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

Prvňáčci se svými patrony - žáky 8. třídy.

loňském roce uspělo město Kasejovice s žádostí o finanční příspěvek na akci „Oprava rybníků
– požárních nádrží v části obce Újezd u
Kasejovic“ v rámci dotačního programu
Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2012. Z toho

důvodu mohla být zahájena oprava
obou újezdských rybníků, která spočívala v odbahnění, opravě hrází a výpustí. Stavební práce si vyžádaly finanční
náklady ve výši cca 300 tisíc Kč.
Štěpánka Löffelmannová

letošním roce proběhl v rámci
Programu obnovy venkova 19.
ročník celostátní soutěže Vesnice
roku 2013. Do soutěže se mohly v každém kraji přihlásit všechny obce vesnického charakteru čítající maximálně
6200 obyvatel, které mají zpracovaný
vlastní strategický dokument zabývající
se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého
územního obvodu. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Záštitu nad jednotlivými
krajskými koly přejímají jejich hejtmani.
V rámci Plzeňského kraje se
do soutěže Vesnice roku 2013 přihlásilo město Kasejovice, jež má s touto
soutěží mnoho zkušeností z předchozích let. Předsedou hodnotitelské komise za Plzeňský kraj byl Petr Klásek –
starosta obce Chanovice, místopředse-

dou Josef Rousek – starosta města Strážov a tajemníkem Ivo Ryšlavý – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Vítězem letošního ročníku soutěže
se v Plzeňském kraji stala obec Němčovice, která obdržela Zlatou stuhu. Další
stuhy získaly v Plzeňském kraji obce
Buková, Řenče, Velký Bor a Kolinec.
Nepovinnou součástí soutěže
je soutěž o Zlatou cihlu, které se Kasejovice rovněž zúčastnily. Smyslem
Zlaté cihly je ocenit příkladné stavby
realizované v duchu Programu obnovy
venkova. Letos Kasejovice vsadily na
nově zrekonstruované kabiny TJ Sokol
Kasejovice, které byly již oceněny
v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje.
Kabiny fotbalistů zaujaly hodnotitelskou komisi a Kasejovice tak v soutěži
o Zlatou cihlu zvítězily.
Úspěšné bylo město také
v soutěži o nejlepší video. Kasejovice
tak obdržely ocenění Video Plzeňského

ruhé září otevřelo nový školní rok
2013/2014. K slavnostnímu zahájení tohoto školního roku došlo i
na Základní škole Kasejovice. Necelé
dvě stovky žáků, jejich rodiče a vyučující přivítal před budovou školy ředitel
Jaroslav Viktora. Po něm se slova ujal
místostarosta města Václav Červený.
Ten ve svém projevu vyjádřil své potěšení nad tím, že do první třídy nastoupilo 25 prvňáčků. Dále pohovořil o tom,
jak je důležité vytvářet si vztahy nejen
se svými spolužáky, ale také s vyučujícími, kteří je budou po celých devět let
školou provázet. Poté se žáci rozešli do
svých tříd, kde je jejich třídní učitelky
seznámily s tím, co je v novém školním
roce čeká.
V první třídě přivítala nové
žáčky jejich třídní učitelka Iva Zoubková společně s ředitelem školy a místostarostou města, který prvňákům popřál, aby se jim ve škole líbilo a předal
jim drobné dárky. Následující den navštívili prvňáčky jejich patroni – žáci 8.
třídy, kteří se jim představili a seznámili
s tím, jaké společné akce na ně čekají a
jak se o ně budou po celý školní rok starat.
-lfs-

kraje v soutěži Vesnice roku 2013. Toto
video s názvem "Kasejovice očima vědce" mohou všichni zájemci zhlédnout
na stránkách města Kasejovice
www.kasejovice.cz.
-lfs-
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 26.8. 2013
Rada města Kasejovice schvaluje mj:
pronájem zemědělských pozemků
v k.ú. Kasejovice a Polánka u Kasejovic firmě Agrochov Kasejovice
– Smolivec, a.s. za cenu 3.230,- Kč/
ha/rok a pověřuje starostku
k podpisu nájemní smlouvy
záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic a
stanovuje pravidla pro pronájem
(viz seznam pozemků v příloze)
členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a posuzování nabídek na nákup čistící komunální techniky v rámci projektu
„Snížení prašnosti ve městě Kasejovice“: členové – Ing. Marie Čápová, Bc. Václav Jakubčík, Václav
Kalbáč, Karel Fiala, Milan Korejček; náhradníci - MVDr. Václav
Červený, Eva Chárová, Josef Cigler, Zdeňka Kučerová, Ilona Sudová
cenovou nabídku firmy STAFISKT, s.r.o., Pačejov na akci „Oprava
požární zbrojnice v Kasejovicích“
za cenu 263.212,- Kč a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy o dílo
pronájem pozemku parc. č. 1153/2
o výměře 355 m2 v k.ú. Kasejovice
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 3,- Kč/m2/ rok
paní Ivaně Rubášové, bytem Kasejovice a pověřuje starostku
k podpisu nájemní smlouvy
záměr prodeje pozemků parc. č.
1604/21 o výměře 94 m2 a parc. č.
1604/22 o výměře 35 m2 v k.ú. Kasejovice
záměr prodeje pozemku parc. č.
685 o výměře 232 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
„Smlouvu o spolupráci“ uzavřenou
s firmou Seznam.cz, a.s., na propagaci města a pověřuje starostku jejím podpisem
„Smlouvu o výpůjčce“ a „Smlouvu
o smlouvě budoucí kupní“ uzavřenou v rámci projektu „Nákup kontejnerů pro objemný odpad“ se
Sdružením měst a obcí Plzeňského
kraje a pověřuje starostku jejich

podpisem
termín schůze Zastupitelstva města
Kasejovice na 12.9.2013
v Chloumku a hlavní body programu (změny v rozpočtu, schválení
žádosti města o realizaci polních
cest v k.ú. Polánka u Kasejovic)
dorovnání hranic pozemku parc. č.
4/1 v k.ú. Chloumek
záměr pronájmu pozemků parc. č.
245/8 o výměře 562 m2 a parc. č.
281 o výměře 149 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka
žádost p. Petra Rozkovce, bytem
Záboří o přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou v Kasejovicích
záměr směny pozemků: část pozemku parc. č. 962 v k.ú. Chloumek
v majetku Města Kasejovice za pozemek parc. č. 649/3 o výměře 45
m2 v k.ú. Chloumek v majetku Josefa a Michaely Křištových + doplatek a část pozemku parc. č.
659/1 v k.ú. Chloumek v majetku
Města Kasejovice za pozemek parc.
č. 649/4 o výměře 65 m2 v k.ú.
Chloumek v majetku p. Jos. Hlíny
žádost p. Milana Šmída z Podhůří o
finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč
z Programu podpory neziskových
organizací na pořádání 23. ročníku
nohejbalového turnaje „Memoriál
Josefa Smrčky“ v Podhůří
žádost pí Miloslavy Pohankové
z Polánky na pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře cca
7 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na
dobu určitou (30.8.2013-27.9.2013)
za účelem přistavení kontejneru na
výkup jablek
projektantku Alenu Vochovou pro
výkon technického dozoru na stavbě „Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice“ za cenu
87.000 Kč a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy
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uplynulých měsících proběhla
v Kasejovicích a okolních vesnicích oprava křížků a kapliček
v majetku města. Opraveny byly více
jak tři desítky křížků a došlo na očištění
kamenných podstavců památníků padlým za první světové války. Kompletní
opravy kapliček byly provedeny
v Přebudově, Kladrubcích, Chloumku a
Újezdě. Oprava těchto drobných sakrálních staveb by měla přispět ke zlepšení
celkového vzhledu spádových vesnic a
jednotlivé křížky připomenout, že na
svých místech nestojí náhodně, ale jsou
vzpomínkou na události, jež se zde před
lety odehrály. Akce byla podpořena
z Programu rozvoje venkova – LEADER.
Symbolické posvěcení křížků
proběhne v neděli 15. září 2013 po mši
svaté přibližně v 10.15 hodin u křížku
proti správní budově Agrochovu Kasejovice.
-lfš-

Kaplička v Martinské ulici.

Rada města bere na vědomí:
informaci o požadavku Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice
stanovisko k odkoupení bývalé vodárny u nádraží na st. p. 402 v k.ú.
Kasejovice od Správy železniční
dopravní cesty, s.o., Praha

Poděkování
Jsem moc ráda, že jsem se dočkala nové silnice v ulici pod lesem v Hradišti.
Jízda na invalidním vozíku je již bezproblémová a bezpečná.Proto tímto velice
děkuji především pí.Ladmanové (starostka obce Hradiště), zastupitelstvu obce
a firmě EUROVIA Silba , a.s.Plzeň za dobře odvedenou práci.
vozíčkářka Anna Lehečková

Kaplička při silnici na Chloumek.
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USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 15.8. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání
rozpočtové opatření č. 6/2013
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
úvěru České spořitelny a.s. č.
0103611429 ze dne 20. 3. 2013,
kterou se snižuje výše splátek úvěru
prodej pozemku v k.ú. Dožice p.č.
817/23 o výměře 78 m2 za cenu 30
Kč/m2 a náklady na zaměření ve
výši 4 700 Kč panu Krejčímu
z Dožic
finanční příspěvek ve výši 15 000
Kč na sportovní činnost – kaskadérské ježdění na motorce, p. Martina
Krátkého z Mladého Smolivce
finanční příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů za žáky ZŠ
Hvožďany ve výši 20 000 Kč za 10
žáků za 9-12/2012
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení
informaci o přidělených dotacích

eškeré školní prázdniny, Vánoční
a Velikonoční svátky a jiné volné
dny jsem trávil se svým bratrem
u svého dědečka a babičky v kasejovické čtvrti nazývané „Židovna“.
Spolu se svými vrstevníky jsme
trávili nádherné dny plné dobrodružství
v této pozoruhodné lokalitě a naše základna byla především na již zaniklém
statku pana Červenky. Silueta hlavní
budovy tohoto statku je dodnes patrná
na omítce jižní strany bývalé židovské
školy. Další staré domy, úzké uličky,
tajuplná schodiště a budova synagogy
mi v mé fantazii připomínala čtvrť
„Stínadla“ z Foglarových románů.
Celou tuto atmosféru umocňovala postava ctihodného a vždy pečlivě ustrojeného pána v šatech a nezbytnou vestou, kterého s respektem zdravili mí
prarodiče. On jim vždy důstojně odpovídal se smeknutým kloboukem.
Pan M. vždy v sobotu nebo
v neděli přicházel uspořádat svoje sbírky uložené v synagoze. Vždy, když mě
spatřil sedět na schodech protějšího stavení pokynul mi, abych šel s ním.
Vlastně jsem na jeho příchod vždy netrpělivě čekal. Dozvěděl jsem se od něho
mnoho zajímavých věcí. Ale přiznám
se, že mě nejvíce lákal kout, ve kterém
byly soustředěné zbraně, halapartny

str. 3
v roce 2013 - Zelená úsporám OÚ
Mladý Smolivec a šatny TJ Starý
Smolivec
informaci o navrhované směně a
prodeji pozemku v Radošicích u
Rybárny s tím, že výsledná cena za
pozemek musí být 50000 Kč a musí
dojít k vytýčení skutečných hranic
ve srovnání se stavem vedeným na
katastru postavených rekreačních
chat v této části
rozhodnutí KÚ PK o zrušení rozhodnutí MěÚ NP, kterým byla zamítnuta námitka pana Šišky, že se
stavba cyklostezky nachází na pozemku p.č. 338/1, 331/1 a 369
v k.ú. Radošice
vyrozumění a výzvu Krajského soudu v Plzni o tom, že probíhá řízení
o návrhu, kterým se pan Šiška domáhá zrušení opatření obecné povahy MěÚ Nepomuk - dopravního
značení cyklostezky s tím, že Obec
MS bude v řízení uplatňovat práva
osoby zúčastněné na řízení
informace o možnosti provedení
komplexní pozemkové úpravy
v obci

městských strážníků a mučicí nástroje.
Přesto jsem měl také čas na vstřebání
informací o všem dalším, co v muzeu
bylo. Jednou mě pověřil zvláštním úko-

Pan Václav Mentberger
s londýnským rabínem J.Rosnerem
lem. (To nebylo neobvyklé. Pan Tomáš
Polák mně vyprávěl, jak na popud pana
M. s partou kluků prozkoumával tajné
chodby pod městem. Ale to budou lépe
vědět další pamětníci.) Já jsem měl prozkoumat půdu synagogy. V tu dobu
jsem již věděl, že zvykem židovského
obyvatelstva bylo ukládat nepotřebné
svaté a tajné věci na půdy synagog.
(O známém pražském Golemovi údajně
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ž několik let jsme opravovali
místní komunikace způsobem
„lepení děr“. Stav některých komunikací byl již neúnosný. ZO Hradiště schválilo zásadní opravu místní
komunikace v Hradišti „Pod Vrchem“
a místní komunikaci v Bezděkově, která vede k „Sádlíku“. Obě obecní cesty
byly v srpnu kompletně opraveny a
pokryty „balenou“. Dosud prašná cesta, která spojuje náves s částí Hradiště
„Pod Vrchem“ také dostala nový asfaltový povrch.
Všechny zmiňované komunikace jsou hodně využívány nejen obyvateli, žijícími v těchto lokalitách.
V Hradišti podél opravené komunikace je mnoho let nainstalována expozice kovářských prací. Každoročně sem
přijíždí řada obdivovatelů kovářského
umění pana Antonína Lehečky - bývalého hradišťského kováře.
Přeji, aby opravené komunikace všem dobře a dlouho sloužily.
Jaroslava Ladmanová

pohřbeném na půdě Staronové synagogy jsem se však dozvěděl mnohem později). Všichni kdo znají naši synagogu
vědí, že na půdu vede jediný vchod
v klenbě stropu. Vylézt po žebříku a
prolézt úzkými dvířky na půdu je docela artistický výkon. To může provést
pouze kluk, který celé prázdniny trénuje lezení na ovocných stromech v okolí.
Výsledek mého pátrání byl nevalný.
Objevil jsem stavební rum po zednících, ptačí a netopýří trus a několik hromádek snad hlíny. Je možné, že jsem
nedokázal hledat jako zkušený pátrač,
který ví, kam se podívat. Pan M. byl
nicméně s výsledkem spokojený, nebo
na sobě nenechal znát svoje zklamání.
V muzeu pana M. jsem strávil
velice zajímavou část prázdnin a myslím, že mě tato zkušenost poznamenala
v dalším životě. Velmi mě zajímá historie jako celek a především historie mého nejbližšího okolí.
Je mi jasné, že moje vzpomínky
na pana M. jsou velice kusé a citově
podbarvené. Určitě jsou v okolí lepší
pamětníci včetně jeho rodiny, kteří znají jeho život a záslužnou práci podrobně. Pokud budou mít chuť sdělit nám
obyvatelům Kasejovic něco dalšího o
panu M., velice rád si to přečteme.
-sj-
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ak jistě kasejovická veřejnost ví,
v současné době se upravuje
podzemí synagogy za účelem
dalšího možného rozšíření muzejních
prostor. Možná, že problémy s těmito
prostory, vlhkost, nedostatečné osvětlení a nemožnost vytápění způsobí, že
běžné exponáty zde nebude možné vystavovat. Uvažuje se s možností vystavované artefakty vystavovat pouze
v příznivých měsících.

Bývalá židovská škola.
Je jasné, že důvody, proč židovská komunita usoudila, že tyto prostory
nejsou vhodné pro vyučování dětí přetrvávají. Z toho důvodu byla vlastně
vystavěna židovská škola naproti modlitebně. V každém případě jsou podzemní objekty synagogy ukázkou mimořádné architektury, jak potvrdil plzeňský architekt.
I ve své současné opravené podobě představuje tento komplex mimořádný zážitek pro návštěvníka. Do podzemních prostor se vstupuje z jižní
strany budovy zalomenými dveřmi.
Dveře se dají otevřít buď na průchod
jedné osoby, nebo široce otevřít pro
průchod více lidí. K dalším místnostem
vede široká klenutá chodba. V té byla
podle všeho umístěna policová knihovna. Tam podle zvyku židovského náboženství byly uloženy modlitební knihy.
Podobná knihovna je vidět v podzemní
modlitebně u Zdi nářků v Jeruzalémě.
Chodba pokračuje ke schodišti do hlavní modlitebny. Schodiště ztratilo asi
v historické době opodstatnění a bylo
zaslepeno klenbou. Druhé dveře vedle
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schodiště vedou do velké místnosti
s dvěma okny asi 0,5 m nad terénem.
Z vybavení místnosti zbyly v klenutém
stropě pouze háky na zavěšení lamp.
Hned vedle vstupních dveří je vchod
do malé místnosti se vstupem do nízkého sklípku určeného patrně na uskladnění potravin.
Nejzajímavější částí podzemí je
místnost tzv. černé kuchyně. Vchází se
do ní nízkými dveřmi. V černé kuchyni
se vařilo na otevřeném ohni a kouř
stropem odcházel bohatě dimenzovaným komínem. To je také důvod, proč
byly dveře do černé kuchyně extrémně
nízké. Při nepříznivém počasí se kouř
nedostal do ostatních místností.
V černé kuchyni jsou samozřejmě výklenky pro uložení kuchyňského nádobí na policích. Zajímavý je však tvar
jednoho výklenku, který zaujme vnímavého návštěvníka. Má tvar podivuhodné bytosti podobné lidské postavě.
s výškou cca 2 metry a velice širokými
rameny.

Zvláštně tvarovaný výklenek ve zdi.
Zveme všechny zájemce, aby si
přišli prohlédnout zajímavé podzemí
kasejovického muzea.
-rkn-
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itná voda pro Oselce a Kotouň by
měla být zajištěna. Vydatnost vrtu podle předávání je dostačující
a kvalita podle rozboru je dobrá. Zapojení prováděla firma V.H.S.H.s.r.o.
Strakonice, zemní práce dělal domácí
bagrista p. Janda.Stavební práce a pomoc při pokládání dělali pracovníci obce p. Panuška, Motejzík a Vavřička.

foto -mc-

zhledem k tomu, že se blíží konec
sjednaného nájmu hrobových
míst na veřejném pohřebišti (k
31.12.2013), žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů a informací, které se vztahují k pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti
v Bezděkově.
Na základě těchto údajů bude
nájemcům hrobových míst během měsíce prosince 2013 zaslána nová nájemní smlouva spolu s údaji o úhradě nájmu
na období od 1.1.2014 do 31.12.2023.
Pro tento účel vydal Obecní úřad Hradiště formulář, který si mohou jednotliví
nájemci hrobových míst vyzvednout na
OÚ Hradiště, v místní prodejně v
Bezděkově nebo stáhnout na webových
stránkách obce (www.obec-hradiste.cz )
a odevzdat na OÚ Hradiště nejpozději
do 30.11.2013.
Děkujeme za spolupráci
Tesařová Alžběta - účetní obce

Komunitní škola o.s. Kasejovice
nabízí pro tento školní rok
tyto jazykové kurzy:

Mateřské centrum
Sedmikráska
zve maminky s dětmi
ke společnému setkávání
ve čtvrtek 9-12 hod.
v přízemí Kulturně společenského
centra města Kasejovice

německý jazyk pro začátečníky
německý jazyk pro mírně pokročilé
německý jazyk pro maminky
s dětmi
Zájemci se mohou obrátit na lektorku
Mag.phil. Lenku Šampalíkovou
na tel. čísle 721 933 386.

Září 2013
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USNESENÍ Zastupitelstva
obce Hradiště z 29.8. 2013

řipravili jsme nejen pro děti, ale i
pro rodiče a prarodiče zábavné
odpoledne. Pro děcka všech věkových kategorií bylo přichystáno několik her a soutěží. Poslední prázdninovou sobotu 31.srpna 2013 bylo na hřišti
v Hradišti opravdu veselo. Paní Braunová přivedla svoje koně, na kterých se

mohly děti svézt. Celá akce se podařila,
počasí nám vyšlo a všichni se dobře bavili. Na zakončení krásného dne si každé dítě upeklo buřtíčka.
Děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci krásného odpoledne.
J. Bláhová

Zastupitelstvo obce schvaluje :
program zasedání
aktualizovaný „Plán společných
zařízení“ v rámci KPÚ Bezděkov
dle předloženého návrhu zpracovatele GEOREAL spol. s.r.o. Plzeň.
ceník nájemného z hrobového místa na veřejném pohřebišti Bezděkově dle předloženého návrhu
návrh smlouvy na údržbu zeleně
v Obci Hradiště od p. Daniela
Brunáta, Dnešice
účast ve veřejné obchodní soutěži o
lesní pozemky p. č. 209 a p. č. 705
v k.ú. Bezděkov u Kasejovic
poskytnutí půdních dlaždic zájemcům za odvoz
záměr pronájmu bytu I. kategorie
2+1 v Hradišti čp.62 v I. nadzemním podlaží
záměr prodeje pozemku p. č. 2700
v k.ú. Hradiště u Kasejovic
spoluúčast na opravě přístupové
cesty k čp.24 v Bezděkově
Přijímá:
rozpočtová opatření č. 5/2013 a č.
6/2013

Vážení čtenáři.
Jelikož se nám blíží doba dlouhých a chmurných večerů, připravujeme pro vás
vědomostní soutěž Kasejovický milionář, která by měla proběhnout v kulturně
společenském centru Kasejovice v zimních měsících. Název sám napovídá, o co
a zároveň i o čem naše soutěž bude.

Své znalosti budou soutěžící prověřovat v těchto kategoriích:



Kasejovice a okolí - historie 
Kultura 20. století


Kasejovice a okolí - současnost
Obecné znalosti

Správnou odpověď budou soutěžící volit ze tří možných variant. V případě pochybností budou moci využít nápovědu: 50:50, PŘÍTEL NA TELEFONU a POMOC
PUBLIKA. Otázky budou honorované a každé družstvo si odnese obnos, který
vyhraje. Do soutěže se mohou hlásit jak jednotlivci, tak tříčlenná družstva.
Přihlášky a informace na tel. čísle 602 429 346.
Zároveň Vám budu vděčná za tipy na soutěžní otázky v daných kategoriích.
Dana Matějovská

Město Kasejovice
pořádá autobusový zájezd

v neděli 22. září 2013
odjezd v 8 hod. z kas. náměstí
plánovaný návrat okolo 18 hod.

Doprava zdarma.
Závazné přihlášky v Drogerii Kasejovice u paní Dany Jakubčíkové do 20. září.
Informace na tel. 602 429 346.

Bere na vědomí:
zprávu finančního výboru ze dne
6.8.2013

POZVÁNKA
NA MIMOŘÁDNOU
AKCI:

Září 2013

etos vyšla nezdřevská pouť přesně na svátek sv. Vavřince 10.
srpna a k pouti desítky let patří
fotbalový turnaj. Jeho příprava začíná
už v zimě na výroční schůzi SK Nezdřev, kdy se upřesňuje termín. Obvykle čtrnáct dní před samotným kláním se
koná další schůze, na níž se upřesňují
úkoly pořadatelů (na příklad kdo zařídí
propagaci, kdo občerstvení, kdy se
uskuteční brigáda na přípravu hřiště a
další).
V posledních letech má nejobtížnější úlohu člověk, který sestavuje domácí tým. Mnohé telefonáty i osobní
přesvědčování osvědčených hráčů
v řadě případů končí odkazem na plá-
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novanou dovolenou, povinnost hrát ve
stejné době mistrovský zápas nebo na
zdravotní obtíže. Třebaže na přípravné
schůzi Jarda Brabec jako manažer nezdřevského mužstva upozorňoval na
velmi svízelnou situaci v hráčském kádru, nakonec se mu i letos podařilo dát
mančaft dohromady, a to dokonce
v luxusním počtu a slibné kvalitě. Přestože „obhájili“ loňské poslední, sluší se
hráčům i Jardovi za jejich úsilí poděkovat.
Během turnaje padlo neuvěřitelných 22 branek po těchto výsledcích:
Kasejovice – Nezdřev 5 : 0, Vrbno –
Horažďovice 7 : 0, o třetí místo Horažďovice – Nezdřev 4 : 3 a finále Kasejo-

foto -vj-

foto -vjVítězné kasejovické mužstvo

pokladní knize Nezdřeva najdeme doklady nejen o historii státu
či o propagandě (viz minulé
články), nýbrž také svědectví o společenském a kulturním dění v obci.
Nepravidelně, ale zato stále se zde objevují náklady spojené s obecní knihovnou, založenou v roce 1905. Někdy jde
o konkrétně jmenované knihy
(například 1931 Na západní frontě klid,
nebo 1936 Paměti města Blatné), jindy
záznam uvádí jen počet knih a částku,
často je zapsáno pouze: příspěvek na
knihovnu. Několikrát jsou v pokladní
knize zachyceny také výdaje na opravy
knih například: od vyvázání knížek do
obecní knihovny Václavu Chárovi
(1924), vyvázání knih do obecní
knihovny K. Škudrna (1929). Péči o
chudé spoluobčany dokumentují zápisy
o podporách vyplacených Barboře Klozarové v letech 1923 až 1925, úhrada
její dopravy do nemocnice a posléze

vice – Vrbno 2 : 1. Před oficiálním vyhlášením výsledků a předáním cen uctili fotbalisté i diváci minutou ticha památku Davida Brože, dlouholetého
prázdninového obyvatele Nezdřeva a
platného účastníka pouťových zápasů
v dresu místního SK, který letos na jaře
zemřel.
Po vcelku pohledném fotbale
(zejména se zhruba stovce diváků líbilo
finálové střetnutí) následovala příjemná
taneční zábava s hudbou Jenda Bandu.
Pouťový program uzavřelo nedělní
sportovní odpoledne, v němž nešlo ani
tak o prestiž, jako o všeobecnou radost,
kterou přináší uvolněné sportování.
Jiří Čepelák

Kapitán Zdeněk Chára přebírá od generálního tajemníka
SK Nezdřev Josefa Větrovce vítězný pohár

zaplacení jejího pohřbu v roce 1925 ve
výši 187 Kč. Obec několikrát přispívala
na pobyt v nemocnici (Anně Štěchové
1931, Fr. Šulcovi 1933 a 1934, Frant.
Novákovi 1935) a pravidelně posílala
příspěvky Červenému kříži. V roce
1947 uhradila pohřebné za Kateřinu Potužákovou ve výši 1024 Kčs.
Mezi lety 1936 a 1948 je doložena existence sportovního klubu, a sice
zápisy: SK Nezdřev dar obci na vysázení stromků 125 Kč. Zdá se, že formulace dar … je kamufláží za odvod ze zábavy, neboť u podobných částek se
k podobnému datu v jiných letech uvádí
právě: odvod ze zábavy. Tyto zábavy
pořádal dle pokladní knihy sportovní
klub vždy počátkem května.
Od podzimu 1945 je podchycena
činnost Svazu československé mládeže
(SČM), když platí: dávku ze vstupenek
dne 25. 11. a 30. 12. SČM rovněž: platí
nájem z chudobince za dobu od 1. 8. 46

– 31. 7. 47 ve výši 400 Kč. Mládežníci
několikrát dávají obci dar 100 Kč na
opravu cest, těžko říci, zda nejde opět o
nějakou kamufláž. Od roku 1947 již
v pokladní knize nejsou žádné položky
spojené se Svazem československé
mládeže.
Na závěr této části uveďme dva
zápisy z roku 1934. Na straně 66: 8/7
Chlanda č. 18 pokuta pol. pych 20 Kč.
O čtyři stránky dále: 10/11 Vrácena pokuta Václ. Chlandovi skr. polní pych 20
Kč. Co se odehrálo během oněch čtyř
měsíců, které obě položky oddělují? To
je jedno z tajemství Pokladní knihy obce Nezdřev. A přidejme ještě dva záznamy z dnešního pohledu úsměvné a
raritní: 1924 19/6 za chrousty celkem
vyplatil 42 Kč a 1936 21/5 odměna za
sbírání chroustů 30,30 Kč.
Jiří Čepelák

Září 2013
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la spokojena i šenkýřka S. Beránková.
Neodpustila si však také malou poznámku ohledně malé účasti:
"Připravili jsme 60 porcí grilovaných
stehýnek a teď je budeme muset sníst
sami." I přes menší účast byli startující
spokojeni a většina by si přála potkat se
tu příští rok.
Příjemný, sportovně laděný den
skončil večerním posezením u piva, kde
se průběh turnaje probíral dlouho do
noci.
-lb-

foto -lbsobotu 24.8.2013 proběhl v Dožicích 1. ročník Dožické prakyády. Před Dožickou hospůdkou U
Simči bylo v sobotu živo již v dopoledních hodinách. Sjeli se sem příznivci
střeleckého sportu - střelby z praku. Ti
mladší proto, aby se něco přiučili, ti
starší si zde vychutnali vzpomínku na
klukovská léta.
Hlavní pořadatel a rozhodčí v
jedné osobě, p. L. Zajíc, připravil pro
střelce "palebnou zónu" za hospodou.
Bodové hodnocení sestřelených terčů
bylo dle jejich velikosti: kanystřík - 1
bod, PET lahve po 2 bodech a sestřelení
plechovek od piva bylo hodnoceno po 3

bodech. Odrazy se nepočítaly, pouze
přímý zásah či teč. Vcelku jednoduchá
záležitost nadělala některým střelcům
nejednu vrásku. Po prvním kole měli
téměř všichni 0 bodů! Postupně se však
závodníci zlepšovali a rozhodnuto bylo
již v předposledním kole.
Pořadatelé ve spolupráci se
sponzory připravili pro účastníky mnoho cen. Od žehličky, hodinek, rendlíku
přes poličky až po sladké balíčky pro
nejmladší. "Škoda, že nepřišlo více lidí,
měli jsme připraveny ceny pro 50
účastníků," postěžoval si trochu p. Zajíc. A opravdu, odměněni byli všichni,
někteří i vícekrát. Se sportovní akcí by-

Celkové pořadí
Pořadí
Jméno
1.
Blovský Luděk
2.
Zajíc Lukáš
3.
Štěpánek Milan
4.
Nový Petr
5.
Hrachovec Josef st.
6.
Štěpánková Katka
7.
Štěpánek Matěj
8.
Hrachovec Josef ml.
9.
Beránek Josef st.
10.
Blovská Ilona
11.
Černá Karolína
12.
Beránek Michal
13.
Beránek Josef ml.
14.
Zajícová Ilona

Body
29
22
18
16
15
12
10
8
7
6
5
4
3
1

Kategorie
Muži 1. místo - Blovský Luděk
Ženy 1. místo - Štěpánková Katka
Děti 1. místo - Štěpánek Matěj
Nejstarší hráč - Hrachovec Josef st.
Druhý nejstarší - hráč Štěpánek Milan
Střelmistr - Blovská Ilona

VU3V opět začíná
Kulturně společenské centrum města Kasejovice
nabízí další kurz volného cyklu přednášek virtuální
Univerzity třetího věku. Téma Kouzelná geometrie je zpracováno populárně naučnou formou a za
dobu své existence si získalo značnou oblibu. Vychází z přírody, která je nejen životním prostředím,
ale i pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se
rodily technické znalosti, estetické cítění i první geometrické poznatky. Technika i architektura se neobejde bez aplikace geometrie a významnou roli hraje i v oblasti umění a filosofii. S geometrií a architekturou se budeme setkávat v různých epochách od
dob minulých po současnost. Začínáme ve středu
2. října ve 14 hod. Kurz má 6 přednášek, setkávat
se budeme po 14 dnech od 14 do 16 hod.
Termíny přednášek: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.
Cena pro seniory 300 Kč. Přihlášky jsou k dispozici v Obecní knihovně, nebo na
Městském úřadě Kasejovice.

neděli 1.9.2013 začal hořet hospodářský objekt v Bezděkově na
návsi. Bezděkovští hasiči okamžitě zasáhli a bránili rozšíření požáru
na další objekty, především na sousední
obytný dům.
Děkuji dobrovolným hasičům
z Bezděkova, Hradiště, Nezdřeva a Kasejovic, kteří obětavě zasahovali. Poděkování patří také profesionálním hasičským sborům z Blatné a Horažďovic.
Vzniklé škody na budově jsou značné,
ale díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru na další
části objektu. Místní hasiči zabezpečovali požářiště až do druhého dne.
Ještě jednou děkuji všem, kteří pomáhali při likvidaci požáru.
Jaroslava Ladmanová

Září 2013
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65 let
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Vlasta ČADKOVÁ
Blažena VOKÁČOVÁ
Anna CIKÁNOVÁ
Marie KAČENOVÁ
Marie ŠIMŮNKOVÁ
Marie KLOZAROVÁ
Marie BERNÁŠKOVÁ
Václav ŠOLLE
Zdeňka KLÁSKOVÁ
Bohuslav ČERNÝ
František ČOUDEK
Marie HLINKOVÁ
Josef NACHTMAN
Vojtěch ARNOŠT
Stanislav KOCOUREK
František JEŽEK
Marie FLACHSOVÁ
Miloslava BLÁHOVÁ
Jaroslav FLANDERA
Růžena FIALOVÁ
Jan MAŠEK
Kamila ZEITHAMLOVÁ
Marie KUBÍKOVÁ
Václav NEDBAL
František SLEZÁK
Josef POLAN
Milada KLOKANOVÁ
Václav BURDA
Jana SLEZÁKOVÁ
Václav SKUHRAVÝ
František BURIAN
Jana MARKOVÁ
Hana TATAROVÁ
Karel ŠIŠKA
Jindřich VĚTROVEC
Ladislav NIKL
Ludmila ČERVENÁ
Milan RÁŽ
Josef MATOUŠEK

Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Radošice
Újezd
Újezd
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Oselce
Budislavice
Budislavice
Dožice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Životice
Kasejovice
Radošice
Oselce
Životice
Kasejovice
Budislavice
Radošice
Oselce
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kotouň
Starý Smolivec

Milan Horelica, Kasejovice

Marie Hlínová, Chloumek
František Ledvina, Kasejovice
Jaroslava Krejčová, Mladý Smolivec

Číslo 9; ročník XVIII.

Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod.,
Út 12 - 16 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 J.K.Rowlingová: Prázdné místo
 Táňa Keleová-Vasilková: Ranč u dědečka
 Agatha Christie: Místo určení neznámé
 Vlasta Javořická: Omyl
 Eileen Dreyer: Neohlížej se
 Karel Štorkán: Kronika katů Mydlářů
 Pavel Čech: Tajemství ostrova za prkennou ohradou
 Příběhy malé elfky
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

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

Sbírka se uskuteční:
v pátek 11. října 2013 15 - 18 hod,
v sobotu 12. října 2013 8.30 - 11 hod
místo: Agrochov Kasejovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem

Září 2013
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tento rok se naše myslivecké
sdružení Stráž Mladý Smolivec
rozhodlo na konci školního roku
uspořádat den pro děti. Tentokrát jsme
oslovili mateřské školy dokonce dvě –
domácí ze Starého Smolivce a také
školku z nedalekého Čížkova.
Den pro děti se konal i přes
velkou nepřízeň počasí v úterý 25. 6.
2013 v našem Centru myslivosti
v Nivicích. Celý den nám bohužel propršel, a tak jsme museli přizpůsobit plánovaný program. Nejprve jsme děti

provedli po bažantnici a ukázali chov
bažantů a divokých kachen. Děti velice
zaujalo povídání i to, že si mohly kachňátka pohladit. Poté jsme děti seznámili
s myslivcovým nejvěrnějším přítelem –
loveckým psem. Naštěstí našim
pejskům studené počasí vůbec nevadilo, a proto jsme dětem mohli u nedalekého rybníčka ukázat jejich práci ve
vodě. Děti se velice nadšeně zapojovaly
do ukázek. Pak už jsme se všichni přesunuli do vytopené budovy a hřáli jsme
se u malého občerstvení. Děti poslouchaly vyprávění o zvěři, mohly si prohlédnout fotografie, trofeje a vyprepa-

rovanou zvěř a zkusit si vylít stopy ze
sádry, které si pak odnesly do školky.
Odpoledne jsme zakončili rozdáním
diplomů, sladkých odměn a omalovánek se zvěří.
Doufáme, že den děti i přes
deštivé počasí bavil, že si ho užily stejně tak jako my a budou se těšit na příště. Závěrem bych chtěla poděkovat zúčastněným myslivcům Josefu Rousovi,
Marku Rousovi, Jirkovi Vávrovi, Františku Trhlíkovi, Michalu Panýrkovi a
učitelkám S. Šleisové a V. Tomáškové
za pomoc při organizování akce.
Michaela Šímová, člen MS Stráž

Školka Starý Smolivec

Ukázka práce se psy

Školka Čížkov

v sobotu a v neděli 14. a 15. září 2013

9 - 17 hod.

v 1. patře Kulturně společenského centra města Kasejovice

v sobotu 14. září 2013

Komunitní škola Kasejovice o.s.
ve spolupráci
s turistickým oddílem Blamiš Blatná
Vás zve na

Věra Valentová
Starý Smolivec 18, Nepomuk
tel: 721 310 798
pánské, dámské a dětské účesy
trvalá, odbarvování, melírování,
barvení vlasů
holení vousů a úprava knírů
svatební, plesové účesy
stříhání starších lidí v jejich
soukromí
Nabízím veškeré kadeřnické výkony
i mimo otevírací dobu a bez
objednání. Po domluvě přijedu
i přímo k Vám domů!

Provozní doba:
pondělí:
volno (1x za 14 dnů – JZD Předmíř)
úterý:
8 – 17 h.
středa:
13 – 18 h.
čtvrtek:
8 – 17 h.
pátek:
13 – 19 h.

Těším se na Vaši návštěvu.

9 - 17 hod.

v přízemí Kulturně společenského centra města Kasejovice

Zumba není jen taneční fitness
program, je to terapie a životní styl,
který přináší radost, pohodu a nová
přátelství. Přijďte si zatancovat Merengue, Salsa, Cha cha, Samba,
Reggaeton, Calypso, Cumbia,
Flamenco, Quebradita...
Vstupné 80,- Kč,
studenti a děti 40,-Kč,
permanentka na 10 lekcí 700,- Kč.
První ukázková lekce zumby
dne 7. října zdarma
v kulturně společenském centru
města Kasejovice
(výuka základních kroků
a choreografií).

14. září 2013
sraz v 8.30 hod. na náměstí
v Kasejovicích
Trasa dlouhá cca 20 km: Starý
Smolivec * socha Brdského anděla *
Smírčí kříže * památník bitvy na Vraždě * kaplička sv. Anny a další * Dožice
* Budislavice zastavení na polévku
v hostinci U Křížů“ * Kasejovice

Září 2013
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Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic
(naproti parku). Dům je přízemní 4+1, celý podsklepený.
Je napojen na plyn a městský vodovod. Obytná plocha je
112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. Velká garáž,
dílna, sklepy, kolna. Zahrada 223 m2. V případě zájmu
volejte na tel. 603 418 514.
Pronajmu nebytové prostory v Kasejovicích čp. 11
(bývalá zelenina). Tel. 603 755 451.
Obec Hradiště nabízí k pronájmu byt I. kategorie 2+1 o
výměře 65,90 m2 v Hradišti v bývalé škole. Bližší informace na tel. 371 595 129.
Obec Oselce nabízí k pronájmu nebo k prodeji byt 2+1v
Kotouni v přízemí. Celková výměra 70 m2 a nájem
3 367,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na tel. č. 371 595
254. Dále prodáme 5 zasíťovaných stavebních parcel v
Oselcích. V klidném rovném prostředí o velikosti 1 000
m2 za cenu 100,-Kč/m2. Informace na tel. č.724 162 521.
Prodám levně zbytky stavebního materiálu po adaptaci,
Kasejovicko. Volejte po 20 hod. 721 725 694 p. Šindelář.
Prodám myslivecký oblek č. 56 skoro nový, tel. 371 585
126.
Prodám nová kamna Petry, původní cena 8 000 Kč, sleva.
Tel. 606 936 809.

Prode j sl ep iče k
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček
15-18 týdnů, cena 149-170 Kč/ks - v začátku snášky 178 Kč
Prodej se uskuteční: v sobotu 28. září 2013
Kasejovice – u fotbal. hřiště – v 14. 40 hod
Případné bližší informace po - pá 9 - 16
tel: 728 605 840 728 165 166
415 740 719

Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích
kožek - cena 15 - 22 Kč/ks.

Firma
MECOTRONIC
odprodá zbytky
plast. materiálů
( P A6, PA66, POM, ABS,
PVC atd. )
Informace na tel.
777 553 479.

Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg
soudní tlumočnice jazyka německého

nabízí v Blatné a Kasejovicích
letní i celoroční výuku jazyka německého:
- individuální či skupinovou:
pro děti předškolní i žáky základních škol či
středních škol se zaměřením na přípravu ke
státním maturitám
- firemní kurzy
všeobecné i odborné překlady:
- v jakémkoliv oboru
- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů
se soudním ověřením
ústní tlumočení, např při:
- obchodních jednáních,
- soudních či notářských jednáních, atd.
kontakt: lenka@sampalikova.cz
mobil: 721 933 386
www.sampalikova.eu

DRCENÉ KAMENIVO - NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ
PRODEJ - LOM HUDČICE, tel. 602 366 662
nabízíme různé frakce, vlastní odběr, dovoz k odběrateli
Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 602 429 346, fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j.
006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 850 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.10. 2013. Příjem příspěvků do KN č. 10/2013 do 30.9.2013.

