naší techniku. Tuto techniku
si děti mohly osahat i u příležitosti Dne
dětí, který se konal na hřišti pod naší

požární zbrojnicí.
Na pozvání se zúčastňujeme
s technikou různých výročí a oslav
hasičských sborů v širokém okolí. Velký zájem je zejména o naši novou cisternu CAS 20 T 815 S2R.
Pravidelně se naši vybraní příslušníci zúčastňují školení v Přešticích
a Nepomuku. Dále probíhá školení zásahových jednotek v Kasejovicích,
včetně jarního a podzimního velitelského dne. S jedním družstvem mužů jsme
se zúčastnili okrskové soutěže
v Hradišti, kterou jsme pomáhali částečně zorganizovat. Po celý rok probíhá
na technice včetně budovy řádná údržba tak, aby byla naše technika vždy plně akceschopná. Provádíme drobné
opravy techniky i pro sbory v okolí Kasejovic. Naši členové odpracovali za
loňský rok při všech těchto akcích
1134 brigádnických hodin a to zcela
zdarma. Při činnosti úzce spolupracujeme s Městským úřadem Kasejovice,
který nám k tomuto vytváří vhodné
podmínky.
Na činnost naší jednotky jsou
vynakládány efektivně nemalé finanční
prostředky, které jsou nezbytné k tomu,
abychom v případě potřeby mohli včas
a účinně zasáhnout.
Děkujeme našim členům za odvedenou práci a do roku 2013 přejeme
pevné zdraví a mnoho úspěchů.
Za SDH Kasejovice Karel Suda,
Josef Šimáně a Jan Cina

Od 10. února do 28. února žádáme občany trvale bydlící v Oselcích, v Kotouni a v Nové Vsi, aby zaplatili poplatek za odvoz komunálního odpadu
450,- Kč na jednu osobu.

Dále žádáme chovatele psů, aby zaplatili 50,- Kč za prvního psa a 75,- Kč za
druhého psa též do konce února.
Vodné a stočné se bude platit v květnu
a v červnu 2013
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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 obtížné24.
najít
chvilku
volna mezi
ledna
2013
Schvaluje:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno s firmou
ČEZ Distribuce a.s. na pozemek
v k.ú. Dožice 817/12 z důvodu
vzdušného elektrického vedení
v rozsahu do 25 m2 za cenu minimálně 6 000 Kč jednorázově za
věcné břemeno
prodej pozemku p.č. 817/22 o výměře 73 m2 v k.ú. Dožice paní
Karlíčkové z Plzně za cenu 30 Kč/
m2 a náklady na zaměření 4 500
Kč, tzn. celkem za pozemek 6 690
Kč
žádost HC Mladý Smolivec na dočerpání finančního příspěvku ve
výši 10 000 Kč na sezónu
2012/2013
nákup pozemků od firmy Agrochov Kasejovice – Smolivec a.s.
v k.ú. Starý Smolivec p.č. 16/5 KN
o výměře 34 m2 a v k.ú. Radošice
p.č. 128/4 KN o výměře 100 m2
oba za cenu 30 Kč/m2
příspěvek ve výši 10 000 Kč pro
SDH Radošice na oslavu 120. výročí založení sboru
smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení EE s firmou ČEZ
Distribuce a.s. na pozemky v k. ú.
Starý Smolivec p.č. 163/1 KN a
129/1 KN na části vyznačené GP č.
233-827/2012 o celkové délce osy
39,4 b.m. za cenu 1 100 Kč jednorázově za věcné břemeno
Bere na vědomí:
žádost pana Spoura z Budislavic na
směnu vlastních pozemků za obecní s tím, že pan Spour zajistí zamě-

ření a rozdělení obecní parcely
v k.ú. Budislavice p. č. 118/6 a poté bude zveřejněn záměr a rozhodnuto o prodeji
žádost pana Draského z Radošic na
odkoupení části obecního pozemku
v k.ú. Radošice p.č. 1148/1 PK
s tím, že pan Draský zajistí zaměření a rozdělení obecní parcely a
poté bude zveřejněn záměr a rozhodnuto o prodeji
informaci o vydaném rozhodnutí
KÚ Plzeňského kraje ohledně odvolání pana Šišky proti rozhodnutí
MěÚ Nepomuk o zamítnutí žádosti
pana Šišky ze Starého Smolivce na
ochranu pokojného stavu
(pozemky určené pro výstavbu
cyklostezky), kterým KÚ Plzeňského kraje odvolání pana Šišky
zamítá a potvrzuje rozhodnutí
MěÚ Nepomuk
informaci o dotacích PK pro hasiče
informaci o přerušení správního řízení ve věci uznání obory v k.ú.
Starý Smolivec pana Karla Šišky
informaci o rekonstrukci vedení
EE v Dožicích
informaci o návrhu opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného,
informaci o zveřejnění návrhu a
možnosti podání námitek
informaci o hospodaření v lese za
rok 2012 (zisk 366 627 Kč)
informaci o nákladech (133 664
Kč) a dotacích (59 512 Kč) na tříděný odpad za rok 2012 a informace o přípravě smlouvy na odvoz
TKO pro rok 2013
Navrhuje:
pozemek p.č. 75/4 v k. ú. Mladý
Smolivec (vedle budovy OÚ) pro
umístění informační vitríny MAS
sv. J. z Nepomuku – projekt Venkovská tržnice III

Číslo 2; ročník XVIII.

sobotu 19.01.2013 se uskutečnil
vyhlášený maškarní bál v Radošicích. Začala další dětská maškarní sezóna a bylo se na co dívat. Plně obsazený sál, spousta soutěží, sladké odměny a dětské úsměvy, to byl letošní rej
dětských masek v Radošicích. Přinášíme fotografie z této akce.
-vb-

foto -vb-

foto -vb-

a rozdíl od ostatních obcí, kde
zpravidla občané vyrážejí 1. ledna
na novoroční pochod, v Kladrubcích se již stal tradicí novoroční běh,
který byl letos ještě doplněn koupáním
v rybníku na návsi.
Na oslavu Silvestra se u KD konal tradiční ohňostroj, který připravili
Vašek a Martin Jiřincovi a Pavel Ráž.
Zaslouží si za tuto akci poděkování.
Přejeme všem občanům hodně zdraví a
pohody v novém roce 2013.
Za SDH Kladrubce Jiřinec Josef

Dámská jízda aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,
která se koná v Kulturním domě ve Starém Smolivci
v sobotu dne 9. března 2013 od 14.00 hod
Srdečně zveme ženy obcí Mladého Smolivce, Starého Smolivce,
Dožic, Radošic a Budislavic na malou dámskou jízdu.
Drahé polovičky si můžete vzít samozřejmě s sebou.
Na programu bude zpěv, tanec, slovo, co to ale bude ve skutečnosti,
necháme pro Vás jako překvapení.
Občerstvení zajištěno a dárečky nám přinesou muži – zastupitelé....
Odjezd autobusu:
Mladý Smolivec
Budislavice
Dožice
Radošice

13.15 hod
13.20 hod
13.25 hod
13.30 hod

Poděkování
Děkuji poctivým nálezcům - žákům ZŠ
Kasejovice Jiřímu Sedláčkovi, Francescovi Impagliatelli a Josefu Maškovi
za vrácení nalezeného mobilního telefonu.
Katka Řehořová
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ačátek roku je pravidelně vyhrazen bálům a karnevalům. Výjimkou není ani Nezdřev: hasičský
bál se konal v sobotu 2. února a dětský
karneval je naplánován na 16. února.
Přípravy na takový hasičský bál začínají prakticky rok dopředu – to je zapotřebí zamluvit si muziku. Po loňské
spokojenosti s hudebním seskupením
Karel se nezdřevští hasiči rozhodli pozvat je opětovně v roce 2013. Muzikanti byli svolní.
Čtrnáct dní před bálem se sešla
přípravná schůze k upřesnění a rozdělení tradičních úkolů, které s hladkým
průběhem zábavy nezbytně souvisejí.
Stanovit vstupné (proti loňsku se nezdražovalo), zajištění a rozvoz plakátů,
příprava sálu, osobní pozvánka obyvatelům obce, zabezpečení tepelné pohody v sále, příprava tomboly (jako obvykle spojená s výběrem poplatků za
odvoz odpadu, za psy a výběrem členských příspěvků SDH). Úkoly se rozdaly, jejich splnění odpovídalo zkušenostem pověřených (a nutno říct, že
osvědčených) hasičů.
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Aby se nezdřevští nebáli, že by třeba
kapela nepřijela, jako se to kdysi stalo,
už v pátek instalovali muzikanti aparaturu na sál a tím pádem v čase bálu jen
lehce doladili a zábava mohla začít.
Spokojených návštěvníků přišlo požehnaně a mohli se kromě tance těšit i na
hodnotnou tombolu - 160 cen a dalších
17 v hlavním losování.
Většinu členů hudebního seskupení Karel, které se sešlo v plné sestavě, doprovázely jejich partnerky a na
výkonu hudebníků bylo vidět, že si
před nimi nemíní udělat ostudu. To také neudělali, z jejich produkce bylo
zřejmé, že hrají s chutí, ba nadšením, a
posléze si pochvalovali výbornou atmosféru, která v nezdřevském hospodském sále byla. Návštěvníci bálu zase
kvitovali, že na muzikantech je vidět,
jak hrají s radostí a nejen pro honorář.
Zkrátka, byla to vydařená akce, jejíž taneční část skončila ve tři hodiny ráno a
poslední hosté opouštěli hostinec ještě
o hodinu později.
Jiří Čepelák

Investiční akce Obce Mladý Smolivec rok 2012
Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 1. etapa
Hasičárna Starý Smolivec - druhá etapa
Oprava fasády kostela Dožice - druhá etapa
Pozemek - studny Starý Smolivec
Čekárna u hasičárny Starý Smolivec
MŠ Starý Smolivec -rekonstrukce (bojlery, dveře, voda)
Hřiště Starý Smolivec - herní prvky
Pletivo lesní školka
KD Starý Smolivec - osvětlení sálu
KD Starý Smolivec - kotel hostinec
Hostinec Mladý Smolivec - čistička vzduchu
Zahradní sekačka
Prořezání stromů (lípa Radošice, Mladý Smolivec)
Přívěs Autovia
Kampelička Radošice - střecha
Pivní sety, stan (Mladý Smolivec, Radošice)
MŠ Starý Smolivec - herní prvky
Vodoměry
Zdravotní středisko Mladý Smolivec - akum. kamna
Podtlakový čistič WAP
Hasičárna Budislavice - rekonstrukce el. přípojky
Gumy Opel Zafira
Vlajka TJ Starý Smolivec
Knihovna Mladý Smolivec PC
Aku nůžky
Aku šroubová
KD Starý Smolivec - dveře
Celkem

Hospodaření v lese
za rok 2012
Mladý Smolivec
Těžba dříví v m3 (včetně
samovýroby)
Vysázené stromky v ks
(smrk, jedle, buk, dub)
Zalesněná plocha v ha
Ožínání v ha
Nátěr v ha
Vyklízení - klest v ha
Probírky v ha
Prořezávky v ha
Tržby
Tržby samovýroba
Tržby prodej stromků
Dotace zaměstnanci
Dotace zalesnění louky
Dotace les
Těžba, přibližování
Práce, mzdy, ostatní
práce
Přímé náklady,
stromky, chemie
Výsledek za rok 2012
zisk

Dotace
5 500 000,00 Kč 4 675 000 Kč
626 737,00 Kč
257 000 Kč
436 885,00 Kč
100 000 Kč
240 900,00 Kč
110 703,00 Kč
95 000,00 Kč
50 069,00 Kč
48 388,00 Kč
48 290,00 Kč
35 647,00 Kč
35 370,00 Kč
33 600,00 Kč
30 639,00 Kč
30 000,00 Kč
29 852,00 Kč
24 907,00 Kč
17 644,00 Kč
16 400,00 Kč
15 120,00 Kč
13 800,00 Kč
12 954,00 Kč
9 927,00 Kč
9 828,00 Kč
9 318,00 Kč
7 174,00 Kč
7 071,00 Kč
2 194,00 Kč
7 498 417,00 Kč 5 032 000 Kč

Celkem
množství
1148,00
18750,00
3,30
7,50
9,32
1,46
12,77
3,51
1 061 686 Kč
4 710 Kč
59 500 Kč
47 780 Kč
77 540 Kč
93 688 Kč
-419 096 Kč
-449 720 Kč
-109 461 Kč
366 627 Kč

Zdroj
ROP NUTS II Jihozápad - předpoklad

PSOV PK
Krajský úřad Plz. kraje
Poplatky v Mladém
Smolivci pro rok 2013
Poplatek za odvoz TKO
pro trvale žijícího občana 400 Kč
Poplatek za odvoz TKO
pro trvale žijící dítě do věku 15 let
Poplatek za odvoz TKO
pro rekreační objekt, dům
Poplatek za psa či fenu
Poplatek za dalšího psa či
fenu

250 Kč
500 Kč
50 Kč
75 Kč

Vodné
11 Kč
Poplatky za odvoz TKO jsou splatné do 31. 3. 2012
Vodné je splatné po odečtu v
červnu do 30. 9. 2012
Připravujeme na březen:

Hrátky s čertem
23. března 2013 od 19 hod.
Hrají blatenští ochotníci
na sále "U Adamců" v Kasejovicích.
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adesát let společného života oslavili 26.1.2013 manželé Maroušovi
z Dožic.
Pan Miloslav Marouš se narodil v roce
1931 v Dožicích. Celý život pracoval u
Pozemních staveb Plzeň jako zedník.
Ve volném čase se věnoval domácnosti
a svému koníčku, sbírání hub. O dvanáct let mladší Marie Maroušová rozená
Šampalíková pochází z Radošic. Jako
žena v domácnosti se věnovala domácím pracím a malému hospodářství. K
významnému životnímu jubileu popřála
manželům starostka Eva Kubová a Eva
Kubíková. Bohužel v současné době je
pan Miloslav hospitalizován v nemocnici. Přejeme brzké uzdravení.
-ek-

ýroční valná hromada SDH Oselce byla 12. ledna 2013. Byl zvolen nový výbor hasičského sboru.
Výbor se omladil Zdeňkem Dovínem,
Pavlem Boušem, Miloslavem Cikánem
a Martinem Tichým. Starostou je nově
zvolen Zdeněk Lederbuch a velitel je
Jaroslav Tichý. Schůze byla dobře připravená a občerstvení bylo výborné.
Hosté byli zástupci SDH Kotouň a SDH
Myslív.

Nová publikace
z historie města
„Kasejovice v denících
A.K.Hevery“
je k prodeji v Drogerii
paní Jakubčíkové.
Cena 35 Kč.
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etos na Nový rok jsme v Chloumku uspořádali vycházku k pomníčku ruských uprchlých
válečných zajatců Ivana Ruděnka a
Ríši Ilnického, kteří se v letech 1943 až
1944 skrývali v nedalekém hájku mezi
Chloumkem a Mladým Smolivcem.
Místní občané jim poskytovali jídlo a
ošacení, Rusové na oplátku pomáhali
na polích. Po nešťastném prozrazení ra-

došického úkrytu Grigorie Iljiče Pimonoviče v říjnu 1944 se oba chloumečtí
uprchlíci raději sami vzdali, aby nevystavovali obyvatele okolních vsí
dalšímu nebezpečí. Poté byli převezeni
na klatovské gestapo, kde jejich stopy
končí. Památku ruských vojáků jsme
uctili minutou ticha a zapálením
svíčky.
Jana Holečková

o mnoha nejasnostech, stížnostech neúspěšných rádoby kandidátů, původně nepříliš zajímavé
volební kampani, která se však před
druhým kolem vystupňovala do málem
celospolečenské hysterie, k níž značně
přispělo mediální pumpování, je snad
konečně rozhodnuto. Prezidentem České republiky, kterého si mohli poprvé v
dějinách zvolit všichni oprávnění občané, se zřejmě stal Miloš Zeman. Nebudou-li ovšem výsledky voleb napadeny,
což nelze vyloučit.
O tom, koho volit, se i v Nezdřevě vedly debaty, i když se nedá
říct, že by byly nějak vášnivé. Výměna
názorů byla zejména v hostinci překvapivě střízlivá. Zastáncům Schwarzenberga oponovali odpůrci jeho věkem a
údajným sklonem ke spánku na různých zasedáních. Příznivci "Avatara"
zase vyslechli námitky: Taková opice
nás bude reprezentovat? Sobotka jako
člen neoblíbené ODS nestál prakticky
za povšimnutí. Ženské kandidátky nikoho příliš nezaujaly. Jen jeden místní
živnostník byl poněkud zklamán, když
nejprve ministerstvo vnitra vyřadilo z

voleb Janu Bobošíkovou, neboť to byla
jeho favoritka, protože: To je aspoň
hezká ženská. Uvítal proto rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu vrátit Bobošíkovou do hry a zopakoval svůj argument slovy: Já budu volit Bobo,
vždyť je to pěkná baba.
V Nezdřevě přišla většina lidí
volit již v pátek. První dokonce brzy po
zahájení voleb (14.04 a 14.08). Poslední volič to ve druhém kole v pátek stihl pět minut před zavřením volební
místnosti, v prvním kole se v sobotu
dostavil poslední odpovědný občan ve
13.41. Zajímavé je, že ve druhém kole
spěchali voliči víc než v kole prvním –
v pátek jich přišlo 41, zatímco o čtrnáct
dní dříve jen 34. Sčítání hlasů a předání
výsledků ve sběrném středisku
v Nepomuku proběhlo v obou kolech
bez problémů.
Některým lidem ve druhém kole
nevyhovoval žádný z kandidátů, a tak
byla volební účast nižší (60 – 52). Dostala se tím pod celostátní průměr (59
% - 54 %), kdežto v prvním kole byla
naopak nad průměrem (61 % - 63 %).
Jiří Čepelák
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ři procházení matrik fary
v Čížkově, odkud byly do roku
1787 spravovány také Budislavice, jsem narazil na dva zajímavé zápisy,
jež odhalují dosud neznámou či přinejmenším opomíjenou část historie budislavického kostela. První zápis se vztahuje k 20. červenci 1731 a zní:
„V kostele budislavským S. Jiljí proti
oltáři S. Václava pod tím štukovým hrobovým kamenem pohřbena jest urozená
paní Maria Terezie, pozůstalá vdova po
neb(ožtíkovi) urozeném a statečném rytíři panu Ferdinandovi Schmidgremrovi
z Lustenku, bejvalém pánu na Vysokým
tu mezi Příbramí a Březnicí, rozená
Hildtebrandtka z Ottenhausu, umřela
dne 19. července ráno v 5. hodin, svátostmi zaopatřena, stáří okolo 75
let.“ (SOA v Plzni, Sbírka matrik, Číž-

str. 6

kov 17, pag. 13) Druhý zápis má datum
26. července 1745 a je následujícího
znění: „V Budislavicích v kostele S. Jiljí tu pod štukovým dlouhým kamenem
pohřbena jest Karolina Anna Barbora,
item Josef Emanuel, slečna a mladý
pán, dcera a syn j(e)m(no)stpána Josefa Schmidgrämbra z Lustenku, ona stáří
1, 7, 7, on ale stáří je - , 5, 8.“ (SOA
v Plzni, Sbírka matrik, Čížkov 17, pag.
130).
Oba citované zápisy dokládají, že
i v budislavickém kostele se nacházelo
pohřební místo (pohřbívání
v interiérech církevních staveb bylo
v tu dobu obvyklé), kde byly pochovány hned tři šlechtické osoby, jedna dospělá a dvě děti. A nejen to. Dovídáme
se také, že místo pohřbu bylo
v blízkosti oltáře sv. Václava (dnes sv.
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Jana Nepomuckého, v jehož horní části
je umístěn starší obraz sv. Václava) a
bylo kryto „štukovým“ kamenem. Zatím nemůžeme říci, zda se pod ním nacházela zděná hrobka, nebo jen prostý
hrob v zemině, ačkoli prvně uvedená
varianta je pravděpodobnější. Na druhou stranu při zběžné prohlídce exteriéru kostela nenacházíme nikde otvory,
kterými by byla odvětrávána. Rozhodně
by stálo za to učinit důkladnější průzkum za použití odborných postupů a
zjistit, zda je pod kostelem hrobka a zda
jsou v ní dochovány rakve zemřelých
osob. Pokud jde o náhrobní kámen, po
něm dnes není v kostele ani stopy. Zřejmě zanikl při předláždění podlahy kostela. Nevíme tudíž ani, jak vypadal, zda
byl na něm erb a jaký nesl nápis.
Kdy byla v budislavickém kostele
zřízena hrobka či přesněji pohřební
místo také není známo, ale můžeme-li
soudit podle analogie s jinými kostely
v okolí (například v Kadově), zdá se
pravděpodobným, že vznikla při vrcholně barokní přestavbě kostela
v letech 1723–1731. Nejspíše nebyla
primárně určena pro konkrétní osobu či
osoby, ale pro příležitostné využití ze
strany společensky významnějších vrstev daného místa (šlechta, vrchnostenští
úředníci, duchovní). Prostým farníkům
byla vyhrazena posvěcená půda hřbitova kolem kostela.
Kdo byli ti, kteří nalezli místo
posledního odpočinku v budislavickém
kostele a proč byli pohřbeni právě zde,
na to se pokusíme odpovědět nyní. Začneme Marií Terezií Hildprandtovou.
Ta pocházela z rodu, který je v našem
kraji známý díky tomu, že od roku 1798
až do roku 1948 vlastnil zámek a panství Blatnou, kam se po roce 1989 vrátil. Blatnou koupil Václav Karel Hildprandt, jenž byl prasynovcem Marie
Ludmily. Tato se narodila kolem roku
1655 Františku Emanuelovi Hildprandtovi z Ottenhausenu, pánu na Brodcích,
Hořkově a Děkově († 1674) a jeho druhé manželce Marii Barboře Fiegerové
z Hirschbergu († 1713). Roku 1683 se
provdala za Ferdinanda Viléma Schmidgräbnera z Lusteneku na Vysoké
u Příbrami († 1708), jemuž porodila syny Jana Václava, Josefa Joachima,
Františka Josefa a Karla a dceru Kateřinu. Měla sestru Marii Ludmilu (* cca
1668, † 1737), jež byla provdána nejprve za Leopolda Ladislava Vančuru
z Řehnic, pak za Adama Humprechta
Fortunata Koce z Dobrše, který kolem
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roku 1700 získal Dožice, kde také roku
1708 zemřel. Vdova Marie Ludmila
pak spravovala Dožice jménem svých
nezletilých potomků z prvního manželství, z nichž Josef Joachim Vančura po
smrti matky statek převzal a vlastnil ho
až do roku 1747. Na dožickém zámku
přebývala vcelku široká šlechtická společnost provázaná různými příbuzenskými pouty. Kromě Vančurů zde doží-

Erb Schmidgräbnerů
z Lusteneku

v Čížkově již nebylo místo, nebo proto,
aby bylo patrné, že jde o příbuzenstvo
dožických pánů, nikoli o ně samé.
V případě druhých dvou z celkem
tří osob pohřbených v budislavickém
kostele šlo o vnoučata Marie Terezie
Schmidgräbnerové z Ottenhausenu. Jejich otcem byl Josef Joachim Schmidgräbner z Lusteneku (* 1696), který žil
ve 40. letech 18. století u svých příbuz-

Erb Zeßnerů
ze Spitzenbergu

vala u sestry i Marie Terezie Schmidgräbnerová. A to byl patrně také důvod,
proč byla pohřbena právě v budislavickém kostele. Budislavice tehdy patřily k Dožicům a byl zde kostel, ač bez
stálého duchovního správce (farář dojížděl z Čížkova). V Dožicích se nacházel kostelík sv. Michaela Archanděla na
Kamýku, ten však měl status kaple,
v níž se nepohřbívalo. Dožičtí příslušeli
farností přímo do Čížkova. Proto také
dožické panstvo pochovávalo své zemřelé v tamějším kostele. Roku 1737
zde byla pohřbena i Marie Ludmila
Vančurová. Pro její sestru byly ovšem
vyhrazeny Budislavice, snad proto, že

Číslo 2; ročník XVIII.

Erb Hildprandtů
z Ottenhausenu

ných na Dožicích a vykonával odsud
úřad hejtmana Plzeňského kraje. Zde se
mu také z manželství s Marií Barborou
Zeßnerovou ze Spitzenbergu narodily
tři děti – Karolina Anna Barbora
(* 1744), Josef Emanuel Jan Nepomuk
František de Paula Joachim Benedikt
Antonín Rudolf (* 1745) a Marie Josefa
Antonie Anna Barbora (* 1746).
Všechny byly pokřtěny v dožické kapli
sv. Michaela Archanděla za účasti příbuzenstva z místního zámku i ze strany
matky, které žilo v severních Čechách.
Prvním dvěma dětem ovšem nebylo dopřáno, aby se dožily dospělosti. Zemřely na Dožicích, dcerka ve věku 1 roku 7

měsíců a 7 dnů, jak dokládá matriční
zápis, synek starý pouze 5 měsíců a 8
dní. Vysoká dětská úmrtnost se tehdy
nevyhýbala ani urozeným rodinám.
Obě děti byly pochovány ke své babičce do hrobu v budislavickém kostele.
Když Vančurové z Řehnic prodali
Dožice roku 1747 řádu maltézských rytířů, odstěhoval se odsud i Josef Joachim Schmidgräbner s manželkou a
dcerkou na Domažlicko, kde vlastnil již
od roku 1737 Miletice, k nimž později
přikoupil ještě sousední Radonice a Kanice. Měl pak i další děti, z nichž Jan
Nepomuk Václav Eliáš (1753–1819)
zajistil rodu pokračování. Nadále také
setrval v úřadu hejtmana Plzeňského
kraje, a když roku 1751 Marie Terezie
krajskou správu reorganizovala, stal se
prvním hejtmanem nově zřízeného Klatovského kraje, kterým pak byl až do
roku 1763, kdy odešel na odpočinek.
Zemřel 8. listopadu 1766 na svém zámku v Mileticích a pohřben byl o týden
později v kostele v nedalekém Běhařově (SOA Plzeň, Sbírka matrik, Loučim
5, pag. 113), kde se dochoval jeho heraldický náhrobník. Manželka jej následovala na věčnost o dva měsíce později
dne 6. ledna 1767. Pochována byla
ovšem v Loučimi (SOA Plzeň, Sbírka
matrik, Loučim 5, pag. 116).
Vladimír Červenka
Český červený kříž pořádá a zve na

˘
16. března od 14 hod.
na sále "U Adamců"
v Kasejovicích
Hudba pan Balog.

Okrsky
Voliči
Vydané
počet zprac. v % v seznamu obálky
1. kolo 2
2
100 185
131
2. kolo 2
2
100 185
120
-

číslo
1
2
3
4
5
*6
7
8
+9

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Volební Odevzda- Platné % platných
účast v % né obálky hlasy
hlasů

70,81
64,86

131
120

131
119

100
99,17

1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
Občan
KDU-ČSL 4
3,05 X
X
Občan
BEZPP
24
18,32 X
X
Občan
SBB
6
4,58 X
X
Občan
KH
1
0,76 X
X
Poslanci ODS
2
1,52 X
X
Občan
SPOZ
31
23,66 71
59,66
Občan
BEZPP
13
9,92 X
X
Senátoři ČSSD
27
20,61 X
X
Poslanci TOP 09
23
17,55 48
40,33

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát
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předloňském roce mě oslovila
paní Olga Šulcová. Paní Šulcová
pracuje v Oblastní charitě Horažďovice a je koordinátorkou Tříkrálové sbírky. Zeptala se mě, zda-li bychom
se s dětmi z rodinné skupiny v Oselcích
(patřící pod Dětský domov Nepomuk)
nechtěli zapojit do Tříkrálové sbírky.
Musím se přiznat, že jsem váhala a sama jsem si na to moc netroufala. Vždyť
nejmladšímu Tomáškovi byly tehdy
čtyři roky. Situaci jsem nastínila starostovi obce Oselce. Pan Miloslav Cikán
se nabídl, že by byl ochotný s námi po
Oselcích, Kotouni a Nové Vsi chodit.
Děti se naučily koledu. Byly rozdělené
do dvou skupin a díky dobré organizaci
pana Cikána a vytrvalosti dětí jsme loňskou premiérovou Tříkrálovou sbírku
zvládli výborně.
Letos se tato Tříkrálová sbírka
konala již podruhé. Stejně tak, jako v
loňském roce jsme v roce letošním koledovali ve dvou dnech. Zopakovali
jsme si koledu, připravili oblečení a naplánovali trasu. Postupně se děti teple
oblékly. Baltazarům jsme začernili obličeje. Všem jsme navlékli bílé kabátky
a na hlavu nasadili papírové koruny.
Nesměli jsme zapomenout na sbírkové
pokladničky, svěcenou křídu a pro dárce kalendáře s cukříky.
V sobotu 5.1.2013 jsme z naší
skupiny vyrazili před desátou hodinou
dopolední. Nejdříve jsme obešli Kotouň

sobotu 2. února 2013 uspořádala
kulturní komise Obecního úřadu
Hradiště v bezděkovské škole
tradiční dětský maškarní bál.
Zavítalo sem 25 dětí přestrojených do nejrůznějších kostýmů v doprovodu svých blízkých. Tentokrát bylo
nejvíce princezen, ale zavítali sem i
čert, vodník, šašek nebo kovbojové a
řada dalších masek. Odpoledne si děti
užívaly za hudebního doprovodu pana
Baloga a nechyběly ani soutěže.
Vyvrcholením celého odpoledne
byla tombola, která byla opravdu pestrá
a bohatá. Velké poděkování patří všem,
kteří přispěli do tomboly věcnými dárky nebo finanční hotovostí.
Děkujeme touto cestou: Truhlářství Karel Čada, Truhlářství Josef Suda,
Proxima Nezdřev, Drogerie Jakubčík
Kasejovice, Blatenská ryba s.r.o., Dvůr
Lnáře s.r.o., Lenka Chaloupková,
Bezděkovští čerti, Ladmanovi, Šulcovi

a Lucie Eretová z Bezděkova. Velké a
upřímné poděkování patří také všem,
kteří se na přípravě a průběhu celého
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a Novou Ves. V Černicích jsme letos
koledovali poprvé. V neděli 6.1.2013
koledníci chodili v Oselcích. Šest dětí z
rodinné skupiny Oselce doprovázely jejich vychovatelky. V sobotu Eliška
Vasková a v neděli Galina Giblová. Pan
starosta Miloslav Cikán obcházel domy
s dětmi po oba dny. Patří mu dík za pomoc a trpělivost. Počasí nám letos nepřálo. Pršelo, foukal vítr a byla zima.
Přesto byly děti statečné a nikdo z nich
si nestěžoval. Jakpak by ne, vždyť plno
lidí přidalo k finančnímu příspěvku
sladkosti. Ty dětem udělají vždy radost.
Akorát když jim paní Majerová z Nové
Vsi chtěla ještě skočit pro „cukrlata“,
nevěděly, na co mají ještě počkat …
Teď už to ví, rády si počkaly.
V letošním roce se vybralo 8
749 Kč. Je to přibližně stejná částka jako v roce loňském. 65% z této částky
dostane Dětský domov Nepomuk, rodinná skupina Oselce. Část výtěžku bude věnována na krizový fond pro pomoc lidem v krizové situaci způsobené
přírodními vlivy. Část peněz je také zasílána na charitativní účely zajišťující
likvidaci následků živelních katastrof a
pohrom, na pomoc lidem na okraji společnosti a mnoha dalším jakkoli strádajícím u nás i v zahraničí.
V loňském roce byly dětem z rodinné skupiny Oselce za získané finanční
prostředky zakoupeny dvě koloběžky a
big stepper. V letošním roce budou peníze opět použity na sportovní účely.
Eliška Vasková

odpoledne podíleli.
O příjemně vytopené prostředí a
zajištění občerstvení se postarali členové místního hasičského sboru a sladké
dobroty napekly maminky a babičky.
Tanečky se opět protáhly až do pozdních odpoledních hodin. Děti si na závěr rozebraly i balónkovou výzdobu a
odcházely domů spokojené. Myslím, že
za dětský úsměv a radost takové starání
a přípravy stojí. Nashledanou zase příští
rok.
Šulcová Olga

Koncert Edity Adlerové
23. 2. 2013 od 18.00 hod
v Aule ZŠ Jiráskovy sady, Příbram
Vystoupí přední česká mezzosopranistka
Edita Adlerová, sólistka Le Grand Théâtre
du Puy du Fou ve Francii s doprovodem a
Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby
Královské kanonie premonstrátů v Praze –
varhany a varhanní improvizace.
Více na www.pribram.cz
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ečer 18. ledna 2013 se mohli
občané Kasejovic a okolních
obcí zúčastnit dalšího, v pořadí
již sedmého semináře konaného v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".
Tématem semináře byla tentokrát kultura a spolkový život.
Možnosti vyjádřit své názory a zkušenosti týkající se daného tématu využili především představitelé spolků a
organizací z Kasejovicka – přítomni
byli i zástupci Univerzity třetího věku
nebo klubu pro seniory Babí léto - a
několik dalších zájemců z řad veřejnosti.
Na základě připravené prezentace
každý z přítomných zástupců spolků
představil danou organizaci a přiblížil
přítomným její činnost – popsal náplň,
akce a aktivity, které spolek připravuje
a upozornil na problémy, se kterými se
potýká.
Největším a také v podstatě nejzávažnějším problémem, s kterým se
většina organizací potýká, je nezájem
ze strany mladých lidí a s tím související stárnutí členské základny. Světlou
výjimkou jsou v tomto směru pouze TJ
Sokol Kasejovice a SDH Chloumek,
kteří vzhledem k náplni své činnosti a
akcím, které pořádají, nemají se zájmem ze strany mladších ročníků problém. Opakem jsou ku příkladu
"včelaři", "zahrádkáři" a dokonce i
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ČČK (Český červený kříž), kteří nové
členy získávají dosti obtížně.
Dalším problémem je pak načasování akcí. Nikoli ve smyslu zvolení vhodného termínu ve spolupráci s ostatními
spolky tak, aby se akce nepřekrývaly
nebo nedocházelo k jejich nadměrné
kumulaci – v tomto směru je problematické pouze období adventu, kdy by
byla nutná koordinace akcí v součinnosti s i trochu vzdálenějšími obcemi,
což není dost dobře možné. Pes je zakopán spíše v otázce, který den je na
pořádání akce nejvhodnější, aby účast
veřejnosti byla co možná nejvyšší.
Lékem na první problém, tedy nezájem mladých lidí o aktivní účast na
spolkovém životě, by mohla být spolupráce se školou, případně dalšími vzdělávacími institucemi, díky nimž by se
podařilo oslovit větší skupinu dětí a
mladistvých, z nichž by se někteří možná dali získat pro spolkovou činnost.
Volba dne a hodiny pořádání akce
by pak měla být přizpůsobována cílové
skupině, tedy té části veřejnosti, pro niž
je přednostně určena.
Obecně lze říct, že se neziskovým
organizacím a různým spolkům na Kasejovicku celkem daří. Dík za to patří
především obětavé a nezištné práci
aktivních členů těchto organizací.
Lenka Černá
(komunitní koordinátorka Kasejovice)

POZVÁNKA na seminář

POJĎME SI HRÁT
ANEB
VÍCEGENERAČNÍ HŘIŠTĚ
Seminář se koná v úterý 26. 2. 2013
od 17.00 hodin v budově Kulturně
společenského centra Kasejovice
Využití prostor letního kina
Možnost zřízení hřišť a instalace
atrakcí pro děti ve spádových obcích
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“

Jeden z bezejmenných obrazů paní
Květy Medvecké vystavovaných
v rámci festivalu
"Sousedé, pojďme do školy"
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pátek 18. 1.
v rámci festivalu
„Sousedé, pojďme do školy!“ měli
návštěvníci velkého sálu Kulturně společenského centra Kasejovice možnost si v tvůrčích dílnách
vyzkoušet celou řadu rukodělných technik a prohlédnout si hned tři výstavy najednou.
Tvůrčí dílny vedené paní Juráčkovou
z Polánky, paní Kopřivovou a Kunešovou z Řesanic, paní Zíkovou z Kasejovic a paní Balášovou ze Strašína u Sušice byly praktickou ukázkou technik jako je malování voskem, drátkování a
korálkování, zdobení pomocí ubrousků
– tak zvaná decoupage, pletení
z novinového papíru a dalších způsobů,
kterými si lze na příklad zhotovit dekorace do bytu či vyrobit vlastní a zcela
originální šperky.
Tvůrčí dílny byly doplněny celkem
třemi výstavami. Jednak této akce využila Komunitní škola Kasejovice, o. s. k
prezentaci své činnosti, a to především
velmi vydařeného Adventního tvořivého odpoledne a ještě vydařenějšího Novoročního pochodu. Dále zde byla
k vidění další z řady výstav zpřístupňující veřejnosti historické fotografie nazvaná Kasejovice v denících Aloise Hevery (1923 – 1938), kde se již zmíněné
historické fotografie Kasejovic a okolí
z období mezi 1. a 2. světovou válkou
navzájem doplňovaly s vybranými texty
z deníků a poznámek člověka, jenž
v Kasejovicích dlouhá léta působil jako
učitel a kronikář. Třetí neméně zajímavou a na pohled poutavou výstavou byla
expozice obrazů paní Květy Medvecké.
Paní Medvecká, která vystavovala své
práce také v nedalekém Nepomuku
v prostorách pojišťovny Generali a
v podstatně vzdálenějším Zell am See
v Rakousku, maluje olejovými barvami
na plátno a zásadně své obrazy nepojmenovává – nechává tak větší prostor
fantazii toho, kdo si plátna prohlíží.
Přestože návštěvnost nebyla nijak
zvlášť vysoká, celá akce proběhla ve velice příjemné náladě a já bych tímto
chtěla všem, kdo se na její přípravě a
organizaci podíleli, poděkovat.
Lenka Černá
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91 let
88 let
87 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
74 let

73 let
72 let
71 let

70 let
65 let

60 let

Josefa Jiránková
Kristina Štěpánková
Helena Kubíková
Anna Kačenová
Růžena Janošová
Josef Štěpánek
Jiřina Michalová
Marie Morávková
Miloslav Beneš
Emilie Draská
František Blovský
Oldřiška Tumová
Věra Kačenová
Ladislav Šolc
Jaroslav Jiřinec
Libuše Zoubková
Ludmila Rezková
Miluše Kalistová
Vilém Cibulka
Kamila Koukalová
Augustin Vaníček
Julie Šollová
Anna Motejzíková
Milan Bubeníček
Josef Šampalík
Marie Časková
Marie Ochotná
Václav Hercik
Václav Hošek
Marie Skládalová
Božena Brabcová
Jiřina Černá
Eva Mašíková
Anna Šampalíková
Jarmila Hrušková
Dušan Urban
Jan Vlk
Josef Kalista
Milada Černá
Jiřina Skuhravá
Daniela Sudová
Anna Lehečková
Richard Elek
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Kotouň
Oselce
Kotouň
Radošice
Podhůří
Kasejovice
Kasejovice
Bezděkov
Hradiště
Radošice
Dožice
Starý Smolivec
Dožice
Nová Ves
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Nová Ves
Oselce
Kotouň
Kasejovice
Oselce
Budislavice
Řesanice
Kasejovice
Chloumek
Kotouň
Oselce
Kotouň
Nezdřev
Mladý Smolivec
Kasejovice
Dožice
Starý Smolivec
Zahorčičky
Zahorčičky
Bezděkov
Chloumek
Kasejovice
Kasejovice
Hradiště
Nová Ves
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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
 Vlasta Javořická: Jana
 Nora Robertsová: Půlnoční zátoka
 Elizabeth Chadwicková: Proti králi
 Táňa Vasilková- Keleová: Nikdy
 Steve Berry: Jantarová komnata
 Milada Cihlová: Naše Kocelovice
 Šárka Horáková: Po stopách s Miroslavem Vladykou
 Jiří Kahoun: Knížkový pejsek
 Nejkrásnější pohádky o zvířátkách
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

František Jedlička, Kasejovice

Vážení čtenáři,
před několika měsíci se zde započaly naše výlety do kasejovické minulosti v doprovodu učitele a kronikáře A.K.Hevery.
Jelikož však v lednu proběhla v kulturně společenském centru
výstava „Kasejovice v denících Aloise K. Hevery (1923 1938), k níž vyšla brožurka, ve které jsou jednak staré fotografie, ale také velká část zajímavých zápisků z Heverových deníků, tato rubrika svojí krátkou existenci v Kasejovických
novinách končí. Všem případným zájemcům o zápisky z dob
první republiky a staré fotografie doporučuji k zakoupení výše
zmíněnou publikaci, která je k prodeji u paní Jakubčíkové v
Drogerii v Kasejovicích za cenu 35 Kč. Nicméně na rozloučenou uvádím jednu milou příhodu, jež Alois K. Hevera zaznamenal.
Dana Matějovská
28. listopadu 1926
Dopoledne dražba na nábytek u Císaře proti listonoši Smrčkovi. Císař ten domek koupil za 8 000 Kč, na opravu měl Zemanovi, tesaři dáti 2400 Kč a sklenáři Kodýtkovi 600 Kč. Těmto
dvěma nedal však nic. Proto Zeman si zabavil u Císaře krásný psací stůl a jiné
věci, aby přišel ke svým
penězům a Kodýtek pozval
své příbuzné ženy a koupil
jim (své ženě docela 2 klobouky) klobouky, pak se
ptal, co to stojí a když paní
Císařová řekla, že 605 Kč,
doplatil 5 Kč, to ostatní že
se tím na dluh vyrovnává a
byli hotovi. Přišel tedy
také ke svým penězům.
Císařovi prodali tento domek za 11 000 Kč Flachsovi, jenž má domek v Kostelní ulici.
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Sněží, sněží, mráz kolem běží!
…Zima je kočičce, hřbet se jí ježí. Fouká, fouká, bílá je louka, zima je pejskovi, ke kamnům kouká. A opravdu přišla
pořádná zima, sněhové vločky se sypaly kolem naší školky a nám začaly ty
pravé mrazivé radovánky. Popadli jsme
boby a hurá ven na kopec u školky. Se
sněhem se dá přece zažít tolik legrace… Dělat koule, vyšlapovat cestičky,
stavět sněhuláky a sněhové domečky.
Pěkně zasněžení a vymrzlí hurá do tepla naší školky. S papírovými sněhuláky
jsme se také nenudili. Procvičovali
jsme si barvy, tvary a počítání knoflíků
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namalovaným sněhulákům, vždyť nás
starší čekal zápis do první třídy. Byl to
pro nás velký den! Jedna koule, druhá
koule, třetí koule, klobouk, nos, sněhuláček stojí bos. Tak tuto písničku jsme
se všichni učili, abychom v té velké
škole předvedli, jak jsme šikovní. Nezapomínali jsme ani na vymrzlé a hladové ptačí kamarády, o které jsme se
denně starali. Do této naší záslužné činnosti se zapojili i rodiče, kteří nás zásobovali slunečnicí a různým ptačím zobáním. Moc vám za to za ptáčky děkujeme. Zasmáli jsme se s divadélkem ,,Kolem“, které k nám přijelo
s pohádkou O nepovedeném čertovi a
zatoulané ovečce. Zavzpomínali jsme si
na čertovskou chásku a vánoce, které si
odnesli Tři králové. Krásné vánoční dárečky se kterými si hrajeme, když je za
okny pořádná zimní plískanice a nejde
to jít ven, nám zůstaly.
To je smíchu a radosti!

Obrázek ze zápisu do 1. třídy ZŠ
namalovala Eliška Kotěšovcová

pondělí 14. ledna jsme se společně
s hvožďanskou školou vypravili na
školní lyžařský kurz (žáci a žákyně
7. a 8. třídy ZŠ Kasejovice). Dopoledne
jsme se ubytovali a odpoledne jsme šli na
svah, kde jsme se všichni rozdělili do skupin podle našich lyžařských schopností.
Druhý den jsme se nasnídali a vyrazili na sjezdovku. Po obědě jsme měli
chvíli klid a pak zase hurá na svah. Po odpoledním lyžování jsme měli dost času,
abychom se umyli a navštívili na pokojích,
než byla večeře. Vždy po večeři byly přednášky nebo videa o lyžování. Ve středu ráno se všichni nasnídali a šli jezdit. Po obědě
jsme se připravili na procházku. Došli jsme
na vlakovou zastávku a dojeli na Špičák.
Tady jsme se podívali na horskou službu a
dozvěděli se, co všechno dělají. Pak jsme
vlakem pokračovali do Železné Rudy, kde
jsme měli hodinové volno. Čtvrtek proběhl
opět na sjezdovce. V pátek dopoledne pro
nás na sjezdovce vedoucí připravili závody.
Každý se snažil předvést, jak už umí lyžovat. Po obědě se všichni sbalili a čekali na
autobus. Po příjezdu k hasičárně v Kasejovicích na nás už čekali naši rodiče.
Pavlína Pohanková, Adéla Červená

Únor ťuká na dveře,
masopust mu otevře.

foto -ilPoděkování patří těmto milým
sponzorům:
KLAUS Kladrubce
ČEVIT Kasejovice
AGROCHOV Kasejovice- Smolivec
Paní KŘENKOVÁ, Tchořovice
Paní ŠIMÁŇOVÁ – Drogerie, hračky
Kasejovice
Vážení sponzoři a rodiče, děkujeme
Vám za vaši přízeň a sponzorské dary
ve všech formách!
Co nás čeká a na co se těšíme:
divadelní představení Ledový kvítek
divadlo O bolavém zoubku
myslivecké odpoledne s členy MS
Čihadlo Kasejovice
tvořeníčko – pletení z papíru
karneval ve školce
zápis do mateřské školy
návštěva knihovny

Ivana Ledvinová
Mateřská škola Kasejovice
„Veselá školka - školka plná písniček a hrajících si dětiček"
vás srdečně zve na

Zápis se koná ve středu 13.3. a ve čtvrtek 14.3.2013
od 8.00 - 16.00 hod.
Současně bude probíhat v těchto dnech
“Den otevřených dveří“, kdy si budou moci rodiče
s dětmi prohlédnout prostory školky a její vybavení.
Těšíme se na vás.
Tel. 371 595 149, 739 456 901

Kasejovičtí školáci na lyžařském výcviku.

Únor 2013

str. 12

Pronajmu byt v Kasejovicích 2 + kk - nezařízený, plynové topení. Tel. 724 181 001.
Pronajmu byt v Nepomuku, pod náměstím, 2+kk- 68 m2.
Volný ihned. Tel. 724 813 819.
Obec Mladý Smolivec nabízí k prodeji sazenice smrku,
cena za kus 5 Kč bez DPH, odběr jaro 2013. Informace: Jára Ladislav, tel. 737 871 055.
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a webu Kasejovic je nově vytvořená sekce VIDEA.
Zatím v ní najdete dvě pohádky z produkce žáků základní školy, záznam z divadelní hry Mrazík, kterou
zde v lednu loňského roku hráli ochotníci z Lužan a dvě
ukázky z představení Charleyova teta, kterou v Kasejovicích
sehráli blatenští ochotníci minulé jaro.
Připravujeme další videa z aktuálního dění.
-dm-

Kulturně společenské centrum Kasejovice

ANGLIČTINA V KASEJOVICÍCH
Nabízím hodiny angličtiny studentům jakéhokoliv věku :)
Konverzaci, gramatiku, podporu věčným začátečníkům, doučování pro děti... Kasejovice, případně okolí.
Tel: 777 031 323.

srdečně zve na diaprojekci
Jaroslava Kortuse

v pondělí 18. února v 18 hod.

Výkonný výbor
TJ Sokol Kasejovice
srdečně zve všechny členy na

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s
místní organizací Českého červeného kříže vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/.
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látky
(min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek). Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené. Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Obuv – veškerou nepoškozenou.
Hraček - nepoškozených a kompletních.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil

ve vinárně Restaurace Adamec
v Kasejovicích od 19.00 h
*občerstvení * hudba Brumendo*

Parky,

Sbírka se uskuteční :
v pátek 15. února 2013 15 - 18 hod,
v sobotu 16. února 2013 8.30 - 11 hod
místo: Agrochov Kasejovice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
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