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

foto -dm-

a začátku měsíce září tohoto
roku zahájilo město Kasejovice
výstavbu nového sběrného dvora. Na výstavbu objektu bylo vypsáno
výběrové řízení. Zadávací dokumentaci
si vyzvedlo celkem devět zájemců,
k posuzování přišly tři nabídky. Nejlev-

nější nabídku předložila firma Vavřík
stavby, s.r.o. Příkosice s cenou
2 903 940,65 Kč, která poté v září začala stavební akci realizovat.
Výstavba nového sběrného
dvora řeší soustřeďování tuhého komunálního odpadu a krátkodobé soustře-

foto -dm-

edno krásné nedělní ráno vypravil se z Kasejovic autobus a osobní auto, celkem tedy dvě vozidla,
do šumavských kopců a strání. V plánu
byla celkem tři zastavení - Prášily,
Vchynickotetovský plavební kanál a
Hauswaldská kaple, z nichž se však
posléze jaksi neplánovaně staly čtyři.
(Totiž - v Prášilech jsme navštívili botanickou zahradu, též jsme chtěli zajít do
Archeoparku, kde je skanzen nabízející
pohled na život dávných Keltů. Na
smůlu byl areál uzavřen a tak jsme operativně zařadili na konec našeho programu Povydří, za což byly rády hlavně
děti.) Nicméně v Prášilech nás čekala
ještě jedna podstatná zastávka a to hostinec U Michala, kde jsme se posilňovali na plánovanou 5 km túru, což jak sami uznáte, byl důvod k pořádnému obědu. Ti prozíravější si dali raději ještě
zákusek...
(pokračování na str. 6 )

ďování odpadu typu O – ostatní a N –
nebezpečný. Ostatním odpadem se rozumí papír, sklo, plasty, pneumatiky,
textilní materiály, objemný odpad a další, nebezpečným odpadem motorové a
převodové oleje, rozpouštědla, kyseliny
anorganické a organické chemie, barvy,
lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky, elektrotechnický odpad a
další.
Při výstavbě sběrného dvora
bude vybudován nový vjezd a výjezd
z areálu. Součástí objektu budou kontejnery na papír, velkoobjemový odpad,
textil, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad a další odpady. Dojde na
vybudování přístřešku na skladování
pneumatik a také bude opraven přístřešek pro některé kontejnery. Celý objekt
se nově oplotí a vybaví osvětlením
s kamerovým systémem. Výstavba nového stavebního dvora by měla být
ukončena 30. listopadu letošního roku.
Náklady na vybudování sběrného dvora
jsou z 90% hrazeny z Operačního programu Životní prostředí.
Ing. Marie Čápová, starostka
města Kasejovice
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 30.9. 2013
Rada města Kasejovice mimo jiné
projednala a schválila:
žádost Základní školy Kasejovice o
finanční příspěvek ve výši 20.000
Kč na projekt „Kasejovice Zwiesel,
Poznáváme naše bavorské sousedy“
a na dopravu pro žáky na Veletrh
perspektivy řemesel do Stoda
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice na rok 2013 po změně
v měsíci srpnu 2013
návrh smlouvy o pronájmu hrobových míst na období 1.1.2014 –
31.12.2023 s tím, že výše poplatku
za pronájem se nemění (400 Kč/10
let za jednohrob nebo urnový hrob,
800 Kč/10 let za dvojhrob nebo
hrobku)
pronájem zemědělských pozemků
v k.ú. Újezd u Kasejovic firmě Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. a
pověřila starostku k uzavření nájemní smlouvy za cenu 4.333,- Kč/ha/
rok
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 920/15 o výměře 189 m2
v k.ú. Chloumek u Kasejovic
finanční příspěvek ve výši 9.996 Kč
Domovu Petra Mačkov na doplatek
úhrady za poskytované sociální služby pro Lenku Fraitovou
zadání zakázky na opravu vnitřního
vodovodu v domě s pečovatelskou
službou v Kasejovicích firmě Instalatérství Milan Hrachovec, Kasejovice
zadání poptávky na zimní údržbu
místních komunikací za stejných
podmínek jako v loňském roce
uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na stavbu „Kasejovice,
STL plynovod – III. etapa“ a pověřila starostku jejím podpisem

neděli 15. září posvětil farář Robert Paruszewski opravené křížky
a kapličky v Kasejovicích a okolí.
K symbolickému posvěcení křížků došlo po nedělní mši svaté u křížku proti
správní budově Agrochov Kasejovice.

Poděkování
Děkuji za obětavou pomoc
při hašení požáru dne 1.9.2013
v Bezděkově, především děkuji
Dobrovolným hasičům
Bezděkov, Hradiště, Nezdřev
a Kasejovice a Hasičským
sborům Blatná, Horažďovice
a Nepomuk.
Josef Suda
foto -lfs-

becní úřad Lnáře na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, vyzývá nájemce hrobových míst
na hřbitově ve Lnářích k uzavření nových nájemních smluv na dalších 10 let.
Smlouvu můžete přijít uzavřít
od 10. října 2013
pondělí : 7,30 - 10,30 a 12,00 - 16,30
úterý : 7,30 - 10,30 a 12,00 - 15,00
středa : 7,30 - 10,30 a 12,00 - 16,30
čtvrtek : 7,30 - 10,30 a 12,00 - 15,00
pátek : 7,30 - 10,30
Součástí uzavření smlouvy je úhrada
platby za nájemné z hrobového místa a
za služby s tím spojené a sdělení údajů
o zemřelých - datum a místo narození a
úmrtí, rodné číslo, datum a způsob uložení. Pokud nebude smlouva uzavřena,
bude nájem hrobového místa považován
za ukončený. Sebou vezměte platný občanský průkaz.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na tel.: 383 495 126 nebo e-mail: obec.lnare@sporknet.cz

Říjen 2013

str. 3

Číslo 10; ročník XVIII.

USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 19.9. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání
rozpočtové opatření č. 7/2013
ukončení nájemního vztahu na pozemky v k.ú. Starý Smolivec p.č.
305, 306, 307/2 všechny PK s firmou Agrochov KasejoviceSmolivec a.s. ke dni 30. 9. 2013
(možnost zalesnění)
ukončení nájemního vztahu na sklad
v KD Starý Smolivec s panem Koškem z Prahy ke dni 31. 12. 2013
zhotovitelem zakázky malého rozsahu na opravu CAS 25 pro JPO III
Mladý Smolivec firmu OSONA PLZEŇ a.s.
Vydává:
předběžný souhlas s rekonstrukcí
sítě NN v obci Radošice plánovanou
na rok 2016 od transformátoru směrem k Mladému Smolivci s tím, že
firma ČEZ umožní uložení kabelu
veřejného osvětlení do výkopu pro
NN a zajistí uložení telefonu do země
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení
doplnění žádosti pana Bůžka z Plzně
o GP 171-6/2012 na verandu na
obecním pozemku 946/7 v k.ú. Mladý Smolivec s tím, že se zveřejní
záměr a poté bude rozhodnuto o prodeji
žádost o ukončení nájemní smlouvy
na sklady v kulturním domě ve
Starém Smolivci s panem Koškem
z Prahy ke dni 31. 12. 2013
vyrozumění o jednání soudu 15. 10.
2013 p. Šiška x MěÚ Nepomuk
vyrozumění o jednání soudu 13. 11.
2013 p. Šiška x KÚ Plzeňského kraje
informace o vytýčení hranic obecních pozemků a pozemků p. Šišky
ze Starého Smolivce u cyklostezky
dopis od právního zástupce pana
Hrocha z Plzně ohledně odkoupení
pozemků v k.ú. Radošice
zjištění zájmu občanů o provedení
komplexních pozemkových úprav
v katastru obce
MASÁŽE - sportovní, rekondiční,
odblokování páteře v budově DPS
Informace a objednávky
Lenka Kunešová tel. 723 38 77 48,

foto -vbeděle 15. 9. 2013 byla určena
setkání rodáků a přátel obce u
příležitosti oslav 600. výročí od
první písemné zmínky o obci Starý
Smolivec. Celá akce začínala dvanáctou hodinou a dorazilo na ní asi čtyři
sta rodáků, přátel, občanů a ostatních
návštěvníků. Nejprve proběhlo přivítání a poté se vydal slavnostní průvod
k pomníku padlých v první a druhé
světové válce za účasti zástupců sboru
dobrovolných hasičů Starého Smolivce, hudební kapely DOMAŽLIČANKA, mažoretek pod vedením Dany Strnadové a rodáků, přátel a návštěvníků
obce. Po položení věnce a uctění památky obětem obou světových válek,
zazněla česká státní hymna v podání
naší významné občanky, operní pěvkyně, paní Edity Adlerové – Česákové.
Zázemí pro celou akci bylo připraveno
na dvoře vedle kulturního domu. Nejprve byli přítomní seznámeni se současností obce a poté pan Karel Kabátník, náš místní historik, zavedl všechny
ve svém vyčerpávajícím a velice zajímavém proslovu do historie obce a shrnul tak posledních šest set let obce Starý Smolivec. Za jeho přínos a za shromažďování historických dat o obcích
Mladého Smolivce mu poděkoval mís-

tostarosta Jan Spoura a pan Kabátník
byl odměněn pamětním talířem
s poděkováním. Po vystoupení mažoretek z Blatné pod vedením Dany Strnadové následovala pro všechny přítomné prohlídka hasičárny, fotogalerie
ze života v obci, mysliveckého areálu
v Nivicích, mateřské školy, cyklostezky a sportovního areálu. Návštěvníci se rozešli na jednotlivá stanoviště,
kde na ně čekali myslivci, hasiči, zaměstnanci školky, fotbalisté. Určitě bylo na co koukat a vzpomínat. Během
slavnostního odpoledne se setkali rodáci, občané a návštěvníci, kteří se mnoho let neviděli a všechna setkání byla
velice srdečná a někdy i doprovázená
slzami. Od šestnácté hodiny hrála na
dvoře kulturního domu Domažličanka
a někteří návštěvníci se rozjeli do
svých domovů, ale mnoho se jich vrátilo a poslouchalo kapelu až do samého
večera. Došlo i na tanec a i díky počasí,
které trošku zlobilo, ale přece jen vydrželo nepršet, tak se slavnostní den vydařil.
U příležitosti setkání byla vydána publikace, kterou je možné zakoupit
na OÚ v Mladém Smolivci.
Eva Kubová
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aždoročně se konávaly poutní
slavnosti v místních kostelích ve
výroční den vysvěcení kostela - tj.
tzv. posvícení, nebo v den svátku sv.
patrona (podle círk. kalendáře), jemuž
je kostel zasvěcen (případně o první neděli po tomto svátku) - tj. tzv. pouť k
tomuto svatému. K tomuto místu se v
tento den soustředil život celé oblasti.."
Tolik praví encyklopedie Wikipedia a
už zbývá jen doplnit, že i do Budislavic
"přijela pouť..." jak se praví ve známé
písničce: Už o pátečním podvečeru se v
budislavickém farním kostele sv. Jiljí
sešla více jak stovka "poutníků" (tj. více
jak dvojnásobek stálých obyvatel obce!)
a vyslechla si přednášku Mgr. Červenky
právě o historické a duchovní osobnosti
opata Jiljího. Poté "vážnou" hudbu varhan a trubky v podání pánů Komrsky
a Hrdličky vystřídal pod památnými
lípami zlatý hřeb večera: tentokrát už
"méně vážná" veselá muzika Souboru
blatenských heligonkářů pod vedením
p. Vazače. A všem bylo dobře......
Poznamenávám, že zúčtovaný výtěžek z
dobrovolného vstupného je určen na
opravu kostelních oken a tak znovu i
touto cestou velmi děkujeme všem dárcům a všem vystupujícím i všem, kdož
pomohli s přípravou tohoto večera.
A to ještě nebyl konec: v sobotu
nás budislavičtí dobrovolní hasiči pozvali ke "Křížům" na tradiční pouťovou
zábavu se skupinou Minimax. A pochopitelně nechyběl ani kolotoč či střelnice
či trampolína....
V samotný nedělní den svátku
Sv. Jiljí 1. září v jemu zasvěceném farním kostele (od zasvěcení tohoto farního kostela uplynulo takřka již třičtvrtě
tisícíletí!!!) byla sloužena administrátorem farnosti P.R.Paruszewským slavná
poutní Mše svatá.
Po ní se poutníci rozešli do
svých domovů ke svým rodinám, kde už
to vonělo vynikajícími koláči a všemi
těmi pouťovými dobrotami...
(Drobná poznámka na konec: už teď
Vás můžeme předběžně pozvat na chystanou besedu se známým astronomem
Jiřím Grygarem "Věda a víra" (termín
bude zveřejněn) a na Vánoční koncert
dívčího pěveckého sboru Velkobor z
Velkého Boru. Pravidelné mše sv. jsou
v budislavickém farním kostele sv. Jiljí
pro věřící tzv. farních osad Ml. Smolivce, Budislavic, Přebudova, Kladrubců i
pro ostatní slouženy s nedělní platností
každou třetí sobotu v měsíci v 17.30.)
Martin Kulíšek
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oprvé přivezl polského kamaráda do své nezdřevské chalupy
Jan Marvánek v květnu 1989.
Na podzim 1991 byl Jan Stachowski
vyslán na polské velvyslanectví
v Praze, kde čtyři roky působil jako
tiskový tajemník. To byla příležitost
k častějším návštěvám malé obce, jejíž
obyvatele i chalupáře si manželé Stachowští oblíbili. Jednomu z pražských
chalupářů, dlouholetému kamarádovi,
dokonce pan Janek několikrát pomáhal
při přestavbě a údržbě jeho domku.
K příjezdům do Nezdřeva však Poláky
lákaly i místní zábavy – byli na několika hasičských i mysliveckých bálech.
Jan Stachowski se také zúčastnil kdysi
populární josefské vinšovačky, když se
ji pokoušel obnovit tehdejší hostinský
Miroslav Chaloupka.
Když letos dřívější polský diplomat, který v současnosti působí jako
překladatel a tlumočník z češtiny do
polštiny (i naopak), ohlásil, že mají se
ženou Barbarou v plánu po 11 letech
opět na pár dnů zajet za přáteli do Nezdřeva, vybudilo to aktivitu zejména
Karla Chaloupky, který bez velkého
rozmýšlení rozhodl: „Hele, já seženu
Jirku Ocelíka a uděláme pro ně v neděli
večer v hospodě s harmonikou.“ Návrh
byl všeobecně přijat a Jirka rád souhlasil, protože měl tu neděli 22. září volno.
V určený čas se v nezdřevské
hospodě sešlo přes tucet hostů, kteří
s polskou návštěvou sdíleli písničky,
vzájemné novinky i staré a přece živé
vzpomínky na společné zážitky. Třeba
na to, jak Stachowski nastoupil při pouti v roce 1995 za nezdřevský fotbalový
tým a dostal v jednom zápase žlutou
kartu. Nebo jak houbařili na Ostrém.
Nejvíce vzpomínek se ale točilo okolo
června 2001. Jan Stachowski totiž byl

Budislavické pouťové posezení
s hudbou.

Číslo 10; ročník XVIII.

v roce 1998 znovu vyslán na polskou
ambasádu do Prahy, tentokrát ve funkci
rady velvyslanectví. To byla možnost
k dalším chvílím oddechu v Nezdřevě a
souvisejícího sbližování s místními.
Nejvýraznějším dokladem vztahu pana
Janka k malé obci bylo jeho rozhodnutí
oslavit zde vlastní padesátiny, kterých
se dožil právě v červnu 2001.
Myslivnu tenkrát ovládla příjemná pohoda. Vtipkování, tance, přípitky, těžká medaile s významným
číslem na krku oslavencově, skvělé
maso z lodny, které připravil Píďa
Chlanda, pozornost jubilantovy ženy
v podobě polského národního jídla
bigosu – a zničehožnic se začalo rozednívat. Ano, slavilo se tehdy do rána
bílého a ještě dopoledne při úklidu se
dojídaly a dopíjely zásoby. A jako před
lety i letos si pan Janek zahrál na vozembouch. A nálada byla rovněž obdobná, jen tentokrát se končilo hned po
půlnoci. A od Janka i Barbary jsme
slyšeli příslib, že když to zdraví dovolí,
přijedou příští rok na pouť.
Byla to taková přívětivá a pospolitá sešlost kamarádů, kterých nebývá v životě nadbytek, a právě proto si
jich přítomní považují a ukládají je do
svých vzpomínek.
Jiří Čepelák
Foto Jan a Barbara Stachowski

Památeční foto s hostinským Milanem
Palečkem

Polská návštěva dostala od starosty
Petra Chlandy sadu upomínkových
předmětů.
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souvislosti s přípravou nových nájemních smluv na hrobová místa na hřbitovech v Kasejovicích a Řesanicích, byly z evidence vytaženy ty, na které
v posledním desetiletí (tj. od 1.1.2004 do 31.12.2013) nebyla podepsána
nájemní smlouva. Podle § 25 odst. 9 a § 20 písm. g) bud 4 zákona č. 256/2001 Sb.
o pohřebnictví budeme na tyto hroby pohlížet jako na opuštěné. To znamená, že
pokud se o ně nepřihlásí jejich zákonní vlastníci do 31.12.2013, budou zrušeny.
To ale neznamená, že budou ihned odklizeny. Celé zařízení (tj. náhrobek, pomník,
kříž..atd.) bude ještě celý následující rok 2014 na svém místě. Ale pokud ani poté
(tj. do 31.12.2014) se o ně nikdo nepřihlásí, bude s hrobovým zařízením naloženo
jako s věcmi opuštěnými dle § 135 občanského zákoníku.
Výše uvedené hroby budou na hřbitovech označeny červeným kolíkem s jejich
číslem. Jedná se o tyto hroby:
Kasejovice: 5, 49, 81, 87, 88, 90, 91, 118, 120, 122, hrob bez evidenčního čísla
mezi hroby č. 137 a 138, 147, 149, 150, 169, 180, 207, 209, 210, 211, 244, 264,
276, 283, 296, 311, 316, 324, 326, 343, 345, 355, 360, 379, 393, 395, 402, 411,
425, 431, 433, 442, 455, 475, 495, 496, 500, 512, 539, 562, 576, 596
Řesanice: 1, 4, 10, 13, 29, 34, 35, 42, 44, 54, 65, 66, 70, 74, 76
Pokud tedy zjistíte, že některý z nich je právě Váš, obraťte se na paní Veroniku
Impagliatelli na Městském úřadě v Kasejovicích nebo na tel.č.: 371595149 po, st:
7-12 hod, pá: 7-9 hod.

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
Kasejovice a okolí - současnost
Kultura 20.století
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
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rvní záříjová a ještě letní sobota
se vydařila. Nad krajem vládlo
slunce, příjemný den plný možností konat vše potřebné i víkendové.
Houbaři konečně vyrazili do lesů, zahrádkáři sklízeli plody své mravenčí
práce, někdo zase u sklenky či zmrzliny
přemýšlel jen tak.

V podvečeru zavoněly louky sladce
opojně, jak je to snad jen v tomto nádherném kraji, večer padl na městečko,
hvězdy na hlubokém nebi mlčely. Idyla….
Vtom, po osmé večer, se z areálu
Čmelíkárny za radnicí rozduněl hutný
zvuk kytar, tep bicích a rock and roll.
Známá plzeňská kapela STARÝ PSI se
po letech navrátila do Kasejovic. Pořadatelé Chovatelé sem pozvali zkušené
muzikanty, kteří hrají repertoár převážně šedesátých a sedmdesátých let, hity
světových kapel a přitom nezapomínají
ani na perly české produkce té doby.
Návštěvníků nebylo přespříliš, ale o to
víc vládla domácká a přátelská atmosféra, potěšení z vydařeného vystoupení.
Snad je možno rozšířit publikum i o naslouchající obyvatele z okolí. Slyšet bylo parádně, však se o tom druhý den
hojně leckde debatovalo.
Jistou kuriozitou koncertu byla
skutečnost, že mezi hudebníky byli dva
„ domorodci“ a sice Vilda Buzinkay
Červenka /bass, vocal/ a Mirek Šimůnek
Slanec /bicí, vocal/. Jako mladí chlapci
s bigbítem začínali spolu právě
v Kasejovicích a to při prázdninových
pobytech u babiček a dědečků právě v
„Židovně“. Před mnoha lety. I takové
milé a krásné návraty se dějí. Zbytek
kapely tvoří – Standa Marhoun /kytary a
vocal/, Zdeněk Bergl /kytara/, Martin
Tauber / bicí/. Spokojení návštěvníci i
muzikanti se rozcházeli dlouho do noci.
Ale to už byla neděle. Tak snad už jen
to „říhovské“ – NĚKDY PŘÍŠTĚ!
-miši-

Říjen 2013

str. 6

Číslo 10; ročník XVIII.

foto -visobotu 14. září 2013 uspořádala
Komunitní škola Kasejovice ve
spolupráci s turistickým oddílem
Blamiš Blatná pochod z Kasejovic na
nově zbudovanou Formanskou stezku
Starý Smolivec-Dožice. Týden před
plánovaným výšlapem silně pršelo, a
tak do poslední chvíle nevěděli organizátoři, zda se akce vůbec uskuteční.
Počasí turistům nakonec přálo a
sobotní ráno slibovalo slunečný den.
Na náměstí v Kasejovicích se sešlo kolem dvaceti nadšenců, aby pokořili stylově trasu kolem dvaceti kilometrů.
První zastavení pochodu směřovalo
k nově opravenému křížku před budovou Agrochovu Kasejovice. Pak se cesta ubírala v dobré náladě směr Újezd,
Předmíř a Zámlyní, kde se skupinka
musela „proplížit“ palbou myslivců lovících kachny. Asi po dvou kilometrech už vítala zúčastněné obec Metly a
následovala příjemná procházka
v polích a loukách do Starého Smolivce. Zde se všichni posilnili v místním
hostinci a nic nebránilo vykročit na slibovanou Formanskou stezku.
Cesta stoupala do mírného kopce, ale hned u první informační tabule
o Starém Smolivci se všem za odměnu
naskytl kouzelný výhled do kraje. I
socha Brdského anděla z dílny Václava
Česáka, jako by zvěstovala další příjemná zastavení. Naopak nedaleký kamenný kříž mlčky připomněl místo tragické události a oko turistů se stále
mohlo těšit krásným výhledem.
Mírným klesáním se skupinka ocitla
před památníkem bitvy, ke které došlo
roku 1620 mezi císařskými vojsky a
armádou českých stavů během stavovského povstání. Název Na Vraždě
zrovna nevybízel k romantickému posezení, ale právě zde se většina zúčast-

něných posilnila za masivním dřevěným stolem kávou a zákuskem
z domova, aby po chvíli pokračovala
k pozůstatkům Kocova mlýna.
Cesta vedla nyní v těsné blízkosti lesa,
a tak se nadšení houbaři každou chvilku vzdálili za vidinou pořádného úlovku. Naopak ti ostatní se v útrobách lesa
pokusili najít pomník zběhlého ruského
zajatce G. I. Pimonoviče.
Jedno z posledních zastavení
patřilo kapličce sv. Anny z roku 1831
u Radošic a pak už se cesta vinula mezi
loukami směr Dožice, kde vyhlíží do
kraje světem zapomenutá kaplička sv.
Izidora patrona rolníků. Zde se všichni
pomyslně rozloučili se stezkou s tím,
že se určitě příště uvidíme v zimě na
běžkách nebo na jaře na kolech.
Další kroky turistů pak už směřovaly
přes Dožice do Budislavic konkrétně
do hostince U Křížů, kde čekala na
všechny výborná polévka na zahřátí.
Blížil se konec putování, a tak všichni
obdrželi malou upomínku na pochod
v podobě letáčku s datem a názvem pochodu a připomínkou, aby se nezapomněli zastavit u poutní kaple sv. Vojtěcha na Boučku, která proslula léčivým
pramenem.
Do cíle na náměstí v Kasejovicích došli nakonec všichni a to dokonce maminky s kočárky a dětmi předškolního věku. Během cesty se ke skupince přidalo několik jednotlivců
z Újezda, Zámlyní, Kasejovic a
Chloumka. Celá akce byla zakončena
návštěvou výstavy zahrádkářů a včelařů z Kasejovic. Děkujeme všem za
účast, komunitní škole za nápad vyrazit
na místa, která si zaslouží určitě naši
pozornost a nashledanou na další výpravě do okolí Kasejovic.
-mr

(dokončení ze str. 1)
Výšlap ke Vchynickotetovskému
kanálu začal v Srní, což je od Prášil nějakých šest, sedm kilometrů, možná
trošku víc. Okolí Srní je propleteno naučnými stezkami, můžete jít po žluté, po
modré, nebo po zelené. My jsme si nemohli vybrat, lákalo nás vše a tak jsme
šli kousek po žluté, pak kousek po zelené a nakonec po modré. Procházka
usměvavou a přívětivou šumavskou krajinou byla díky sluníčku, nádherným
scenériím a dobré náladě všech zúčastněných překrásná.
Vchynickotetovský plavební kanál, po jehož břehu jsme pokračovali v
cestě, sloužil až do osmapadesátého
roku k plavení dřeva. Dnes turisty těší
jeho klidné bublání, sytá zeleň obklopující kanál a svěží voňavý vzduch.
Abych nezapomněla, jelikož na
výlet jely také děti - celkem 9, které
přece jen i na výletě potřebují trochu
legrace, dostaly již v autobuse domácí
úkol, vlastně malý turistický kvíz, v
němž zodpovídaly deset otázek, přímo
souvisejích s naším výletem. Otázky
byly prosté, např. kolik druhů rostlin
roste v botanické zahradě Prášily, k čemu sloužil plavební kanál, jaký hrad
jsme míjeli cestou, kolik domků je v
Dlouhé vsi... A musím říct, že s pomocí
rodičů všechny děti - i malý tříletý Vojtík - zvládly otázky na výbornou.
V těsné blízkosti plavebního kanálu je Hauswaldská kaple, resp. obrysy
původní zástavby, která zahrnovala tři
kaple. Součástí tohoto tichého zátiší je i
pítko v podobě skleněné dlaně nastavené vzhůru, na jehož okraji jsou citáty z
Bible: Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží,
ať zadarmo nabere vody života. Místo
samo o sobě má zvláštní náladu a ještě
zvláštnější historii. Z tohoto meditativního zákoutí jsme se již vraceli do Srní.
Poslední zastávkou byla výše
zmiňovaná Vydra, kde jsme si dali rozchod a každý si podle svých sil a nálady
vybral program. Buď kávu a kochání se
pohledem na třpytivě zlatou řeku, nebo
další výšlap. Domů jsme se vrátili sice
ušlí, ale spokojení (a doufám, že to nebyl jen můj pocit). Velký dík patří městskému úřadu, který tento zájezd pořádal
pro své občany a řidiči panu Milanu
Korejčkovi, který nás účastníky zájezdu
dopravil naprosto mistrně do stínů šumavských hvozdů a zase domů.
Dana Matějovská
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VÁŽENÍ MAJITELÉ PŮDY,
Farma Oselce a.s. (dříve ZVD Oselce) se mění v moderní
zemědělský podnik, získala strategického partnera a podařilo se
vyřešit zásadní otázky a směry dalšího rozvoje. K naplnění
vytýčených cílů je pro nás nezbytné navýšení
obhospodařované plochy, proto

NABÍZÍME VŠEM VLASTNÍKŮM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
V OBVODU OBCÍ OSELCE, ŽIVOTICE, KASEJOVICE,
MLADÝ SMOLIVEC A NEZDŘEV

PRONÁJEM.
Nenabízíme Vám nereálné výnosy ani bonusy, ale dlouhodobou
perspektivu. Nabízíme Vám fér jednání, rovné podmínky,
včasné platby, vyšší nájemné než je stávající a takové hospodaření na Vašem majetku, aby jeho hodnota stoupala a ne
klesala. Naše strategie spočívá v tom, že nechceme půdu vyčerpat a znehodnotit. Naopak chceme hospodařit s přiměřenou intenzitou, starat se o půdu tak, aby i další generace měly možnost
kvalitně zemědělsky hospodařit.
Pro nás je vlastník půdy partnerem, ne prostředkem pro získání
dotací.

FARMA OSELCE A JEJÍ PARTNER TAKÉ NABÍZÍ ODKUP ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, V JAKÉKOLI VÝMĚŘE.
Pro nás je důležitý každý jeden hektar lhostejno, zda je vlastní,
nebo pronajatý. V tomto duchu měříme stejným, rovným metrem
každému pronajímateli nebo vlastníkovi.
V případě zájmu, dotazu, nebo rady nás můžete kontaktovat
buď telefonicky na čísle 371 595 257, elektronicky na e-mailové
adrese zvd.oselce@quick.cz, popřípadě osobně na adrese
Oselce 128, 335 46 Oselce.
UKONČENÍ STÁVAJÍCÍ SMLOUVY VYŘÍDÍME ZA VÁS.
Představenstvo
Farma Oselce a.s.

jedné malé vesničce žil starý
moudrý člověk, který byl mezi
lidmi velmi považován a obdivován širokým okolím. Ale jak to tak v
životě bývá, pár žárlivců jej chtělo vyzkoušet a podrobit testu jeho moudrost.
Přišli k němu s otázkou, co mají v ruce.
Muž, když uviděl malý ocásek, po delším přemýšlení odvětil, že je to myška.
Otázali se dále, zda je živá nebo mrtvá.
Moudrý člověk si byl vědom, že
když řekne, že myš je živá, tak oni ji
mohou stisknout a zabít. Když řekne, že
je mrtvá, mohou ji pustit, aby ukázali,
že se spletl a že není moudrý tak, jak o

Motejzík Čestmír
Partner
něm lidé říkají. Po delším přemýšlení
tedy odpověděl: „Záleží na Tobě, zda
to, co je v Tvojí ruce, je živé nebo mrtvé.“
Mnoho lidí si myslí, že mají ve
svých rukou malou moc nebo že ji nemají vůbec. Je to ale pravda?
Osud chodce je v rukou řidičů.
Osud nemocných je v rukou lékařů.
Osud žáků a studentů je v rukou jejich
učitelů, spolužáků a rodičů.
Cokoliv v životě děláme, má
svůj vliv na životy druhých. Buď tvoříme nebo ničíme. To my dáváme naději
nebo ji naopak bereme. To my se skloníme nad bídou člověka a jeho utrpením anebo mu svým chováním dáváme
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Oselce 20.9.2013
ZO bere na vědomí:
informaci starosty ohledně prací do
konce roku
informaci starosty ohledně doplnění
hlavního vodoměru v Nové Vsi a v
Kotouni
změnu rozpočtu č.5. k 31.7.2013
(700005) a č.6. k 31.8.2013
(700006)
informace o sběru nebezp. odpadu
informaci o Bytovém družstvu
v Oselcích (Kotouň)
připomínky z diskuse
ZO schvaluje:
prodej části pozemku v k.ú. Oselce
par.č. 967/34
prodej části pozemku v.k.ú. Oselce
par.č.17/4
prodej pozemků v k.ú.Oselce par.
č.1031,17/56 a st. 189/2
prodej pozemku v k.ú.Oselce par.č.
618/14
pronájem části pozemku v
k.ú.Oselce par.č. 618/3
pronájem Obecního šenku
v Oselcích
změny rozpočtu č.7 k 30.9.2013
bezúplatný převod kaple sv. Markéta
schválení ceny hrobových míst
v Kotouni
nákup umělého povrchu na víceúčelové hřiště v Oselcích
udělat projekt na ústřední topení na
OÚ Oselce
ZO se ukládá:
upozornit majitele psů, aby psi neběhali volně na veřejném prostranství
porazit proschlou lípu v Kotouni u
prodejny
nové a nové kopance. Život druhého
člověka je proto v našich rukou stejně
jako život té malé myšky v dlani závistivého člověka, toužícího ukázat, že on
má pravdu a připraveného na podvod
egoisty.
Náš osud je ale v dlani Pána Boha. Je ironií, že přesto, že Pánu Bohu
někdy nadáváme, vyhýbáme se mu nebo dokonce říkáme, že neexistuje, chováme se v jeho dlani stejně jako ta myška, která z ní chce utéct. Když pak padáme k zemi, často se stává, že si ublížíme. Náš osud je i v našich rukou tím,
jak se chováme.
R.P.
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sobotu 14. září se uskutečnily v
Kulturně společenském centru
města Kasejovice hned dvě výstavy. Včelařská, ta byla pořádána u
příležitosti 100. výročí založení včelařského spolku v Kasejovicích a dočtete
se o ní na jiném místě našich listů, a
zahrádkářská.
Zahrádkářská výstava měla svou
premiéru již loňského roku, to však v
nejmenším neznamená, že by se zde
letos návštěvníci nudili. Naprosto odlišný ráz léta přispěl také k naprosto odlišné skladbě vystavovaných plodin. Minulý rok se linula vůně jablek skoro až
na chodník, letos vystavoval jablka jen
jeden pěstitel. A švestičky z naší zahrádky by - nebýt přispění mistra zahradníka p. Kopřivy - taky nebyly! Letos však čekaly na návštěvníky jiné pikantnosti. Například jeden zahrádkář
vystavoval papriky, které ani nesázel,
ani nekupoval, ale přesto ve svém skleníku sklidil. To zní trochu jako z chytré
horákyně, viďte? Ve skleníku se jednoduše zkřížila paprika Hamík a další patrně pálivý druh a z těchto dvou paprik
- oranžové a červené vznikl další druh a
to tentokrát žlutý. Zajímavé, že? Prostě
nás občas ta příroda tak nějak přechytračí... K zajímavým mutacím došlo také
v případě dýně Hokkaido. Kdo znáte
tento nový druh léčivé dýně, jistě oceňujete nádhernou barvu zralého plodu.
Ale také víte, že tato dýně nepatří mezi
největší. Je to spíš tak akorát veliká a
krásně zbarvená tykev. Na výstavě však
byla k vidění dýně Hokkaido velikosti
tří-čtyř fotbalových míčů. Pěstitelé teď
očekávají, jaké bude tento gigant mít
vlastnosti. Takže výstava byla takovou
exkurzí do zajímavostí rostlinné říše. A
také ukázkou šikovnosti místních zahrádkářů.
V rámci konání této výstavy
jsme si se zahrádkáři povídali na téma

letošní extrémní počasí a zahrádkaření
vůbec.
Jaké má letošní počasí dopad na ovoce
a zeleninu?
Počasí letos vůbec nebylo příznivé,
nejdřív bylo dost sucho a teď zase velice chladno a mokro, takže příznivý rok
určitě nebyl. Některé ovoce se neurodilo vůbec, např. jablka a další zase nedozrálo…
Máte na výstavě nějaké specialitky?
Třeba tady vidím tři druhy máku...
Tak těch zvláštností je víc, například již
zmiňovaný mák, také český lilek, nebo
papričky vzniklé samovolným křížením. Mezi netypické ovoce českých zahrádek jistě patří i zde vystavované
kiwi, které se kupodivu pěstuje venku,
a pak například meloun vodní.
Ten se ale musí pěstovat ve skleníku
ne? Anebo mu zahrádkář musí pořídit
solární ohřev…
Ne, meloun se pěstuje venku, ale potřebuje hodně hnojit a hodně zalévat.
Také je zde plno nových, mě neznámých plodin...
...Ano, to jsou novinky, např. žlutý patison, ještě existují zelené, ale ty jsem
nekoupil...
To by člověk nevěděl, kdy jsou zralé,
že…:-)
Nebo tady ty papriky Samuraj, velká
odrůda, ale zase nevýhodou je, že jsou
na tom stromku tak tři kousky. Ale není
teplo, aby dozrály. To září je hrozně
studené… Další novinkou je Ačokča,
tzv. papriková okurka. Roste jako liána,
výhodou je, že hodně plodí, nemá škůdce, nemá nemoci, ale chuťově nic moc.
Dá se přidat do nakládaných okurek, to
do sebe natáhne jejich chuť.
Ač rozhodně nepatříme k teplým krajům, na výstavě je zastoupeno také
hroznové víno. Dá se vůbec v našich
podmínkách pěstovat?
Dá, ale jsou to speciální odrůdy pro ten-

e dnech 14. a 15. září 2013 proběhla v Kulturně-společenském
centru Kasejovice včelařská výstava ke 100. výročí založení včelařského spolku v Kasejovicích. Základní
organizace Českého svazu včelařů touto
cestou děkuje všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu celé výstavy. Poděkování náleží zejména zástupcům Města Kasejovice za zapůjčení výstavních
prostor KSC, paní Daně Matějovské za
metodickou pomoc při přípravě výsta-

vy, panu Mgr. Červenkovi za informace
o historii včelařství v našem kraji, a dále ženám z Červeného kříže za dodání
krásně malovaných medových perníčků
a medovníků, které výstavu obohatily
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to kraj a nejlépe ranější druhy. Bohužel
letos mnohé víno zatím nedozrálo.
Myslíte, že je možné uskutečnit myšlenku "biozahrádky" ?
Já bych řekl, že to jde, ale už nejsou ty
plodiny tak kvalitní. Vezměte si švest-

ky. Když je nepostříkáte, tak tam není
jedna. To všecko spadá. Stříkat se musí
aspoň proti pilatce, když začínají padat
okvětní lístky. Jinak švestka sice nasadí, ale na plodech objeví malá tečka a

to znamená, že je zase po úrodě.
Ano, tak to znám dobře.
Dana Matějovská

také o chuťový zážitek. Závěrem děkujeme všem včelařům, kteří na akci zapůjčili vystavované exponáty.
-zk-
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e čtvrtek 26. září navštívili žáci
7., 8. a 9. třídy kasejovické základní školy Terezín. Cílem návštěvy tohoto městečka byla prohlídka
Malé pevnosti a Muzea ghetta. Malou
pevnost nechal na konci 18. století vybudovat císař Josef II. a pojmenoval ji
po své matce Marii Terezii. Tato pevnost nebyla nikdy vojensky využita. Již
v 19. století však pevnost sloužila jako
vězení. Za první světové války zde byl
vězněn Gavrilo Princip, který 28. června 1914 spáchal v Sareje-vu atentát na
následníka rakousko-uherského trůnu
Františka Ferdinanda ďEste a jeho manželku Žofii Chotkovou.
Během druhé světové války se
terezínská Malá pevnost neblaze zapsala
do dějin jako vězení pražského gestapa
pro politicky nepohodlné osoby.
V letech 1940-1945 prošlo tímto vězením na 32 000 zatčených, z toho 5000
žen. Lidé zde umírali v důsledku katastrofálních životních podmínek a nemocí. Za trest byli do Malé pevnosti posíláni Židé z vlastního terezínského ghetta,
pro něž pobyt zde měl stejnou funkci
jako vyhlazovací tábor.
Po prohlídce Malé pevnosti se
žáci přesunuli do bývalého terezínského
ghetta. Tato část Terezína sloužila
k shromažďování Židů. Jako „nový domov“ jim obvykle sloužila rozlehlá kasárna. Odtud byli Židé transportováni
do vyhlazovacích táborů. Ve městě si
žáci prohlédli krematorium a Muzeum
ghetta, kde zároveň zhlédli zajímavý
filmový dokument o historii a životě
v terezínské pevnosti. Návštěva Terezína byla velice poučná, žáci blíže poznali
místo, kde se odehrály velice kruté události našich dějin. Exkurze proběhla
v rámci udržitelnosti projektu Základní
školy Kasejovice Poznáváme svůj kraj,
který škola realizovala v letech 20092011.
Štěpánka Löffelmannová
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předcházejícím článku jsme informovali o zajímavém podzemí
kasejovického muzea, bývalé
synagogy. Nastíněna byla též otázka
původu a smyslu pozoruhodného výklenku v černé kuchyni, který má tvar
velice vysoké a robustní lidské postavy.
Zvláštní vysvětlení nastínil známý záhadolog Jaromír Šťastný, který
zavítal do kasejovické synagogy letos v
létě. Jeho názor se nám zdá však velice
nepravděpodobný a fantastický. Podle
jeho vyjádření zde byl uložen na nejtajnějším a nejméně přístupném místě
umělý tvor podobný pražskému Golemovi. Předpokládá, že jeho úloha
v židovské komunitě byla obdobná jako
u bytosti stvořené proslulým rabínem
Lowi-Jehudou zvaným MaHaRaL. To
znamená pomáhat a chránit obyvatelstvo židovského ghetta. Rovněž umístění a orientaci pravděpodobného úkrytu
umělého tvora pokládá za odpovídající.
Když se dozvěděl o nálezech
hliněných zbytků na půdě synagogy,

které inicioval pan Mentberger, uvažoval o tom, zda pan M. jako znalec židovské kultury nehledal na půdě právě
pozůstatky umělé bytosti. Dokonce vyslovil domněnku, že se jedná o stejného
Golema, kterého museli přestěhovat
z Prahy do bezpečnějšího místa.
Od tohoto nepochybně mylného
názoru pana Šťastného se rozhodně
distancujeme. Výklenek sloužil s největší pravděpodobností pro poličky na kuchyňské nádobí. A pouze shodou okolností měl takový nepochopitelný a ryze
nepraktický tvar.
Nicméně, jak potvrdil senzibil
Petr Vokoun, celé podzemí a především
místo podivuhodného výklenku vykazuje neuvěřitelné energetické vibrace.
Takže záhada zůstává nerozřešena. A jelikož v současné době jsou již
prostory muzea uzavřeny, musí návštěvníci, kteří by rádi prozkoumali a posoudili toto kasejovické tajemství na vlastní
pěst, počkat na zahájení další sezóny.
-js-

hledáním zaměstnání jsou na
tom nejhůře lidé přes padesát,
absolventi škol a ženy vracející
se z rodičovské dovolené. Přitom právě tito lidé mohou najít širokou škálu
uplatnění ve službách pro rodinu. Ženy
po RD mají bohaté zkušenosti s dětmi a
jen tak nic je nepřekvapí. Navíc spoustu mladých maminek preferuje ke svým
dětem i chůvy starší, které mnohdy
působí spíše v roli babičky. Studenti se
osvědčují nejen v úklidových službách, ale také je mnoho těch, co studují
obory se zaměřením na sociální činnost
a mohou se velice dobře uplatnit jako
chůva, osobní asistent nebo pečovatel.
Všichni tito uchazeči o práci nebo brigádu mají nyní možnost zdarma se
registrovat v rodinné databázi kontaktů,
která se zaměřuje na služby pro rodinu
a domácnost jako je hlídání dětí, úklid,
péče o seniory a osobní asistence u

handikepovaných osob.
Rodinná databáze kontaktů má hned
několik výhod:
- databáze funguje on-line a
celorepublikově
registrace i založení profilu je zcela
zdarma
- možnost založení profilu ve více
nabízených službách (např. jako chůva,
uklízečka nebo pečovatelka)
- rodiny, zaměstnavatelé a další
zájemci o služby kontaktují
poskytovatele služeb sami přímo bez
zprostředkovatelské agentury
- dohodnutá odměna náleží přímo
poskytovateli služeb (žádné
zprostředkovatelské poplatky)
- poskytovatel dané služby si sám
dohodne veškeré pracovní podmínky
(výši odměny, časový rozvrh,
Zájemci se mohou registrovat na:
www.rodako.cz

Upozornění Městského úřadu Kasejovice
pozorňujeme občany na falešné výzvy k sběru ošacení pro Diakonii Broumov, jenž se již několikrát ocitly v poštovních schránkách. V případě této
podvodné akce sběr na rozdíl od běžné praxe neprobíhá tak, že lidé někam
něco nesou. Stačí položit pytle s oblečením před dům a Diakonie zajistí odvoz.
Nicméně na letáčcích podepsaná Diakonie Broumov nemá s touto „novinkou“ nic
společného. Jejich jméno pouze zneužil kdosi k vlastnímu prospěchu. Žádáme
občany, aby nereagovali na tyto letáčky. Sbírky humanitární pomoci Diakonie
Broumov budou probíhat jako vždy ve spolupráci s Českým červeným křížem.
-rkn-
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95 let
89 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
78 let
77 let
76 let
74 let
72 let
71 let
65 let
60 let
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Václav BARNÁŠ
Stanislav SLANEC
Bohumil SLADKÝ
Věra VIKTOROVÁ
Josef MICHAL
Alena MELČOVÁ
Danuše NETUŠILOVÁ
Anna JÍLKOVÁ
Zdeněk FLAJŠMAN
Miloslava LEDVINOVÁ
Jiřina ŠLAJSOVÁ
Marie JIŘINCOVÁ
Miloslava HOŘEJŠÍ
Růžena JUNGROVÁ
Emilie KARKULÍNOVÁ
Martin ŠKYRTA
Marie SLADKÁ
Eva JEŽKOVÁ
Anna CIBULKOVÁ
Marie MAŠKOVÁ
Václav RÁŽ
František SUCHÁNEK
František TATAR
František TRHLÍK
Olga VLACHOVÁ

Újezd
Kasejovice
Kasejovice
Řesanice
Kasejovice
Kotouň
Dožice
Mladý Smolivec
Oselce
Kasejovice
Mladý Smolivec
Hradiště
Kasejovice
Radošice
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Nová Ves
Kasejovice
Podhůří
Kasejovice
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Kotouň

Dne 29. října 2013 uplynou již 4 roky,
co nás opustil pan Zdeněk Janků.
16. října 2012 by se dožil 71. narozenin.
Vzpomíná Věra Arvayová a přátelé z DPS
Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi.
Dne 7. října jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí
paní Anastázie Mináříkové
z Chloumka.
Před 30 lety, dne 21. října 1983
zemřel pan Tomáš Minářík,
kapelník z Chloumka.
Vzpomínají syn Josef a dcera Květa s rodinou

Kateřina Panýrková, Radošice
Nela Květoňová, Kasejovice

Milan BUBENÍČEK, Budislavice

Číslo 10; ročník XVIII.

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Jan Bauer: Výkupné za krále
 Jan Jícha: Jak se Lubošek naučil mluvit slušně
 Agatha Christie: Nemesis
 Fenomén Zdeněk Svěrák
 Joy Fieldingová: Poprvé
 Charlotte Greig: největší hrdinové zločinu
 Pohádky o čarodějnicích
 Rainer Crummenerl: Vše o delfínech
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
Dne 26.9. 2013 uplynul 1 smutný rok
od úmrtí paní Marie FIALOVÉ
- rozené FEJTOVÉ z Kasejovic.
Nikdy nelze zapomenout na její dobré srdce,
obětavost a lásku, kterou pro nás měla.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Fialova

ová tiskárna v Pelhřimově vydala další knihu Jiřího
Černého „Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti“.
Jde o dosud nejpodrobnější souborné zpracování tématu poutních míst a kultu milostných obrazů a soch v regionu jižních a
jihozápadních Čech. Zkoumaný prostor je vymezen hranicemi
českobudějovické diecéze v roce 2012 a zahrnuje tyto okresy:
Benešov (část), České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava
(část) Jindřichův Hradec, Klatovy (část), Pelhřimov, Písek,
Plzeň-jih (část), Prachatice, Příbram (část), Strakonice, Tábor.
Z nejbližších poutních míst je tu samozřejmě uvedena
kaple sv. Vojtěcha „V Boučku“ u Kasejovic, hlavní hesla
z blízkého okolí jsou věnována např. Nepomuku, Vrčeni, Lnářům, Hvožďanům i některým dalším místům, kam v minulosti
putovala procesí z Kasejovic: do Blatné, Březnice, Hvožďan,
Kotouně a do Strašína.
Encyklopedicky pojatá, fotografiemi i autorovými
kresbami bohatě ilustrovaná kniha má 343 stran se 185 hlavními topografickými hesly a dalšími přídavnými lokalitami,
v nichž se odráží kult poutních
míst. Barevné přílohy obsahují
fotografie poutních svatyní a
reprodukce svatých obrázků
s vyobrazením poutních míst.
Knihu distribuuje knihkupectví
Kosmas a je k dostání ve všech
větších a specializovaných
knihkupectvích (případně u
nakladatele Nová tiskárna
Pelhřimov, ntp@ntp.cz, tel.
565 332 290).
Cena knihy 330,-Kč.
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O čistotu se stará paní Soňa Štěpánková

PODZIM na strakaté kobyle jede...
íjen je měsíc barevných listů,
zkracujících se dní a tažných
ptáků.
Do přírody zase pomalu vstupuje klid,
zvířata a rostliny se připravují na zimu.
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V MŠ ve školním roce 2013/2014 je
zapsáno 56 dětí, ve třídě U zajíčka –
mladší děti, ve třídě U vodníčka – starší
děti. Celým školním rokem nás opět

Třída U zajíčka - mladší děti

provází pejsek s kočičkou z knihy J.
Čapka. Spolu s nimi budeme poznávat
zvířátka a učit se chránit přírodu TVP. ŠVP - STROM POZNÁNÍ.
O dětičky se starají :
I. třída - paní učitelky:
Alena Braunová
Naďa Fialová
II. třída paní učitelky:
Ivana Ledvinová ř. školy
Bc. Dagmar Jiřincová

Dobroty vaří paní kuchařky:
Věra Boušová
Eva Davídková
Marie Kyselová
Květa Šimáňová - pomáhá při výdeji
obědů pro školáky ZŠ
Vedoucí stravování
paní Vendula Hrachovcová
Pan školník Carol Merhout
Kroužky na škole
BAREVNÁ ANGLIČTINA
VESELÉ PÍSKÁNÍ
ŘÍKÁNÍ A RÝMOVÁNÍ
Učíme se, říkáme…
Zasvištěla vzduchem pera,
kačer spěchá velice,
aby před příchodem šera,
byl zpátky na rybníce.
Než se blýskne první hvězda,
musí už být v úkrytu,
Dnešní večer se mu nezdá,
liška někde slídí tu.
/Rok mladého myslivce/

Třída U vodníčka - starší děti

Město Kasejovice a Český červený kříž
pořádají a zvou na

na svatého Martina

v pondělí 11.11.2013
sraz v 17 hod. před hasičárnou
v Kasejovicích

Připravujeme na listopad:

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
20.11. od 14 hod. na sále Agrochovu
vystoupení dětí z mateřských škol, ZŠ a ZUŠ Kasejovice
vystoupení mažoretek Precioso - Mistryň světa 2013
harmonikářské duo Renata a Josef Pospíšilovi - známí
z pořadů "Za vesnickými muzikanty", TV pořad "ŠLÁGR"

Ivana Ledvinová ředitelka mat. školy

Město Kasejovice srdečně zve širokou veřejnost na

* ochutnávka letošních vín i starších ročníků * v ceně
degustace vín a občerstvení * možnost zakoupení vína *

Město Kasejovice
zve na diaprojekci ing. Jaroslava Kortuse

v pondělí 21. října od 18 hod.
v Kulturně společenském centru města Kasejovice
Chiva - Buchara - Samarkand - Aralské jezero Návštěva u cikánů a výroba hedvábí
Město Kasejovice
srdečně zve na divadelní komedii
16. listopadu 2013
v 19 hod.
Kulturně společenské
centrum Kasejovice
Hraje divadelní soubor Rynek z Újezda u Plánice

Věra Valentová, Starý Smolivec 18, tel: 721 310 798

Vstupné 50 Kč

pánské, dámské a dětské účesy * trvalá, odbarvování,
melírování * barvení vlasů * stříhání starších lidí doma

Předprodej vstupenek zajišťuje paní Dana Jakubčíková
v Drogerii Kasejovice.
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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.
Prodám levně polystyrenové stropní desky na podhledy
50 x 50 x 0,5 cm určené k lepení na omítku. Dekor světlé
dřevo (borovice pina). Částečně tepelně i zvukově izolují.
P.C. za 1 m2 cca 120 Kč, N.C. 65 Kč/m2. Orig. balení á 2
m2, kapacita cca 50 m2. Dále nová umyvadla „Delta Fondo“ 36 x 45 cm. P.C. cca 750 Kč (3 ks) + umývátka 28 x
38 cm „AWB clasic 38“ (2 ks). P.C. přes 1000 Kč. Vše
bílé zaoblené. Prodám za polovinu původní ceny. Dále
prodám zachovalá kamna Club na dřevo, uhlí, brikety.
Cena do 1500 Kč - vhodné na chalupu, chatu.
Tel. 603 396 923 kdykoliv! Kasejovicko.

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
15-19 týdnů, cena 149-175 Kč/ks - v začátku snášky 178 Kč
Prodej se uskuteční: ve středu 30. října 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.

3D projekty zahrad a parků - realizace, zemní
a stavební práce, bytové doplňky na míru:
žaluzie, shrnovací dveře, vrata, rolety,
vestavěné skříně, plastová okna.
Telefon: 603 309 702

Číslo 10; ročník XVII.

Již poosmé oslaví Plzeň vznik samostatného Československa
v roce 1918.
Neděle 27. října:
„28 kilometrů na rozhlednu Chlum“ - pochod
10 -16 hodin U Branky - trhy pořádané v rámci ČeskoSlovenských dnů - tradiční slovenské pokrmy, halušky,
ovčí a kozí sýry, lokše či kapustnica, kulturní programu a
interaktivní dílny
V 19,30 hodin ve velkém sále kulturního domu Peklo
představení divadla Semafor „Kdyby tisíc klarinetů“.
Vstupenky za 28 korun si zájemci mohou zakoupit
v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz.
Pondělí 28. října:
Prohlídky více než dvou desítek turistických cílů i památek, mimořádně za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Pouze v tento den bude možné si prohlédnout plzeňskou radnici, Měšťanskou besedu, Loosovy interiéry i nově zrekonstruovanou Starou synagogu. Speciální akci připravil také Plzeňský Prazdroj, který za zvýhodněné ceny
nabízí návštěvy Pivovarského muzea, historického podzemí i jedné ze svých prohlídkových tras.
Do ulic vyjede historická tramvaj, pro děti jsou připravena
loutková představení v Měšťanské besedě. Kulturní scénu
U Branky otevřou v 10 hodin slovenské trhy. V poledne se
uskuteční vernisáž venkovní výstavy velkoformátových
fotografií „Spolupracovníci TGM“.
V podvečer se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční vzpomínkový akt, po kterém vyjde na Klatovskou třídu lampionový Průvod světel. Plzeňské oslavy vzniku republiky zakončí krátce po 19. hodině na náměstí Republiky slavnostní ohňostroj na hudbu českých mistrů, Bedřicha Smetany a
Antonína Dvořáka.
Přijeďte si i vy užít sváteční atmosféru do Plzně!
Podrobný program a další informace najdete
www.visitplzen.eu

na

WWW.ferdinand.wbs.cz

Zveme seniory do Klubu Babí léto
vždy v úterý od 14 do 16.30 hod.
v kulturně společenském centru města
Kasejovice
Zveme maminky s dětmi na společné setkávání
vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hod.
v přízemí Kulturně společenského centra
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 15.11. 2013. Příjem příspěvků do KN č. 11/2013 do 31.10.2013.

