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Cena 3,- Kč

Číslo 3; ročník XVIII.

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

sobotu 23. února se konal již třetí
chloumecký masopust. Tato obnovená tradice se opět setkala s velkým zájmem nejen místních. V letošním
roce pozvání přijala celá řada vzácných
přespolních a zahraničních hostů.
Setkat jste se mohli se samotným
vládcem Krkonoš, který přijel samozřejmě i s Trautenberkem a všemi sloužícími. Z Rožmberka přicestovala Bílá paní
Perchta, z Bavorska pak celá selská
rodina v krojích. Až z USA přiletěl sám
Superman. Nechyběla ani ruská Marfuša, nefalšovaný Číňan a jeptiška se
špatnou pověstí. Všichni tito exotičtí
hosté se zde cítili jako doma. V letošním mrazivém počasí na ně čekalo u
každé chalupy něco pro zahřátí, neodmítli ani tradiční masopustní koblihy a
jiné speciality. Do kroku i do skoku
všem vyhrávala skupina Minimax, které
to také velmi slušelo. Více na
www.chloumecko.cz.
-jhKulturně společenské centrum zve na

etošní rok je pro starosmolivecké
obyvatele, chalupáře, chataře i
rodáky příležitostí oslavit šestisté výročí existence jejich vsi. Tolik let
totiž už uplynulo od historicky první
písemné zmínky o ní. Roku 1413 si nechal ves Starý Smolivec zapsat do zemských desek jako svůj majetek vladyka
Přibík Řesanský.
To ale nevypovídá nic o tom,
jak byla v tom čase vesnička stará. Kolonizace prostoru mezi Vltavou a Úslavou a to od staré Práchně k Rožmitálu
proběhla koncem 12. století. Tomu odpovídá i stáří velkých panských a sakrálních staveb. V blízkém okolí Smolivce to byl hrad Třemšín (vystavěn kolem roku 1200) a kostelíky ve Hvožďanech a Budislavicích (z první poloviny
13. století).
Hrad Třemšín obývaný rodem
Buziců patřil následně k systému hradské soustavy. Všechny vesničky
v širokém okolí, včetně Starého Smolivce pod jeho správu nepochybně patřily (výběr daní a dávek). Písemné
zprávy o místních poměrech z té doby
ovšem postrádáme. Jen z počátku 15
stol. je zaznamenáno, že Zajíc

z Třemšína vyhlásil válku hnutí podobojí. Husité na oplátku hrad r. 1424 dobili a zpustošili. Ze třináctého a čtrnáctého století se dochovaly jen místní pověsti. Sice krásné, ale častým převypravováním a vírou v nadpřirozené bytosti
velmi ovlivněné. Nejznámější jsou například O třemšínském pokladu, O čertově ranci, O myslivci Radošovi, O
třemšínském mužíkovi, O lískových
oříšcích aj.
Po vybudování nového sídla pánů s kančí hlavou ve znaku v Rožmitále vedlejší větve rodu a jejich malá
panství zanikají (Čížkov a Třemšín).
Páni z Rožmitálu se soustřeďují na
hodnotnější enklávy v Blatné a Strakonicích. Uvolněný prostor zaplňují
Zmrzlíkové a Řesanští. Hradskou soustavu nahrazuje soustava krajská. Vesničky při jižním okraji Brd připadly
pod Prácheň.
Doba, kdy Starý Smolivec
vstoupil do historie, nebyla šťastná.
Václav IV. - dědic trůnu po Karlu IV.,
musel čelit hluboké společenské a hospodářské krizi, soustředěným útokům
šlechty, církve i vlastního bratra
(dokončení na straně 4 a 5)

23. března 2013 od 19 hod.
sál "U Adamců" v Kasejovicích
OSOBY:
MARTIN KABÁT, vysloužilec
SARKA-FARKA, loupežník
OTEC SCHOLASTYKUS, poustevník
LUCIUS, mladý čert na zkušené
DIŠPERANDA, královská princezna
KÁČA, její služebná
SOLFERNUS, pekelný rádce
BELIAL, rovněž pekelný rádce
BELZEBUB, kníže pekelné
OINNIMOR - venkovský čert
KARBORUND - venkovský čert
THEOFIL - andělský posel

D. Flandera
K. Boček
J. Kohout
J. Vonášek
K. Kosíková
V.Hanzlíková
J. Čadek
D. Maleček
K. Suchý
J. Mikeš
F. Šatava
V. Kovář

REŽIE: František Šatava
KOSTÝMY: Klára Kosíková
PŘEDSTAVENÍ ŘÍDÍ: Jiří Michal a Ludmila Vlková
OSVĚTLOVAČI: Vlastíci Kocourkové
ZVUK: Pavel Bartůšek
SCÉNA: František Hajdekr, Josef Kohout

Předprodej vstupenek
u paní D. Jakubčíkové v Drogerii Kasejovice.
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 25. 2. 2013
Rada mimo jiné schválila:
hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2012
žádost MŠ a ZŠ o rozdělení zisku do
fondů
návrh odpisového plánu DHM ZŠ a
MŠ a návrh čerpání příspěvku na
provoz na rok 2013
žádost ZŠ o schválení návrhu na
vyřazení drobného majetku
souhlas s přijetím daru ZŠ
žádost o opravu zahradního domečku v MŠ
návrh Instrukce k provedení zákona
o svobodném přístupu k informacím
a Směrnici pro vyřizování stížností a
petic
návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na
zajištění dopravní obslužnosti
návrh dodatků ke Smlouvě a zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
žádost Českého svazu chovatelů o
finanční příspěvek 50 000 Kč na
opravu areálu
žádost Českého červeného kříže o
finanční příspěvek 5 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových
organizací
konání zastupitelstva města
12.3.2013 v 18 hod. v Kasejovicích
v zařízení školy a navrhla jeho program
Rada projednala:
žádost o odkoupení pozemku
p.č.505/4 a 1153/2 v k.ú. Kasejovice
žádosti o přijetí do DPS
Rada vzala na vědomí:
informace o ceně vodného a stočného v roce 2013
informace o nezaplacení poplatku za
svoz komunálního odpadu za rok
2012 a doporučila jejich vymáhání
obvyklým způsobem
Projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení:
příspěvek 200 000 Kč ZŠ Kasejovice na vybavení učeben interaktivními tabulemi a zakoupení kopírky

SVOZ PLASTŮ
se uskuteční 25. a 26. března 2013.
Plasty připravte v zavázaných pytlích
před svými domy nejdříve jeden den
před plánovaným svozem!

Letos připadá poslední den pro podání
daňového přiznání k dani z příjmů a
také pro zaplacení daně na úterý
2. dubna 2013.
Daňové přiznání může být podáno
elektronicky a platby uskutečněny pomocí složenky či bezhotovostním bankovním převodem.
Elektronická komunikace
s finančními úřady
V rámci internetových stránek České
daňové správy, v sekci „Daně elektronicky“, je funkční aplikace „EPO elektronická podání“, která umožňuje
podávat elektronickou cestou daňová
přiznání. Daňoví poplatníci mohou i v
tomto roce využít výhod elektronického podání daňového přiznání a netrávit
tak svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadů. Bližší informace o možnosti elektronického podání
lze získat na internetových stránkách
české daňové správy http://cds.mfcr.cz,
v sekci „Daně elektronicky“. Vzory
všech aktuálních interaktivních formulářů jsou v sekci „Daňové tiskopisy“.
Používání elektronické komunikace s
finančními úřady umožňuje rychlejší
zpracování údajů.

hodiny Finančního úřadu pro Plzeňský
kraj Územního pracoviště vBlovicích a
Územního pracoviště v Nepomuku.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 h
Rozšířené úřední hodiny:
25. – 29. 3. 2013 8:00 – 18:00 h
(pondělí až pátek)
2. 4. 2013 8:00 – 18:00 h (úterý)
Ve dnech 12. 3., 14. 3. a 19. 3. 2013
pracovníci FÚ ÚzP v Blovicích a ÚzP
v Nepomuku poskytnou zájemcům daňovým subjektům příslušné tiskopisy
a současně odpoví na základní dotazy
související s podáváním daňových přiznání, eventuelně podají další důležité
informace. Dále zajistí převzetí řádně
vyplněných daňových přiznání, případně poskytnou informace k jejich vyplnění.

Osobní komunikace
Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání v listinné podobě, pomohou v průběhu března rozšířené úřední

Daňová přiznání, tiskové zprávy,
letáky:
Tiskopisy daňových přiznání jsou k
dispozici na internetových stránkách
České daňové správy, finančních úřadech a jejich územních pracovištích.
Generální finanční ředitelství vydá ke
kampani tiskové zprávy a letáky. Tyto
písemnosti budou zveřejněny na internetu a FÚ ÚzP v Blovicích a ÚzP v
Nepomuku je vyvěsí na informační
tabuli úřadu a dalších vhodných místech.

ečer 23.2. 2013 v Hradišti patřil
už po čtvrté Maškarnímu reji,
který se čím dál více těší oblibě
místních a jejich přátel. Je znát, jak si
každý dává záležet na vytvoření své
masky. Posuďte sami na přiložené
fotografii.

V minulém čísle Kasejovických novin
byla chybně uvedená částka vodného
v Mladém Smolivci pro rok 2013
11 Kč. Správná částka je 11,50 Kč.
Poplatky za odvoz TKO jsou splatné
do 31. 3. 2013. Vodné je splatné po
odečtu v červnu do 30. 9. 2013.

Pořadí v kategorii žen:
1. místo Japonská Gejša
2. místo Španělské rajče
3. místo Bezdomovkyně Pepina

Omlouvám se za tuto chybnou informaci.
-dm-

Pořadí v kategorii mužů:
1. místo Skot
2. místo Pacient po autohavárii
3. místo Šedivá myš Turbo
Na závěr musím podotknout, že se
všichni přítomní skvěle bavili a o tom
to je!
Jana Bláhová

Aktéři hradišťského maškarního reje.
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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 obtížné21.
najít
chvilku
volna mezi
února
2013
Schvaluje:
pronájem hostince v Dožicích čp.
46 za cenu 1 500 Kč/měsíčně od
1. 3. 2013 paní Simoně Beránkové
z Vrčeně
bezúplatnou výpůjčku plochy části
pozemku o rozměru 1m2 p.č. 75/4
KN v k.ú. Mladý Smolivec a uzavření Smlouvy o výpůjčce s MAS
sv. Jana z Nepomuku o. s. na umístění informační tabule na dobu určitou, šesti let ode dne podpisu
vydání povolení k hostování
s pouťovými atrakcemi na poutích
ve všech našich obcích v roce 2013
panu Jiřímu Novotnému z Příbramě
uzavření dodatku na finanční příspěvek ve výši 43 260 Kč/rok na
dopravní obslužnost v roce 2013
s Plzeňským krajem
vydání souhlasu s účastí na projektu
DSO Mikroregionu Nepomucko
“Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu“, který bude předložen
v rámci X. Výzvy MAS sv. Jana
z Nepomuku – Opatření 2.5 s tímto
textem: V rámci projektu máme zájem o 2 ks kolotoče SD – kovo.
Umístění bude na parc. č. 835/4
KN v k.ú. Starý Smolivec a na parc.
č. 75/7 KN v k.ú. Mladý Smolivec,
obec Mladý Smolivec.
přípravu a podání žádosti na opravu
hasičského auta CAS 25 PK na nutné opravy, které požaduje JPOIII
Mladý Smolivec
přípravu žádosti do PSOV 2013 vyhlašovaného PK na zařízení zasedací místnosti, kuchyně a novou podlahovou krytinu OÚ v Mladém
Smolivci
podání žádosti do programu zacho-

minulém roce vzniklo v Kasejovicích nové občanské sdružení,
které má mimo jiné za cíl vyplnit
mezery v kulturním vyžití a také organizovat akce, které v Kasejovicích prostě
chybí. Jedna z vesnických tradic, která
zcela vymizela z našeho života a hlavně
ze života našich dětí je "pálení čarodějnic". Asi se nemusím rozepisovat, oč v
této jarní kratochvíli běží. Kdysi, ještě
za 1. republiky, zde hořely čtyři ohně,
za mého dětství v 80. letech dva (Na
Ostrovech a U Kaštanu) a ještě před pár
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vání a obnovy kulturních památek
PK
vypsání zadávacího řízení – zakázka malého rozsahu na kompletní
opravu fasády na kostele sv. Michaela Archanděla v Dožicích – III.
část opravy fasády – loď kostela
přípravu a podání žádosti o dotaci
vyhlášenou PK z dotačního programu podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském
kraji v roce 2013
Neschvaluje:
návrh řešení formou zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy,
který popisuje formu požadovaných
úkonů na pozemcích cyklostezky
Starý Smolivec - Dožice, předložený právním zástupcem Ing. Karla
Šišky ze Starého Smolivce ze dne
24. 1. 2013 v plném rozsahu
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení 1/13
žádost paní Kapínové z Radošic na
odkup pozemku v k.ú. Radošice
p.č. 1148/5 s tím, že se záměr prodeje zveřejní a poté bude rozhodnuto o prodeji
informaci o vydaném rozhodnutí
MěÚ Nepomuk, kterým neuznává
za oboru pozemky v k.ú. Starý
Smolivec o celkové výměře 11 ha
užívané panem Ing. Karlem Šiškou
ze Starého Smolivce
žádost firmy Agrochov KasejoviceSmolivec a.s. na pronájem p.č.
163/1 v k.ú. Starý Smolivec s tím,
že se záměr pronájmu zveřejní a poté bude rozhodnuto o pronájmu
Ukládá:
starostce obce zaslat právnímu zástupci Ing. Karla Šišky návrh obce
na řešení problematiky pozemků
cyklostezky Starý Smolivec – Dožice a okolních pozemků, zpracovaný
právním zástupcem obce

lety jeden veliký na Židáku. Nyní však
je již několik let "čarodějná" pauza a
naše děti nemají možnost doma v Kasejovicích tuto tradici zažít. Rádi bychom ji opět vzkřísili, ale jelikož jsme
sdružení převážně žen, hledáme dobrovolníky (muže), kteří by pomohli s naložením dřeva a sestavením hranice. Prosíme případné zájemce, aby se ozvali na
tel. č. 602 429 346, mailem na adrese
koordinator@kasejovice.cz nebo osobně
u paní Jakubčíkové v Drogerii do
31. března.
-dm-
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ážení spoluobčané, dne 14.2.2013
bylo založeno nové občanské
sdružení Brdy nad Zlato. Důvodem založení sdružení je hlavně zamezit
průzkumu a následné těžbě zlata na
Petráškově hoře u Vacíkova a v dalších
lokalitách, které jsou těžbou zlata ohroženy.
Novodobí prospektoři se již snaží přesvědčit nás místní obyvatele a
místní orgány o výhodách průzkumu a
následné těžby zlata. Cílem sdružení je
podpořit obec Hvožďany, sdružení obcí
a měst Čechy nad zlato a ostatní dotčené obce v boji proti povolení průzkumu
a následné těžbě. Dovolujeme si vás
oslovit s nabídkou členství nebo případné podpory našeho občanského sdružení. Další informace najdete počátkem
března 2013 na webových stránkách
www.brdynadzlato.cz Můžete nás také
kontaktovat na info@brdynadzlato.cz
Děkujeme za vaši podporu.
Občanské sdružení Brdy nad zlato,
Vacíkov 65, 262 42

asopust slavili naši předkové již
ve 13. století. V posledních letech
si tato znovuobjevená tradice
opět našla své místo mezi lidovými
zvyklostmi a nabízí možnost pobavení
pro celou ves. A popravdě řečeno přichází v době, kdy už všichni po dlouhé
zimě trochu povyražení potřebují.
Ukončení masopustu průvodem
po návsi se zastávkou u jednotlivých
chalup a odpovídajícím pohoštěním je
fajn. Jak se ale masky odmění lidem,
kteří je nevítají se skleničkou na posilněnou a tradičními koblihami, jelikož
nejsou doma?
Povídá se, že se někteří majitelé
chalup po masopustním průvodu obcí
nemohou dostat domů, neboť mají
vchod zabarikádován vším dostupným
harampádím, popelnicí počínaje a dřívím nachystaným na zimu konče. Vezmeme-li v úvahu, že výše uvedené
„legrácky“ tropí ctihodní otcové převlečení za masky se svými dětmi, lze se jen
obávat, jak bude masopust vypadat za
pár let. Mělo by být snahou nás všech,
kterým není lhostejný život na vesnici,
aby masopust probíhal v klidu, pohodě
a veselí bez zbytečných naschválů.
občan z Budislavic
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Zámek ve Starém Smolivci kolem roku 1900
(dokončení ze strany 1)
Zikmunda Lucemburského. Byl šlechtou dokonce dvakrát zajat a držen pod
dozorem. Když v roce 1419 zemřel,
vypukla husitská revoluce. Proti Čechům, odpůrcům církevních poplatků
za odpustky při zpovědi a vyznavačům
víry podobojí, navíc hlásajícím heslo
„Všichni lidé jsou si rovni“, vypravil
papež pět křižáckých výprav s cílem
vymítit český národ mečem a ohněm.
Mimo to proti husitům a Žižkovi zaútočily výpravy císařské a panské. Nejméně dvě další ve své režii podnikl Zikmund Lucemburský. Po uznání privilegia příjímání podobojí se Zikmund konečně ujímá r. 1436 žezla v Čechách,
ale za rok umírá. Po další krátké epizodě vlády Albrechta II. trvá bezvládí
v Čechách až do roku 1452.
Starý Smolivec zůstával bez
ohledu na velké dějinné události stále
malým samostatným panstvím. Téměř
tři století setrval v držení Řesanských
nebo jejich potomků. Nicméně pevnou
kamennou tvrz s patrovou dřevěnou
nástavbou, ve Smolivci vystavěli bratři
Václav a Mikuláš teprve po roce 1544.
Ze tří stran ji obklopoval a chránil vodní příkop. Na straně severní sypaný
zemní val zpevněný dřevěnou palisádou.
Roku 1612 formálně prodává
Ondřej Řesanský panství Starý Smolivec Janu Lipovskému, snoubenci jeho
dcery Zuzany. Pravděpodobně
z daňových důvodů.
Jan Lipovský s manželkou
Zuzanou pak prožili ve Smolivci obtížné období třicetileté války. Jmenovitě
obsazení vsi několikatisícovým císařským vojskem dne 5.10.1620 a násle-

dující jejich kvapný útěk v noci na úterý 6.10 a střet s ještě početnějším vojskem českých stavů (20 000) v prostoru
zdejšího návrší „Vražda.“ Po císařských zde zůstalo 200 pobitých, stejný
počet raněných, několik desítek opuštěných povozů a pobitých koní.
Největší škody napáchané třicetiletou válkou na majetku našich předků
ale způsobili mezi listopadem 1633 a
koncem února 1634 až Valdštejnovi
žoldáci. Vojsko tří pluků (Pikolomini,
Maradas a Galas), zimující štábem
v Horažďovicích, se rozlezlo po celém
kraji a vyrabovalo celé Prácheňsko
(dobytek, obilí i píci). Mnoho usedlostí
ze vzteku a msty i vypálili.
Starosmolivecký pivovar byl
otevřen v roce 1647, následně pak i
výsadní krčma. První písemný soupis
poddaných z roku 1654 obsahuje 24
jmen (z toho 11 selských gruntů). Také
zmiňuje ovčáka a jeho pacholka jako
personál panského ovčína.
Druhé období historie St.
Smolivce nastává v roce 1697. Vnuk
Zuzany rozené Řesanské, F. K. Lipovský prodal Smolivec rytíři Jiřímu Vojtěchu Janovskému, pánu na Oselcích.
Starý Smolivec se tak stal součástí panství Oselce.
Nový majitel zavedl především čilou administrativní správu.
Rychtáři museli jednou týdně „na kanceláři“ v Oselcích podávat zprávy o
orbě, setí, či o sklizni na panských polích a lukách a přejímat aktuální příkazy. Zavedl jmenné seznamy robotních
povinností - urbáře - pro jednotlivé
poddané.
O každé svatbě byla pořizována svatební smlouva a následně i proto-
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kol o svěření gruntu novému poddanému s výčtem parcel, objemem týdenní
roboty, výší odvodu daní a ujednání o
splátkách jednotné dávky 260 zlatých
(za svěřený selský grunt) ve prospěch
majitele panství.
Oselečtí po přestavbě kotouňského kostela a výstavbě čtyřkřídlého
zámku v Oselcích přistupují kolem
roku 1720 k výstavbě barokního zámku
ve Starém Smolivci. Místní kontribuční
sýpka pochází asi z roku 1790.
Vyučování školou povinných
dětí bylo ve Smolivci zahájeno v roce
1808 pod patronací tehdejšího majitele
panství Filipa Antonína Bibry. První
budova dvoutřídní obecné školy čp. 16
byla postavena až roku 1827.
Po zrušení roboty v září 1848 si
museli majitelé panství pořídit vlastní
potahy. Pracovní síly získali pronájmem některých polí. Kočové, kteří
dříve vykonávali robotní povinnosti za
sedláky nově „ na panském“ odpracovávali nájemné za dočasně získané pozemky. Velká změna tedy nenastala.
Jen sedláci se zbavili vydržování svých
podruhů.
Oselečtí však po zrušení roboty hospodařili na zdejším dvoře bez
velkého zájmu. Starosmolivecký pivovar zrušili ještě v roce 1848. Ovčín pak
kolem roku 1860. Zajímali je spíš hotové peníze. Smolivec proto po následující dvě desetiletí pronajímali za roční
nájem 4000 zlatých splatných po tisíci
v každém čtvrtletí.
Konečně v roce 1887 Viktor
Boos Waldek prodává starosmolivecké
polesí (340 ha), dvůr se všemi pozemky
(140 ha) i zámek, Karlovi z Lilgenau,
majiteli panství Lnáře. Tím bylo ukončeno období 180 let sounáležitosti
Smolivce s panstvím Oselce. Lnářští už
ve Smolivci hospodařili výhradně jako
soukromý podnikatelský subjekt. Koupí
docílili především scelení svých lesů od
Hvožďan až po Radošice. Újmu zde
utrpěli při pozemkové reformě z roku
1924, kdy polovina pozemků statku
byla přidělena místním zájemcům. Po
finančním krachu pana Lilgenau koupil
Lnáře r. 1927 pan Karel Bondy. Když
ho stihl stejný osud v roce 1936, získali
velkostatek Lnáře bratři Slavomír a
Josef Vaníčkové.
Po druhé světové válce byl
rozparcelován prakticky celý zbytek
zemědělské půdy zdejšího statku. Lesy
a rybníky byly zestátněny. Po změně
politických poměrů byl v roce 1993
nemovitý majetek vrácen původním
majitelům.
Za dobu 600 let prokazatelné
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existence vsi Starý Smolivec v něm
prožilo své životní osudy kolem dvaceti pěti generací. Popsat jejich úsilí o
stálou obživu rodiny a uspokojivé bydlení v různých časových etapách nemůže postihnout novinový článek.
Výročí by si zasloužilo obsáhlejší studii zahrnující posloupnost jmen
majitelů, vývoj počtu obyvatel a místní
samosprávy, dopady válečných událostí, někdejší životní styl, zvyky a zábavy, aktivity divadelních ochotníků,
hasičů, nebo sportovců.
Pozornost by zasloužila i novodobější historie změn zemědělského
podnikání od druhé poloviny dvacátého

sobotu 23. února pořádala kulturní komise při OÚ Hradiště dětský
maškarní bál. Okolo 14. hodiny
se masky začaly scházet i se svým doprovodem v místní klubovně. K tanci
hráli diskžokejové Šašek a Šášula.
Pro každé dítko byla připravena sladkost i dáreček. Rodiče se účastnili vyhlášení nejlepších masek. První místo
obsadil motýl Emanuel. Druhé místo
obsadila maličká Červená Karkulka a
třetí místo patřilo Španělské tanečnici.
Dětem i rodičům se odpoledne líbilo a
všichni se dobře bavili.
Jana Bláhová

otografie ze slavnostní promoce
Virtuální univerzity třetího věku.
17. 1. 2013 převzala v Praze skupina studentů z Kasejovic osvědčení o
absolutoriu v programu „Svět okolo
nás“.
-mp-
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století a stavební úpravy, které změnily
tvář vsi. Vyasfaltování silnic a místních
komunikací, nový průtah obcí, rekonstrukce zámku a přístavba kinosálu,
vybudování sportovního areálu, požární nádrže či maloobchodní prodejny
apod.
Je mi jasné, že každá ves a obec
usiluje především o zajištění současných potřeb svých občanů a že minulost bývá vnímána jen jako více či méně zajímavé vyprávění. Přesto si myslím, že 600. výročí založení vsi je dobrým důvodem k jeho připomenutí.
Karel Kabátník

bor dobrovolných hasičů Oselce pořádal 16. února masopustní průvod celou obcí. A jak to
při oseleckém masopustu chodí? Sraz
je v 9 hod. v hasičské klubovně, kde
probíhá oblékání do masek a paní
Tichá líčí obličeje. Zpěváci s hudbou
vyberou obraz, podle kterého zpívají
příběh u každého domu. Hlavními
postavami jsou ženich s nevěstou.
Před hasičkou zbrojnicí se udělá společné foto všech masek a může se
vyrazit. U každého rodinného domu
hospodyně připraví občerstvení a ženich si s ní zatancuje. Hospodáři zazpívají další písničku. Všichni ochutnají jídlo a pití a pokračuje se k dalšímu domu. Po 17. hodině se průvod
vrací do klubovny, kde se masky odmaskují a při harmonice pokračují ve
zpěvu a tanci. Je to náročný den, ale
tradice se musí dodržovat. V letošním
průvodu chodili ženy, muži i děti,
celkem asi pětadvacet masek. Hlavním úkolem zúčastněných je masku
zahrát a vydržet ve slušném stavu do
konce.
Miloslav Cikán
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hospodách se při pivu probírá
kdeco, od politiky přes zdravotní
témata, jež leckomu záhy začnou
vadit, a tak se převede řeč jinam, až
například k problematice automobilistické a s ní spojenými policejními kontrolami.
Jednou se taky debatilo o policejních prověrkách, jimž se řidiči musí
podrobovat včetně dušení, kterému se
říká použití alkotesteru. Náhle se zrodil
nápad, který by měl dojít sluchu českého parlamentu. „Když policista vyhodnotí situaci a vynese verdikt, že šofér
kvůli zvýšené hladině alkoholu v dechu
a tím pádem nejspíš i v krvi není způsobilý další jízdy, měla by se tato praxe
přenést i do jiné oblasti.“
Potutelně se tvářícího autora
tohoto výroku se celá hospoda ptala: „A
co jako máš na mysli?“ Náhlý nápad
onen vtipálek hezky nachystal, aby se
rozprava dostala do prudkého a všeobecného humoru. „No přece řízení auta
pod vlivem ohrožuje účastníky silničního provozu a ochlasta má oprávněně
utrum. A když někdo ovlivněný alkoholem odpoví na otázku oddávajícího,
berete si zde přítomnou xy …, ano, byl
způsobilý tohoto právního úkonu? Neměla by se před uzavřením sňatku taky
zjišťovat opilost ženicha (někdy i nevěsty)? Myslím, že by se tím zabránilo –
při pozitivním nálezu – mnoha rozhodnutím, po nichž po letech přicházívají
tragické rozchody.“
Spontánní smích byl zhodnocením vpravdě revolučního návrhu. Rozvinula se asi hodinová zábava na toto
téma a nebylo možné si všechny příspěvky zapamatovat. Rozvíjeli to nahoru dolů, z jedné stránky ke druhé a mnozí si otírali slzy smíchu. „Vždyť i oddávající obvykle připíjející novomanželům by už po dvou obřadech musel být
vyřazen ze své úřední role,“ byla jedna
ze závažných připomínek. „A kolik
chlapů by se tak zachránilo před letitým
neuváženě nebo nuceně uzavřeným
manželstvím!“ „Naopak, kolik žen by se
vyhnulo trpkému soužití s opilcem, ňoumou či tyranem“, zazněl hlas zachovávající vyváženost veselé disputace.
„Na tohle ti blbci v Bruselu ještě nepřišli,“ byla věta, jež uzavřela jedno téma,
a načal se jiný soudek hovorů.
Tak takhle to v nezdřevské hospodě občas chodívá.
Jiří Čepelák
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Muži - jaro 2013
Datum
23.03.13
30.03.13
06.04.13
13.04.13
20.04.13
27.04.13
04.05.13
11.05.13
18.05.13
25.05.13
02.06.13
08.06.13
15.06.13

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

Čas
15.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
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Přípravka mladší - jaro 2013
Okresní přebor

Okresní přebor

Utkání
Kasejovice - Nepomuk B
Kasejovice - Přeštice B
Lužany - Kasejovice
Kasejovice - Blovice B
Hradec A - Kasejovice
Kasejovice - Přednice A
Žinkovy - Kasejovice
Kasejovice - Střížovice
Letiny - Kasejovice
Kasejovice - Dvorec A
Chlumčany B - Kasejovice
Kasejovice - Sp. Poříčí B
Chotěšov - Kasejovice

Odjezd

Doprava

Datum

Den

11.04.

ČT

Čas
17.30

14.45

BUS

18.04.

ČT

17.30

15.00

BUS

03.05.

PÁ

18.00

15.30

Auta

17.05.

PÁ

18.00

15.30

BUS

23.05.

ČT

17.30

15.15

BUS

06.06.

ČT

17.30

15.00

BUS

Utkání
Kasejovice
- Nepomuk B
Losiná B
- Kasejovice
Žákavá
- Kasejovice
Nepomuk B
- Kasejovice
Kasejovice
- Losiná
Kasejovice
- Žákavá

Dopravu zajišťují rodiče auty.

Dorost - jaro 2013 Krajská soutěž
Datum
24.03.13
30.03.13
07.04.13
13.04.13
21.04.13
28.04.13
04.05.13
11.05.13
19.05.13
26.05.13
02.06.13
09.06.13
15.06.13

Den
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
SO

Čas
10.30
10.00
10.30
10.00
10.30
10.00
10.00
10.00
10.30
10.30
10.00
10.30
10.00

Datum
24.03.13
30.03.13
06.04.13
13.04.13
20.04.13
27.04.13
04.05.13
12.05.13
18.05.13
25.05.13
01.06.13
09.06.13
15.06.13

Den
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO

Čas
12.15
12.30
10.30
14.00
13.30
14.30
14.30
14.00
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Utkání
Kasejovice - Stod
Horšovský Týn - Kasejovice
Kasejovice - Merklín
Koloveč - Kasejovice
Kasejovice - Holešov
Chanovice - Kasejovice
Kasejovice - VD Luby
Nýřany - Kasejovice
Kasejovice - Mrákov
Kasejovice - Mochtín
Nýrsko - Kasejovice
Kasejovice - Blatnice
Staňkov - Kasejovice

Žáci - jaro 2013

Den
ČT
ČT
ČT
ČT
PÁ
SO
PÁ
ČT
PÁ
ČT

Čas
16.30
16.30
16.30
16.30
17.00
14.00
17.00
16.30
17.00
16.30

8.00

BUS

7.45

BUS

8.30
8.15 hř.Luby
8.00

BUS
Auta
BUS

7.45

BUS

7.45

BUS

Sraz
10.00

Doprava

8.00

BUS

11.15

Auta

12.00
12.30

BUS
BUS

12.00

BUS

13.00

BUS

Okresní přebor

Utkání
Kasejovice - Sp.Poříčí
Kasejovice - Nepomuk B
Losiná B - Kasejovice
Kasejovice - Štenovice
Žákavá - Kasejovice
SP.Poříčí - Kasejovice
Nepomuk B - Kasejovice
Kasejovice - Losiná B
Štěnovice - Kasejovice
Kasejovice - Žákavá

Dopravu zajišťují rodiče auty.

Doprava

Krajská soutěž

Utkání
Mrákov - Kasejovice
Kasejovice - Bezdružice
T.Chodov - Kasejovice
Kasejovice - Rokycany B
Staňkov - Kasejovic
Kasejovice - Nýřany
Bělá n. Radbuzou - Kasejovice
Blovice - Kasejovice
Kasejovice - Zbiroh
Heřmanova Huť - Kasejovice
Kasejovice - Chotěšov
VD Luby - Kasejovice
Kasejovice - Stod

Přípravka starší - jaro 2013
Datum
04.04.13
11.04.13
18.04.13
25.04.13
03.05.13
11.05.13
17.05.13
23.05.13
31.05.13
06.06.13

Odjezd

htěl bych touto cestou poděkovat
hudební skupině Brumendo, která hrála při oslavě 50-tin mojí
manželky Evy.
Kluci, vytvořili jste báječnou atmosféru, jste skvělí! Hlavně ráno jsme
to společně s veselou náladou ukončili.
Přeji vaší kapele hodně takto vydařených akcí, ať vám vydrží ta přirozenost a umění pobavit. Celá moje rodina
a všichni zúčastnění dáváme pro vás palec nahoru.
Váš kamarád F. Šmolík z Radošic

Velikonoční jarmark
16. 3. 2013 od 9 do 16 hod.
zámek Hradiště
Zelená Hora – Pomuk – Blovice
„Bermudský trojúhelník“
českých dějin
Přednáší prof. Jaroslav Čechura
21. 3. 2013 od 17 hod. zámek Hradiště
Papírová neděle
Pracovní dílna pro děti.
Děti se seznámí pod lektorským
vedením zkušených pracovníků
s různými typy papírových modelů,
vystřihovánek atd.
21. 4. 2013 od 13 do 18 hod.
zámek Hradiště
Koloniál u pana Bajzy aneb
Historie obchodu a obchodování
Interaktivní výstava z historie
prvorepublikového obchodu a reklamy
1. 3. - 26. 5. 2013
zámek Hradiště
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POJĎME SI HRÁT ANEB
OSMÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ
SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“
úterý 26. 2. se konal osmý seminář pořádaný v rámci projektu
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“. Veřejného setkání nazvaného Pojďme si hrát
aneb Vícegenerační hřiště věnovaného
možnostem zbudování (nejen) dětských
hřišť ve spádových obcích náležejících
ke Kasejovicím a využití prostoru stávajícího letního kina v Kasejovicích, se
bohužel účastnil jen velmi malý počet
zájemců z řad veřejnosti. A to i přes to,
že na semináři byli přítomni jako odborní konzultanti manželé Řehořovi –
oba profesí architekti.
Zájem o zbudování dětského hřiště
nebo alespoň instalaci několika herních
prvků projevila především Polánka. Také v Řesanicích by si představovali pro
sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých lépe upravené prostranství. Tam
by však muselo stát mimo centrum obce, které bylo prohlášeno vesnickou památkovou zónou a podléhá tedy poměrně přísným normám památkové péče.
Přestože v Kasejovicích je dostatečné množství sportovišť, ukázalo se, že
zde nemáme nejvhodnější vyžití pro
děti ve věku kolem dvou let, které ještě
nemohou navštěvovat mateřskou školu,
a tedy využívat jejího zařízení. Je otázkou, jak tuto situaci řešit. Zda se pokusit o zpřístupnění zahrady MŠ pro veřejnost, alespoň v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Či
se zasadit o zbudování nového vhodného herního prostranství pro nejmenší
děti. Obě možnosti mají svoje úskalí.
Zpřístupnění zahrady MŠ by bylo nutné konzultovat s ředitelkou tohoto zařízení, navíc by bylo nezbytné a poněkud

náročné sladit potřeby MŠ s potřebami
dětí (a maminek), které do školky zatím nechodí. Zbudování nového hřiště
naráží především na problémy finanční,
a to nejen v Kasejovicích, ale v kterékoli jiné obci.
Část semináře byla věnována i návrhům, jak využít areál stávajícího letního kina v Kasejovicích. Prostor kina
je obcí udržován ve velice dobrém stavu, bohužel jako kino však v současné
době neslouží a sloužit zřejmě nebude,
protože nikdo neprojevil zájem o jeho
provozování. A to i přesto, že cena pronájmu je opravdu pouze symbolická.
Nasnadě je využití tohoto areálu
k pořádání různých koncertů, divadelních představení, školních akademií a
případně jako prostoru pro výuku žáků
ZŠ. Ve všech těchto případech by však
musel být daný prostor trochu upraven
a muselo by zde být vytvořeno odpovídající zázemí, kde by se vystupující
mohli převléct, připravit na vystoupení… Navíc, protože se jedná o nezastřešené prostranství, vždy by muselo
být počítáno s „vnitřní“ variantou pro
pořádané akce.
Jak již bylo výše uvedeno, tento seminář byl již osmý v řadě seminářů pořádaných pod hlavičkou projektu
„Vytvoření sítě komunitních škol
v Pošumaví“. Následovat tedy budou
ještě dva semináře. Pokud Vás zajímají
témata těchto seminářů a rádi byste se
k nim vyjádřili, sledujte pro více informací vývěsky a webové stránky města
Kasejovice.
Lenka Černá
(komunitní koordinátorka Kasejovice)

úterý 19. února zavítali do kasejovického kulturního centra Milan Parnahaj a Josef Šlik
s hudebním programem určeným žákům
druhého stupně základní školy. Cílem
tohoto hudebně-vzdělávacího programu
bylo žáky seznámit s vývojem české
rockové hudby od 50. let 20. století až
do současnosti. Mluvené slovo Milana
Parnahaje bylo doprovázeno hudebním
vystoupením Josefa Šlika a ukázkami
dobových fotografií, filmů a nahrávek
nejen českých interpretů, ale světových
jedniček, jež měly zásadní vliv na formování české rockové scény. Objevem
pro žáky byl bezesporu Jan Hammer,
americký hudební skladatel a multiinstrumentalista českého původu, který se
proslavil zkomponováním hudby
k seriálu Miami Vice z 80. let minulého
století a u nás sepsáním písní a hudby
k oblíbené pohádce Šíleně smutná princezna.
Na programu nechyběly ukázky
z hudební tvorby Mikiho Volka, skupiny Rebels, Blue Effectu Radima Hladíka, hudby z podzemí zastoupené nahrávkou od Plastic people of the Universe, punku či heavy metalu. Zajímavá
byla pro žáky rovněž informace o vzniku kapely Visací zámek či ukázka zhudebněných veršů Josefa Kainara
v podání dnes již legendární skupiny
ETC. Své putování světem české hudby
zakončili účinkující exkurzem do současné domácí rockové scény. Žákům ji
přiblížili nahrávkou Medvídek a ukázkou písně Černí andělé od skupiny Lucie. S žáky se rozloučili písní z vlastní
tvorby.
Štěpánka Löffelmannová

POZVÁNKA na seminář

ŠKOLA A VEŘEJNOST
Seminář se koná v úterý 26. 3. 2013
od 17.00 hodin v budově Kulturně
společenského centra Kasejovice
Jak školu více zpřístupnit veřejnosti?
Lze efektivněji využívat školní prostory?
Co může veřejnost udělat pro školu?

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“

Milan Parnahaj a Josef Šlik
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Zdeňka Valentová
František Marouš
Růžena Zýková
Božena Mrázová
Václav Krejčí
Jaroslav Sloup
Marie Sloupová
Božena Čejková
Helena Brejchová
Božena Šneberková
Božena Netušilová
Josef Dlouhý
Marie Boubelová
Libuše Dražanová
Marie Marešová
Anna Tumová
Jaroslava Fialová
Karel Horal
Lidka Cenefelsová
Marie Jíchová
Helena Drnková
Josef Tesař
Josef Raška
Marie Jiřincová
František Kopřiva
Václav Chaloupka
Jiří Brunner
Růžena Nesvedová
Marie Stoklasová
Jiří Suda
Josef Skala
Josef Kovařík
Josef Mašek
Josef Šampalík
Jaroslav Kostka
Jiří Mazáček
Jan Šole
František Zachatý
Josef Suda
Věra Boušová
Josef Pužej

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

Číslo 3; ročník XVIII.

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
 Jo Nesbø - Nemesis
 Stephen E. Ambrose: Bratrstvo neohrožených
 Nezdřev - Dějiny obce od pradávna po dnešek
 Vlasta Javořická: Rackové
 Agatha Christie: Muž v hnědém obleku
 Joy Fieldingová: Až ji uvidíš
 Koně - plemena, základní péče
 Zdeněk Miler: O modrém kocourkovi
 Učíme se kreslit zvířátka
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

becní úřad s SDH Oselce pořádali 2. března v sále
Obecního šenku oslavu MDŽ. Starosta obce přivítal
všechny přítomné a oslavu řídil. Vystoupily děti z mateřské a základní školy Kasejovice, paní učitelky Zoubková a
Šolarová připravily krásný program, v níž nechyběla recitace,
zpěv a tanec.
Jako další vystoupily Orientálky z Chlumčan, měly
krásné oblečení a při hudbě něžně tančily. Všichni účinkující
dostali malé občerstvení a vedoucí krásnou růžičku. Následovala malá přestávka a po ní dostaly všechny ženy zákusek a
kávu. Po přestávce vystoupily oselecké ženy, které nestárnou
a mají chuť pořad něco vymýšlet. Bylo to krásné a divákům se
to líbilo. Všechny ženy dostaly karafiát, polibek a chlebíčky.
Celé odpoledne i večer hrála kapela Karel, Miloš a Jirka.
Chtěli bychom na příště požádat matky, aby jejich děti nerušily účinkující. Sál byl úplně plný, všude bylo teplo a byla dobrá nálada. Kritice se nevyhneme, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Miloslav Cikán

foto -vb-

foto -vb-

Anna Jánská, Životice
Ivana Balogová, Podhůří
Marie Hlavničková, Budislavice

Tilly Blanková, Podhůří
Petr Nováček, Kotouň

foto -vb-
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Kdo se stará o les?
Myslivec chodí lesními vrátky,
mluví se zvířátky,
když napadne sněhu dost,
nakrmí je pro radost.
,,Proč některá zvířátka v zimě spí?“
rámci Školního vzdělávacího
programu seznamujeme děti
s přírodou, hledáme společně odpovědi na různá tajemství ze života volně žijících zvířat. Prohlížíme si knihy a
encyklopedie, vyprávíme si a učíme se
pojmenovat kdo žije v lese, kde bydlí a
kde si staví svá hnízda, kde a jakou potravu si hledá. Také si vyprávíme, kdo
se o zvěř v lese stará a co je hlavní náplní myslivecké činnosti. V době hladu
přikrmujeme zvěř a krmíme ptactvo.
Krákorala černá vrána,
krákorala na havrana:
,,Milý strýčku havrane,
kdy už jaro nastane?“
Myslivecké odpoledne
Stejně jako v loňském roce, tak i letos
přijali naše pozvání naši kamarádi myslivci z MS Čihadlo Kasejovice – pan
Václav Adamec a Jiří Harant. Nezapomněli vzít psa – důležitého pomocníka,
štěně jagdteriéra Dika. Všichni jsme se
na setkání těšili a náležitě jsme se připravili.

Jak se na správné myslivce patří, přišli
v mysliveckých uniformách a přinesli
různé myslivecké a lovecké potřeby, lovecké trofeje - jelení, daňčí a srnčí paroží. Na vše jsme si mohli sáhnout a
vyzkoušet. Vyprávěli nám o různých
zajímavostech z myslivecké činnosti, o
životě lesní zvěře a jak se chovat v lese
a jak se zachovat, když najdeme opuštěné mládě - že není vůbec opouštěné.
Odpovídali nám na naše zvídavé otázky
a nakreslili i stopy zvěře, které můžeme
vidět u krmelce. Vysvětlili, že myslivci
mají specifickou mysliveckou mluvu krev je barva, ocas je pírko, divoké prase je kňour a jiné. Děti se živě zapojovaly do diskuse a byly nadšené. Myslivci poděkovali dětem za sběr žaludů a
kaštanů na přikrmování zvěře, za které
přinesli všem sladkou odměnu a pro
nejlepší sběrače Fandu Červeného a
Dominika Hromadu knihy o přírodě.
Pochválili je za znalosti a zájem o přírodu a slíbili nám další setkání.
Závěrem jsme si společně zazpívali mysliveckou písničku. Beseda přinesla dětem spoustu nových informací
a podpořila vytváření kladného vztahu
k přírodě.
Děkujeme našim kamarádůmčlenům mysliveckého sdružení, že si
našli čas předat své znalosti a zkušenosti dětem.
Ivana Ledvinová

˘

foto -vj-

Soutěže si vyzkoušeli i dospělí

foto -vj-

Pirát s kovbojem vedou defilé masek

dětském vnímání času je spousta
dnů, které vyvolávají těšení jmeniny, Velikonoce, narozeniny, Ježíšek a v neposlední řadě začátek
několikerých prázdnin. Jsou i dny,
k nimž některé děti vzhlížejí s obavami
- den, kdy dostanou horší vysvědčení,
než se čekalo, a Mikuláš. Děti z Nezdřeva a jeho okolí se však vždy těší na
zdejší dětský karneval. Letos se konal
v sobotu 16. února a opět se o hudební
stránku odpoledne a o soutěže starali
osvědčení manželé Váchovi spolu
s organizátorem starostou Chlandou.
Mezi spoustou tradičních masek, jako
jsou princezny, motýli a další, letos
zaujaly převleky méně časté: Křemílek
a Vochomůrka, automechanik, případně středověký rytíř. Soutěže nebyly
tentokrát jen pro děti, ale své schopnosti si vyzkoušeli i rodiče za vydatného

Číslo 3; ročník XVIII.
Na co se těšíme:
o písničky z pohádek
o návštěva DPS
o velikonoční tvořeníčko s rodiči
o velikonoce v MŠ - hledání velikonočního vajíčka
o vynášení zimy a hledání víly Jarněnky - otvírání zahrádky
o Divadlo Dráček - Jak se vodník
chtěl ženit

foto -ilMy u krmelce.

foto -ilJiří Harant a Václav Adamec s dětmi.

foto -il-

˘ ˘

˘

˘

povzbuzování svých potomků. Zvláště
se líbila nově zařazená podlézaná smíšených párů. V dobře zásobené tombole nepřišel nikdo zkrátka, na každý
lístek připadala nějaká výhra. Velké
pozornosti se těšily zejména svítící
míčky.
Po sedmnácté hodině, kdy skončila poslední soutěž a byla rozebrána
tombola, se již zvláště přespolní vydávali na cestu domů - veselé odpoledne
zvolna končilo. Končilo spokojeností
jak 27 děcek, tak 48 dospělých. To, že
bylo dětských účastníků méně než jindy, lze vysvětlit skutečností, že řada
dětí již odrostla takovéto zábavě. Na
karnevalu bylo nejstarší masce odhadem tak 11 let. Ale alespoň puberťáci
těm menším na parketu nepřekáželi a ti
se mohli do sytosti vydovádět.
Jiří Čepelák
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Pronajmu byt v Kasejovicích 2 + kk - nezařízený, plynové topení. Tel. 724 181 001.
Prodám sazenice buxusů, 25-50 cm výška. Cena dohodou. Tel.: 605 551 061.
Prodám křemíkovou svářečku KS-200 A..
Tel. 733 217 737.
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.

Číslo 3; ročník XVII.

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

Komunitní škola Kasejovice o.s.
pořádá a zve na jarní vycházku

v sobotu 6. dubna 2013
sraz ve 14 hod. na kasejovickém náměstí
Buřty a dalekohledy s sebou.
Trasa cca 9 km, vhodná pro děti i pro odvážlivce
s kočárky (teréňáky).

Český svaz zahrádkářů
srdečně zve na

5. dubna 2013

od 19 hod.

v sále kulturně společenského centra.
Bude prodáváno hnojivo Kristalon za solidní cenu.

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA
zve na
Vlastivědnou vycházku
OKOLO KŘESOVCE
(Buzice, Jůžov, Škvořetice, Pacelice)
neděle 24. března 2013
Výchozí bod: Blatná, u věže, 9:00, délka trasy: cca 15 km

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 16 -18 týdnů
Cena 149 - 170 Kč / ks - v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční v sobotu 16. března 2013
Kasejovice - u fotbalového hřiště - ve 14. 40 hod
Případné bližší informace tel: 728 605 840 728 165 166
415 740 719
Nová služba při prodeji slepiček - výkup králičích kožek cena 22 - 35 Kč/ks

Přednášku PhDr. Hany Říhové
ŽIVOT MĚŠŤANŮ NA BLATENSKU Z POHLEDU MĚSTSKÉHO
PRÁVA
čtvrtek 28. března 2013 v 17 hod., Městský úřad v Sedlici
Vstupné 50,- Kč, členové Klubu zdarma
Vlastivědnou vycházku
VE ŠLÉPĚJÍCH SV. VOJTĚCHA A SV. JANA NEPOMUCKÉHO
aneb Krajem pod Zelenou Horou (Nepomuk, Klášter)
neděle 7. dubna 2013
Výchozí bod: Nepomuk, náměstí, 10:30, délka trasy:
cca 10 km
Bližší informace na tel.: 723 985 237 nebo e-mailu:
kasej81@atlas.cz
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