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

Jelikoţ jsme jiţ na počátku zimního období, málokoho patrně
nadchlo pozvání k šestikilometrové
procházce po okolí Kasejovic. V této
době má člověk daleko raději pěkné
křesílko za kamny, knihu a teplý čaj.
Nicméně pár nadšenců, či dobrodruhů,
kteří si nenechali tuto mimořádnou příleţitost ujít, se našlo. Sešli jsme se u
prvního z patnácti zastavení na kasejovickém nádraţí, kde paní starostka celou akci zahájila a otevřela tím nově
zbudovanou naučnou stezku „Putování
za kasejovickým zlatem“.
Ta nás na patnácti zastaveních
seznámí s význačnými objekty a jejich
občas spletitou cestou staletími. Příkladem je nádherný dům čp. 184, kdysi
hotel známý spíše pod názvem Růţek,
který v průběhu 30 let změnil šestkrát
své jméno. Další zajímavostí stezky je
poslední zastavení, které připomíná
historii těţby zlata na Kasejovicku,
která zde probíhala několik staletí aţ do

konce II. světové války. Samozřejmě
nechybí připomínka vzniku a počátků
dráhy a seznámení s tehdejší c.k. poštou. Precizně zpracovaná tabule u kostela informuje o všech stavebních úpravách, a ţe jich za těch sedm století bylo... Dalšími zastaveními jsou, vezmeme-li to úplně popořádku: radnice, synagoga, měšťanská škola, kostel Církve
československé husitské, bývalý Kratochvílův koloniál, kde se seznámíme
s osobou Jana Kratochvíla, pozdějšího
majitele cihelny a lomů, fara, kostel sv.
Jakuba a to je pokud se týče zastavení
v centru města vše.
K dalším čtyřem musíme vyrazit
směrem na Chloumek, udělat malou
zacházku na ţidovský hřbitov, pak pokračovat kolem památného akátu, kde
se dozvíme nejen to, kolik je mu let, ale
také další zajímavosti z okolí. Předposledním zastavením je informační panel
při silnici na Chloumek, který upozorňuje na zajímavou minulost kaple sv.

Krásné proţití Vánoc a do nového roku 2013
hodně zdraví a osobní spokojenosti přejí všem
občanům členové Zastupitelstva města Kasejovice
a pracovníci městského úřadu a členové zastupitelstev
obcí Hradiště, Oselce, Mladý Smolivec,
Nezdřev, Ţivotice a pracovníci jejich obecních úřadů.

Vojtěcha a také bývalých lázní. Zde je
mimo jiné také krásná panoramatická
kresba výhledu do kraje směrem na
Třemšín. Jsou na ní zachyceny rybníčky, vesničky krčící se pod kopci, vzdálené vrchy a lesy. A to vše s názvy,
jmény a dalšími popisnými údaji. Posledním zastavením je tabule informující o těţbě zlata „Na Kladrubině“.
Jistým zpestřením procházky
bylo zastavení v synagoze, kde jsme
jednak navštívili její nedávno zpřístupněné podzemí a také jsme se zde setkali
s postavami z minulosti, které k novodobé historii synagogy neodmyslitelně
patří - s panem Václavem Mentbergerem a řezníkem Josefem Švagrem v
podání Ondřeje Weise a Josefa Švagra,
který představoval svého vlastního dědu. Zastihli jsme je právě při plánování
expozice. A rozhovor s těmito dvěma
pány byl velice milý a přínosný jak pro
nás, tak i pro ně. Přínosné bylo také
občerstvení uprostřed cesty, které opět
zajistily ţeny z Českého červeného
kříţe, kterým nejen za tuto pomoc patří
veliký dík. Teplý grog a domácí perník
přišel promrzlým poutníkům k chuti.
Naučná stezka byla realizována
díky finančnímu přispění Plzeňského
kraje a Města Kasejovice a je společným dílem těchto autorů - text: Mgr.
Vladimír Červenka, kresba mapy a obrázků: Stanislav Hrbek, jazykové korektury: Mgr. Marie Prokopiusová,
grafická úprava: Dana Matějovská a
Stanislav Dlouhý - HD reklama.
Zanedlouho patrně informační
cedule zapadnou sněhem, nezapadne
však zdejší minulost. A s příštím jarem
bude stezka průvodcem mnohým, kteří
chtějí nahlédnout do historie Kasejovic.
V informačním centru, na městském
úřadě a v knihovně je k dispozici leták
se všemi zastaveními a mapou.
Dana Matějovská
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 25.11. 2013
Rada města Kasejovice schvaluje:
program 40. jednání Rady města
Kasejovice
změny v rozpočtu města Kasejovice
za měsíc listopad 2013
mimořádnou odměnu pro ředitele
Základní školy Kasejovice za spolupráci s městem Kasejovice ve
školním roce 2012/2013 a pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice za
výchovně vzdělávací činnost ve
školním roce 2012/2013
sloţení inventarizační komise pro
provedení inventarizace majetku
Mateřské školy v Kasejovicích
k 31.12.2013
sloţení inventarizační komise pro
provedení inventarizace majetku
Základní školy v Kasejovicích
k 31.12.2013
záměr prodeje části pozemku parc.
č. 104/3 o výměře 83 m2 v k.ú. Řesanice
ţádost paní Jiřiny Červenkové o
prodlouţení nájemní smlouvy na
dobu neurčitou v domě
s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích a ţádost paní Miloslavy Mič ano vé o přije tí do d o mu
s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích
dodavatele zimní údrţby místních
komunikací v Kladrubcích, Podhůří
a Přebudově p. Jiřího Baloga a pověřuje starostku k jednání ve věci
koordinace tras v Kasejovicích,
Chloumku, Újezdě, Polánce a Řesanicích včetně podpisu smlouvy o
dílo
nákup dopravního automobilu zn.
Peugeot Boxer pro potřeby města
Kasejovice a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice
termín, místo a hlavní body programu příštího zasedání Zastupitelstva
města Kasejovice – 12.12.2013
v klubovně tělocvičny
v Kasejovicích (rozpočet města na
rok 2014, prodej pozemků, plán finančních kontrol)
finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč
na mikulášskou nadílku pro děti v
Podhůří
Souhlasí:
s návrhem rozpočtu města Kasejovice na rok 2014
s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Kasejovice
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s přijetím finančních darů pro Základní školu Kasejovice a finančních darů pro potřeby školní druţiny
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice - elektrické stoličky a elektrické pánve ze školní jídelny
Bere na vědomí:
ţádost pana Tomáše Kuryluka o
odkoupení pozemku parc. č. 503/1
o výměře 1.159 m2 v k.ú. Kasejovice
ţádost města Kasejovice o odkoupení pozemku parc. č. 1547/12 o
výměře 322 m2 v k.ú. Kasejovice
od Ţidovské obce Plzeň
ţádost pana Jana Stejskala o přijetí
do domu s pečovatelskou sluţbou
v Kasejovicích
ţádost firmy KOVO Kasejovice,
s.r.o. o odkoupení výsuvného hasičského ţebříku
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Na městském úřadě a v Drogerii
paní D. Jakubčíkové je v prodeji
nová publikace Střípky z dějin
Přebudova autora Vladimíra
Červenky. Publikace, jak jiţ sám
název napovídá, nabízí čtenářům
pohled do minulosti této malebné vesničky
Prodejní cena 90 Kč.

Svoz plastů proběhne
19. a 20. prosince 2013. Plasty
připravené v zavázaných
pytlích připravte před svými
domy max. 1 den před
plánovaným svozem.

MUDr. Jiří Rudolský oznamuje, ţe dnem 31.12.2013 končí se svou lékařskou
praxí a přechází do starobního důchodu. Náhradní lékař v Předmíři nebude, proto
kaţdý pojištěnec nechť zváţí, ke kterému praktickému lékaři se zaregistruje.
Aby byla zajištěna návaznost lékařské péče, bude vydávána zdravotní dokumentace při poslední návštěvě pacienta v ordinaci, nejpozději však 18.12.2013 od 10
do 14 hod. a 3.1.2014 od 10 do 14 hod.

Oznámení Městského úřadu Kasejovice
Městský úřad Kasejovice připravuje pro své občany týdenní kalendář na rok
2014 s fotografiemi Kasejovic a příslušejících obcí. Termín pro vyzvednutí
bude upřesněn.
-rkn-
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USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 21.11. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
plán inventur roku 2013
pronájem druhé místnosti ubytoven
v přízemí KD Starý Smolivec panu
Janu Fialovi z Radošic za cenu 500
Kč/měsíc od 1. listopadu 2013
vydání souhlasu s rekonstrukcí 1.
část – k NN, Doţice a se vstupem
na pozemky v k.ú. Doţice p.č. st.
20, 92/3, 101/1, st. 115, 584/7, 790,
817/10, 817ú11 vše KN, 584/2d2
PK za předem stanovených podmínek
ţádost hokejistů HC Mladý Smolivec o finanční příspěvek, hokejistům bude vyplaceno 10000 Kč do
konce roku 2013, tzn. druhá část
schváleného příspěvku pro rok
2013
uzavření dohody na poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na zdravotní středisko
v Mladém Smolivci s poskytovatelem SZIF ČR
Neschvaluje:
ţádost firmy STATIM – Babybox
z Prahy o finanční dar
Souhlasí:
s vydáním rozhodnutí silničního
správního úřadu pro vydání územního souhlasu k akci Rekonstrukce
1. část – k NN, Doţice
Bere na vědomí:
ţádost o uzavření smlouvy o umístění energetického zařízení k akci
Rekonstrukce 1. část – k NN, Doţice na pozemky v k.ú. Doţice p.č. st.
20, 92/3, 101/1, st. 115, 584/7, 790,
817/10, 817ú11 vše KN, 584/2d2
PK s tím, ţe nejprve musí obec zajistit souhlas u úřadu ROP NUTS II
Jihozápad, neboť se jedná i o pozemky, na nichţ se nachází cyklostezka
ţádost paní Markové z Prahy na
ukončení činnosti hostince
v Mladém Smolivci ke dni 28. 2.
2014 a tím následně zveřejnění záměru pronájmu hostince v Mladém
Smolivci od 1. 3. 2014
ţádost pana Svobody ze Starého
Smolivce na odkup pozemku 79
v k.ú. Starý Smolivec s tím, ţe záměr prodeje bude nejprve zveřejněn
a poté bude rozhodnuto o prodeji
ţádost pana Bůţka z Plzně na odkup pozemků okolo domu čp. 20
v Mladém Smolivci s tím, ţe bude
zveřejněn záměr prodeje pozemku
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č. 946/7 v k.ú. Mladý Smolivec a
poté bude rozhodnuto o prodeji,
ostatní pozemky okolo nemovitosti
nebudou odprodávány
nabídku firmy REVENGE a.s. na
umístění kontejneru na ošacení
v obci s tím, ţe bude firma oslovena
a nabídka přijata
informaci o podaném odporu Obce
Mladý Smolivec k platebnímu rozkazu Okresního soudu PJ od firmy
A-Kepča s.r.o.
informaci o jednání se zástupcem
panem Hrochem ohledně pozemků
v k.ú. Radošice (Rybárna) a navrhuje, aby byl zveřejněn záměr prodeje p.č. 425/17 v k.ú. Radošice a
následně rozhodováno o prodeji pozemku
informace o obdrţených dotacích
v roce 2013 a provedených investičních akcí za rok 2013
informaci o moţném zrušení pohotovostní sluţby ve Vlčicích a navrhuje podniknout kroky pro zachování pohotovostní sluţby
odpovědi na dopisy zn. 489 a
490/13 od firmy Agrochov Kasejovice Smolivec a.s., kterými souhlasí
s vydáním pozemků v k.ú. Starý
Smolivec p.č. 305, 306 a 307/2 PK
a navýšením nájemného na všechny
ostatní pozemky, které firma uţívá
k zemědělské činnosti ve výši 2000
Kč/ha/rok
dopis pana Bešty z Plzně ohledně
VE Doţice hluku z VE Doţice
informaci o sníţení spotřeby elektřiny v MŠ Starý Smolivec (úspora
za nově nainstalované bojlery
v roce 2012)
připravený rozpočet na rok 2014

VYMĚŇTE SI
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich
drţitelé povinni vyměnit nejpozději do
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy
pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:
ŘP vydávané od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004.
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (městský
úřad, magistrát města), příslušného
podle místa trvalého pobytu na území
České republiky.
Co musím mít s sebou?
„Ţádost o vydání ŘP“ – obdrţíte na
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totoţnosti (občanský
průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5
x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je moţné do 20 dnů od podání ţádosti, příp. do 5 pracovních dnů od
podání ţádosti po úhradě správního
poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od
správního poplatku, vyjma vydání ŘP
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů
od podání ţádosti (viz výše - správní
poplatek 500 Kč).

Prvního prosince se v našich
obcích Mladého Smolivce jiţ posedmé
slavnostně rozsvítily vánoční stromky.
Slavnost se konala tradičně před budovou OÚ v Mladém Smolivci. Vánoční
atmosféru nám navodily děti z MŠ ve
Starém Smolivci pod vedením paní
ředitelky Svatavy Šlaisové. Dále pak
vystoupil Plzeňský MLS. Sešlo se nás
něco kolem stovky a po celé odpoledne jsme si mohli pochutnávat na svařáčku a čaji, vánoční štole, grilovaném
kuřátku či klobásce.
Eva Kubová

foto -vb-
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Bývalé šatny na hřišti
v Doţicích, které několik let slouţily
jako hostinec, se díky MAS sv. Jana
z Nepomuku a dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření Realizace místní rozvojové strategie, proměnily na
KLUB. Klub byl postaven hlavně za
účelem sportovní činnosti. Doţické
ţeny se pravidelně scházely s dětmi
v bývalé škole (dnes hostinci). Podnikaly s dětmi různé zábavné a sportovní
akce, pravidelně cvičily. Bohuţel, zde
byly podmínky pro cvičení a setkávání
se špatné. Budova je mokrá, zeď opadává a je problém s vytápěním. Rozhodli jsme se proto ţenám a dětem, a
samozřejmě i ostatním občanům, podmínky zlepšit. Vybrali jsme nevyuţitou
budovu na hřišti v Doţicích, kterou
jsme kompletně zrekonstruovali. Vyměnili jsme okna, dveře, příčky, podlahy, provedli jsme nové vnitřní omítky a
fasádu, osadili jsme novou jímku a
sociální zařízení, nové klempířské prv-

ky. Jako při kaţdé stavbě se i tady vyskytly drobné problémy, rozpadlý komín, téměř neexistující podlaha
v hlavní místnosti, či rozpadlý septik
(který se měl původně jen izolovat)
nebo chybějící odvodnění. Protoţe
jsme chtěli budovu zrekonstruovat kvalitně, rozhodli jsme se pro doplnění
zjištěných závad do rozpočtu a následně jsme všechny závady odstranili.
Musel se však posunout
z tohoto důvodu termín dokončení.
Celková rekonstrukce stála 1184 tis.
Kč a dopadne-li vše dobře, dotace by
se mohla vyšplhat na schválených a
podepsaných 773 tis. Kč. Součástí projektu byla i dobrovolnická činnost,
kterou doţičtí hasiči a doţické ţeny
úspěšně absolvovali, týkala se hlavně
bouracích prací, úklidu a drobných
úprav hřiště. Klub jsme předali do uţívání 1. listopadu 2013 a ţeny s dětmi
jej jiţ pravidelně vyuţívají.
Eva Kubová

Před...

...po.

Tak jako v loňském roce jsme se sešli v
chloumecké hospodě k výrobě adventních a vánočních dekorací. Atmosféru
nám zpříjemnilo hraní a zpívání koled,
vánoční punč a společné tvoření. Vlastní výrobky potěšily nejen dospělé, ale i
děti a věříme, ţe nás všechny budou
těšit po celý adventní čas.
-jak-

V budově OÚ Hradiště došlo
v důsledku poškození nosných trámů
k propadnutí části půdního prostoru.
Tím byl bezprostředně ohroţen obecní
byt, který se nachází v 1. patře budovy. Havarijní stav provizorně zajistil
hasičský záchranný sbor Nepomuk.
Po posouzení statikem stavební firma
vymění celkem sedm poškozených
trámů, jeden kus pozednice a provede
další související práce.
Na opravu byla poskytnuta
účelová dotace Plzeňského kraje ve
výši 150.000,- Kč z dotačního titulu
„Havarijní stavy a naléhavé potřeby
PK 2013“.
Ladmanová Jaroslava
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Šest let se postupně proměňoval
kostel sv. Michaela v Doţicích a letos
se konečně dočkal konečného nového
vzhledu. V letech 2008, 2009 a 2010
byla zrekonstruována celá střecha kostela a v letech 2011, 2012 a 2013 byla
opravena fasáda a provedeno odvodnění
celého kostela. I letos jsme
v rekonstrukci pokračovali s firmou
STAVEL Příbram s.r.o., ta dokončila
fasádu na poslední části – lodi kostela,
provedla malbu fasády a odvodnění této
části kostela. I na tuto závěrečnou akci
se nám podařilo získat dotaci
z programu Plzeňského kraje Zachování
a obnova kulturních památek PK, letos
dokonce ve výši 150 tis. Kč. Celkové
náklady na závěrečnou etapu však byly
536 tis Kč. Obecní kostel sv. Michaela,
dominanta Doţic, je od října kompletně
zrekonstruována z vnějšku, má nový
kabát a čepici, ještě však zbývá vnitřek
a na ten snad také v příštích letech dojde. Kompletní rekonstrukce za posledních šest let stála 2442 tis. Kč a dotace
získané se vyšplhaly na 1255 tis. Kč,
z toho střecha – náklady 1025 tis. Kč,
dotace 855 tis. Kč; fasáda – náklady
1354 tis. Kč, dotace 350 tis. Kč a okna –
náklady 63 tis. Kč, dotace 50 tis. Kč.
Z obecního rozpočtu jsme museli uvolnit celkovou sumu 1187 tis. Kč. Není to
málo, ale taková kulturní památka určitě
za to stojí, vţdyť uţ tady stojí více jak
500 let a určitě ještě dlouho stát bude.
Eva Kubová

Upozornění městského
úřadu Kasejovice
Upozorňujeme na zloděje, kteří se snaţí
pod záminkou pomoci starším lidem
dostat do jejich domácností, odkud spolu s nimi zmizí veškerá finanční hotovost. Podvodníci mohou vystupovat
např. jako "paní od elektriky", která jde
zapsat stav elektroměru.
Neznámé lidi v ţádném případě nepouštejte do bytu.
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Hroby v Kotouni
Minule jsme Vás informovali, ţe do
konce listopadu kaţdý nájemce vyplní
dotazník a v prosinci se udělají smlouvy a pronájem se zaplatí. Do dnešní
doby se nám vrátilo 38 dotazníků a
smlouvy se budou od nového roku
podle nového zákona měnit. Ţádáme
ostatní, aby dotazníky vyplnili a po
Novém roce uděláme smlouvy. Cena na 10 let na jednohrob je 400 Kč, na
dvojhrob je 800 Kč a hrobku
1 000 Kč. Na hřbitově je 280 hrobů a
někteří nájemci hroby opouští.
Vodné a stočné splatné po výměně
vodoměrů
Odvoz TKO a poplatek za psa se musí
zaplatit do konce února. Od 1. února
2014 se tyto poplatky mohou hradit.
Od Nového roku máme nové vyhlášky
na odvoz TKO, poplatky za psa a místní poplatky. Hlavně chceme upozornit
na poplatek za uţívání veřejného prostranství. Jedná se o skládky dřeva,
kameniva a stavební sutě. Do konce
dubna tyto skládky odstraňte, nebo
Vám bude od května vyměřen nájem.
Pracovníci obecního úřadu připravili
vánoční výzdobu.
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záclony a vše uklidili. Klubovna je
připravena na výroční schůzi.
Vyměnilo se také 6 oken ve Zdravotním středisku v Oselcích .
Zastupitelstvo obce Oselce Všem přeje
příjemné proţití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém
roce 2014

Akce na měsíc
24.12.2013 od 21 hod. zpívání koled u
sv. kaple Kloubovka
28.12.2013 Předsilvestrovská zábava
ve 20 hod. v obecním šenku v Oselcích, pořádají oselečtí hasiči
1.1.2014 v OO hod. vítání Nového
roku a novoroční přípitek
1.1.20104 ve 13 hod. 15. Novoroční
pochod - sraz u Obecního šenku
11.1.2014 ve 20 hod. Myslivecký bál

Oprava hasičské klubovny
je dokončena
Výměna oken, vchodových dveří a
udělání nové podlahy v kuchyňce je
dokončena. Hasiči si všechno vybílili,
připevnili přechodové lišty, vyprali

Oselecká hasičárna

Ozdobený vánoční strom v Oselcích.

Plzeňský kraj připravil pro letošní rok projekt „Informovaný senior
II.“ Cílem této aktivity je přinést seniorům informace z oblastí důleţitých
pro jejich ţivot a formou prevence
předcházet jejich moţnému ohroţení.
Naše obec se také zapojila do tohoto
projektu. Senioři získali informace od
vyškolených lektorů. První blok přednášek zahrnoval témata „Finanční gramotnost“ a „Sebeobrana“. Při druhé

besedě na téma „První pomoc“ a
„Informační gramotnost“ získali přítomní senioři nejen teoretické znalosti,
ale vyzkoušeli si i některé praktické
dovednosti při poskytování první pomoci.
Celá realizace projektu je finančně zajištěna z prostředků získaných v rámci dotace z MVČR a finančních prostředků Plzeňského kraje.
Ladmanová Jaroslava
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 31.10.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje :
územní plán Hradiště inventarizační komisi k zajištění inventarizace
pro rok 2013 dle předloţeného
návrhu
prodej pozemku p.č. 2700 v k.ú.
Hradiště u Kasejovic pod vodním
tokem v úseku mezi pozemky p.č.
2701 a p.č. 2695 panu Petru
Chvátalovi, bytem Chlumská 1355,
Blatná za cenu 3,50 Kč/m2
Vydává:
opatření obecné povahy – územní
plán Hradiště
Bere na vědomí:
zprávu finančního a kontrolního
výboru
zprávu o projednání návrhu územního plánu Hradiště
informaci o veřejném pohřebišti
v Bezděkově
informaci o schválení dotace od
KÚPK v částce 150.000,- Kč
informaci o prodejně ZKD Plzeň
v Hradišti
Ukládá:
starostce obce zajistit zveřejnění
vydaného územního plánu Hradiště
podle § 173 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu.
Nesouhlasí:
s realizací vedení VN v k.ú. Hradiště dle předloţeného návrhu

(dokončení ze str. 7)
S příchodem jara, kdyţ uţ sněhová kalamita nehrozila, byly oba prohrnovače
ve sloţeném stavu uloţeny opřeny o
hřbitovní zeď v místě mezi brankou
určenou pro příchod kněze do kostela a
hlavními hřbitovními vraty - v dnešní
době tam stává často autobus.
Po II. světové válce slouţily oba prohrnovače ještě řadu let, ale po zaloţení
kasejovického JZD byly v jeho inventáři i traktory vybavené sněhovou radlicí prohrnovače taţené koňmi doslouţily a
byly rozebrány.
Od té doby uplynulo jiţ mnoho let, věda
a technika sice značně pokročily, ale
počasí - jak se zdá - je pořád o několik
kroků napřed.
Proto bychom neměli nadcházející zimní období podceňovat, ono se nadarmo
neříká: Štěstí přeje připraveným!
-káf-
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Předposlední týden v listopadu
jsme se v mateřské škole loučili
s podzimem a s naší školní zahrádkou.
Celý týden jsme s dětmi poznávali volně ţijící zvířátka a povídali si o tom,
jaké nastávají v přírodě změny. Například, ţe se některá zvířata ukládají
k zimnímu spánku.
Naše pozvání do školky neodmítli myslivci z mysliveckého sdruţení
„Stráţ“ Mladý Smolivec, pan Vávra a
pan Malý. Ti si s námi přišli povídat o
lesní zvěři, o tom, jak se v zimě o volně
ţijící zvěř starají a čím ji přikrmují.
Na konci besedy jsme jim poděkovali
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za krásné a zajímavé povídání. Děti jim
předaly kaštany, které pro zvířátka nasbíraly a slíbily, ţe se v lese budou
chovat tiše, aby lesní zvěř mohla
v klidu odpočívat.
Na závěr týdne proběhla na naší
školní zahrádce malá slavnost. Děti
zatančily, zarecitovaly básničky a zahrály si nějaké hry. Nakonec jsme zazpívali zimní ukolébavku, zamkli zahrádku kouzelným klíčem a popřáli jí
krásný zimní spánek.
Spi zahrádko spi, zavři očka sví.
Aţ ty budeš v zimě spáti, sníh
nad tebou bude váti. Spi zahrádko spi.

foto -rš-

První adventní neděli 1.12.2013
v 17.00 hod. se rozsvítil vánoční stromek v Hradišti na návsi u kapličky. Při
slavnostním
rozsvícení
vánočního
stromku zahrály a zazpívaly děti z LŠU
při ZŠ Kasejovice pod vedením pana
učitele Ondrušky. Po jejich vystoupení
bylo pro přítomné zajištěno občerstvení
ve formě svařáčku pro děti i dospělé.

Většina obcí nebo městských částí má nástěnky či plochy, na
nichţ informují o svých akcích nejrůznější organizace a podnikatelé.
Zvláště na neplacených místech se oznámení vrší na sebe i řadu let. Podkladová deska mnohdy jiţ málem klesá pod tíhou papíru, sponek a napínáčků. Leckdy k sobě přitahují pozornost i nabídky akcí, které se odehrály před spoustou měsíců.
Nejinak na tom byl donedávna i Nezdřev. Náhle dvě veřejné nástěnky byly takřka holé, zbyly pouze sponky a u nich drobné útrţky někdejších plakátů. Na jedné z tabulí zářilo jediné aktuální pozvání na výstavu chovatelů, konanou na konci listopadu v Kasejovicích.
Nejsa detektivem, natoţ jasnovidcem, neměl jsem nejmenší tušení, kdo dlouhodobé vrstvy papíru zlikvidoval. K bohulibému skutku se
náhodou přiznal v hospodě sám aktér, aniţ by byl podroben nějakému
výslechu. V podstatě si stěţoval, ţe ten úklid trval hodinu a tři čtvrtě, a
ţe nebylo vůbec jednoduché ty plakáty sundávat.
Činorodost onoho nejmenovaného důchodce se zase jednou projevila nejen jako prospěšná pro vzhled obce, ale i jako následováníhodný
příklad. Nic na tom nemění skutečnost, ţe oznámení jeho spolku bylo na
prázdné nástěnce nepřehlédnutelné, coţ byl asi jeho prvotní záměr.
Kdo vynaloţí své síly pro dobro věci, zaslouţí dozajista přinejmenším uznání. Protoţe v Nezdřevě je takových lidí více, rozhodlo se
obecní zastupitelstvo po roční přestávce uspořádat opět jako výraz poděkování občanům za nezištnou práci novoroční ohňostroj, který se uskuteční 1. ledna v 18 hodin na místním hřišti. S přáním pevného zdraví zve
nezdřevské zastupitelstvo na tento ohňostroj nejen své občany, ale i čtenáře Kasejovických novin.
Jiří Čepelák
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Zima zaklepala na dveře jen
nesměle v druhé polovině října v podobě několika slabých nočních mrazíků,
také sv. Martin přijel (hned zase odejel)
na bílém koni, i kdyţ s několikadenním
zpoţděním - coţ se jistě ještě bude opakovat. Ale o tom, kdy a jak silně zabuší
Paní Zima doopravdy, se můţeme jen
dohadovat.
Pokud budeme spoléhat na názor
odborníků - meteorologů, také nebudeme moudřejší - někteří z nich očekávají
letošní zimu v mezích normálu, jiní
však hovoří o "zimě tisíciletí" - tedy o
zimě nadmíru kruté. A pokud uvěříme
staré lidové moudrosti, která říká, ţe
má-li cibule málo slupek a navíc jemných, pak mějme na paměti, ţe cibule
má dnes mnoho různých odrůd a my
nevíme, která z nich je k povětrnostnímu věštění ta pravá.
Shrnuto a podtrţeno: veškeré naše
vědomosti v tom směru by bylo moţno
shromáţdit pod název jedné filmové
veselohry z r. 1946 "Nikdo nic neví!"
Mrazivé počasí nás můţe překvapit po
pěkném a poměrně teplém dni tak, jako
tomu bylo o Silvestru r. 1978: toho dne
dosahovala venkovní teplota ještě ve 13
hod. skoro +9˚C a na Nový rok kolem
osmé hodiny ranní poklesla na -16˚C,
za dobu celkem devatenácti hodin činil
pokles teploty celých 25˚C. Kdyţ pozdě
k ránu vyšli tanečníci z vytopeného a
zadýchaného sálu U Adamců do mrazivé noci, nemohli pro své zimou drkotající zuby ani promluvit.
Stará prognostika nám říká, ţe
krutá zima přichází do našeho kraje
vţdy po sedmi zimách mírných - to
však odpovídá pravdě jen částečně.
Někdy následují mimořádně tuhé zimy
s velkým spadem sněhu i ve dvou nebo
výjimečně ve třech letech za sebou následujících: dodnes si někteří staří lidé
vzpomínají na rok 1940, 1941 a 1942;
velké mrazy před tím byly také v lednu
r. 1938, kdy se 25. ledna v noci objevila

FARNOST
(kostel)

nad severním pólem dokonce i polární
záře. Tu jsme mohli vidět i 29. ledna
1957 také v silně mrazivém údobí při
jasné a bezměsíčné noci.
Kdyţ v dnešní uspěchané době
napadne přes noc 20 cm sněhu, mládeţ
z toho má radost, poněvadţ můţe lyţovat, sáňkovat a třeba i stavět sněhuláky
- tedy pokud nechá v klidu internet a
počítač. Ovšem "silničáři" hovoří o
kalamitě… Dnes skoro kaţdá rodina
vlastní auto (nebo i dvě), mnozí potřebují ráno odjet do zaměstnání, silnice
jsou zasněţené a tedy špatně sjízdné,
bouraček přibývá a to i přes veškerou
snahu silnice včas zprovoznit.
Před více neţ půl stoletím a
zejména v době II. světové války byl
provoz motorových vozidel na našich
silnicích proti dnešku jen minimální. V
Kasejovicích měli auta snad jen čtyři
občané: p. Kovářík vlastnil osobní a
nákladní automobil, stejně tak p. Sedláček (oba byli autodopravci), dále p.
Václav Holub (obchodník) a místní
lékař MUDr. Rudolf Kafka (oba měli
osobní auto). S přicházející zimou
všichni zaparkovali svá vozidla do jara
v garáţích nebo stodolách a silnice zcela ovládly jen koňské potahy, jen zřídka
projelo městem nějaké cizí auto.
Roku 1939 po okupaci Československa Německem vstoupilo v platnost přísné nařízení udrţovat silnice ve
sjízdném stavu i v zimě a to ve dne i v
noci. Poněvadţ tehdy ještě na venkově
neexistovaly motorizované sněţné pluhy ani sněhové frézy, musela si kaţdá
obec, kterou silnice procházela pořídit
tzv. sněhový prohrnovač, taţený jedním, nebo v čas potřeby i dvěma páry
silných koní. Toto zařízení k odklidu
sněhu za silnice se skládalo ze dvou asi
5 m dlouhých a skoro 1 m vysokých
bočnic, sbitých ze silných fošen. Tyto
bočnice byly vpředu spojeny kolmým a
silným ocelovým čepem, podle něhoţ
se mohly rozvírat podle potřebyy dané
šířkou prohrnované silnice. Zadní část
tohoto monstra byla udrţována
v rozevřeném stavu silnými, příčně

ukotvenými dřevěnými hranoly a navíc
ještě zajištěna ocelovými tyčemi opatřenými háky. Hned nad přední částí se
nacházelo i sedadlo pro kočího - ten
však raději doprovázel své koně pěšky to aby se zahřál alespoň chůzí. Při pohledu shora měl takový prohrnovač tvar
tiskacího písmene „A“. Otáčivý čep
vpředu byl opatřen mohutným hákem,
ke kterému byl připřahován koňský
potah.
Obsluhu tvořili majitelé koní a
několik silničářů, vybavených lopatami:
pokud se na protahované silnici nacházelo místo s vysokou závějí, ve které by
koně mohli uvíznout, musela přijít ke
slovu lidská síla. Teprve po odházení
takové překáţky mohlo prohrnování
pokračovat.
Kasejovická obec měla takové prohrnovače dva: jeden větší pro hlavní silnici a druhý, poněkud menších rozměrů
pro okresní silnice vedoucí do Polánky,
Hradiště, Újezda a Chloumka. Vlastní
protahování bylo prováděno většinou
pouze na katastrálním území, které bylo
ve vlastnictví města, případně jen do
poloviční vzdálenosti k jmenovaným
obcím. Tam povinnost Kasejovic končila a zmíněných obcí začínala.
Pokud vedla silnice po rovině,
probíhalo prohrnování poměrně hladce,
kdyţ ale procházela dalším terénním
zářezem, kam vítr často navál i více neţ
metrovou vrstvu sněhu, neměl prohrnovač šanci. V tom případě vyhlásil představený města pro všechny muţe ve
věku 18-60 roků (pokud nebyli zaměstnáni v mimokasejovických průmyslových podnicích) pracovní povinnost. Ti
museli zavátou část silnice proházet
ručně.
Takovým často postiţeným místem byla silnička z Kasejovic do Chloumka v úseku od samoty „U Nových
hrobů“ aţ k rovině nad Boučkem. Zde
se muselo někdy prohazovat i
„dvoupatrově“. Zbytky v zimě odházeného sněhu pak často leţely při okraji
silnice ještě počátkem dubna.
(dokončení na str. 5)

Neděle

Štědrý den
půlnoční

Boží hod
vánoční

Sv. Štěpána
prvomučedníka

Silvestr poděkování
za rok 2012 (KAPLE)

Nový rok

22.12.

24.12.

25.12.

26.12.

31.12.

01.01.2014

Lnáře

8.00

Kasejovice

9.30

Kotouň
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8.00
22.00

9.30

8.00
9.30

11.00

Kocelovice

8.00

Budislavice

11.00

18.00

9.30
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90 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let
79 let
77 let
75 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let

65 let

60 let
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Miloš Vácha
Josef Klozar
Josef Melč
Miloslava Fejtová
Milada Pavelcová
Jarmila Šišková
Miroslava Flachsová
Marie Dobiášová
Václav Zoubek
Marie Boušová
Jitka Houlíková
Zdeňka Hlušičková
Marie Urianková
Josef Veselý
Václav Šlehůbr
Jaryna Habadová
Jana Matzová
Růţena Zíková
Jiří Kovařík
Alois Zeman
Václav Kalbáč
Věra Kovaříková
Ludmila Suchá
Jaroslava Dardová
Karel Brejcha
Miloslava Boušová
Pavel Jára
Blaţena Ocelíková
Jiří Šulc
Dana Jiřincová
Jiří Rod
Marie Lipková
Milan Šmíd
Jiří Kuška

Oselce
Újezd
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Budislavice
Kotouň
Kladrubce
Oselce
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Újezd
Starý Smolivec
Podhůří
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Kotouň
Ţivotice
Bezděkov
Nezdřev
Mladý Smolivec
Budislavice
Podhůří
Nezdřev

Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, ţivot i nás.
Dne 9.12. 2013 uplynulo smutných 5 let,
kdy jsme se naposledy rozloučili
s panem Bohuslavem Kravaříkem z Polánky u Kasejovic.
Stále vzpomíná manţelka
a dcery s rodinami a švagrová Hela
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Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod.,
Út 12 - 16 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Diane Chamberlain: Milenci a cizinci
 Vlasta Javořická: Bratříček
 Agatha Christie: Karibské tajemství
 Batrice Small: Vášnivé radosti
 Jan Bauer: Krvavý cejch
 Philippa Gregory: Královský slib
 Elizabeth Goudgeová: Malý bílý koníček
 Vánoce na Starém statku
 O nejbohatším vrabci na světě
K zapůjčení je téţ DVD z retro módní přehlídky konané
v Kasejovicích 5.5.2013.
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

V průběhu listopadu se ţáci první aţ čtvrté třídy přenesli o několik let zpátky do doby, kdy kaţdý večer usedali
před televizní obrazovku a s nadšením pozorovali, jaký poběţí
večerníček. V muzeu v Blatné se totiţ konala výstava Jak se
rodí večerníčky, kterou jsme s dětmi navštívili. Kaţdá skupinka dětí se seznámila s tím, jak to vypadá, kdyţ chce animátor
namalovat postavičku, kolik obrázků musí připravit, aby se
postavička vůbec dala do pohybu. Namalovali si také vlastní
kreslenou postavu, kterou pojmenovali a vytvářeli její večerníkový příběh. Prohlédli si spoustu přístrojů, které pomáhají
filmařům ztvárnit krásný večerníček. K vidění byly také doopravdové postavičky Pata a Mata spolu s jejich domem a celým vnitřním vybavením. Ţe není lehké ani večerníček nadabovat si pak děti vyzkoušely na vlastní kůţi v dabérském studiu. Všichni jsme odcházeli plní záţitků, protoţe tato výstava
byla opravdu velice poutavá a zajímavá.
Skupiny, které právě nepoznávaly krásy večerníčků
se zatím vydaly za dalšími aktivitami. Prvňáčci a druháci navštívili zajímavou besedu o adventu v dětském oddělení místní knihovny. Třeťáci a čtvrťáci se odváţně vypravili do zámeckého parku, kde si uţívali společnost obrovského stáda
nenasytných daňků, kteří by nám snědli i poslední drobeček ze
svačiny. Celý den jsme si krásně uţili a těšíme se na další společnou akci.
Mgr. Jana Minaříková

Tereza Niklová, Kasejovice

Růţena Krejnická, Starý Smolivec
Miloslava Ledvinová, Kasejovice
Boţena Horalová, Kasejovice
Marie Bláhová, Kladrubce
Josef Talůţek, Kladrubce
Václav Šolle, Kasejovice
Jiří Chvátal, Hradiště

Jen vzpomínka na Tebe zůstává...
Dne 15. prosince 2013 uplynul 2. rok,
kdy nás opustil pan Josef Hrubeš.
Stále vzpomínají přátelé.

Prosinec 2013

str. 9

ZIMA je tady…
Prosinec je měsíc dlouhých temných
večerů, krátkých dní s nízkou oblohou
a prvním sněhem, poslední měsíc letošního roku a vánočních svátků.
Pro zvířátka dny hladu a pro myslivce
pravidelná starostlivá péče o zvěř.
Učíme se, říkáme…
Zima nabílila stráně,
myslivci uţ táhnou sáně.
Ţe by ti dva braši milí,
spolu z kopce závodili?
Kdepak, nejdou za legrací,
v lese mají váţnou práci.
Zvěři přinést sena dosti,
nakrmí jí do sytosti.
/ Rok mladého myslivce/

zlatým klíčem. Nechyběla ani uspávanka pro všechny stromy a hračky. Na
jaře nashledanou.
Zamykáme zahrádku,
povíme jí pohádku.
O té bílé peřince,
přikryje jí ve chvilce.
Pěkně spi a odpočívej,
novou sílu k jaru sbírej.
Sluníčko má zlatý klíč,
pošle dlouhou zimu pryč.

Číslo 12; ročník XVIII.
Chovatelská výstava
Jako kaţdý rok, tak i letos jsme se společně vypravili na tradiční výstavu chovatelů drobného zvířectva, kde je vţdy
co obdivovat a současně se učit poznávat. Všichni jiţ moc dobře víme, jaký je
rozdíl mezi volně ţijícími zvířátky a
těmi domácími.
Naše vánoční přání
Narodil se Jeţíšek,
koupíme mu koţíšek.
Hodně dlouhý chlupatý,
aby mu byl na paty.
Přejeme vám krásné a pokojné vánoční
svátky, pod stromečkem vysněné dárky
a v novém roce zdraví, lásku vašich
nejbliţších a mnoho hezkých chvil
s rodinou.
Ivana Ledvinová

Zprávičky z naší školičky
Co se nám líbilo….
Sychravé podzimní dny, mlhy a první
jinovatka nám připomněla, ţe je čas
uspat naší zahrádku a uzamknout jí

Pozvánka k zápisu
Ředitelství Základní školy v Kasejovicích Vás spolu s Vaším synem – dcerou zve k zápisu
do 1. třídy, který se koná v pátek dne 24.1.2014 od 13.00 do 16.00 hod v budově ZŠ.
Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník pro rodiče žáka
1. ročníku ZŠ. Pro budoucí prvňáčky nabízí škola školní družinu v době
od 6.30 do 16.00 hod.
Jaroslav Viktora, ředitel školy

Jako jiţ kaţdoročně jsme se vydali na sv. Martina na procházku s lampiony. Počasí letos přálo a tak bylo
příjemné projít se smrákajícím podvečerem v doprovodu desítek světýlek a
vyhlíţet sv. Martina. Trasa byla skoro
stejná jako minulé roky, jen jsme udělali malou okliku kolem MŠ, kde svítili
do tmy panáčci z dýní, které několik
dnů předtím vyráběly děti a paní učitelky. A podobní světelní dýňáčci, byť
obřích rozměrů, na nás čekali také na
náměstí. O jejich výrobu se zaslouţily
jednak zahrádkáři, kteří nám obří dýně
věnovali a pak také maminky a děti z
mateřského centra, kteří z nich vyřezali
sympatické příšerky. Neţ jsme však
došli na náměstí, proplétali jsme se
úzkými uličkami v bývalém ţidovském
ghetu, poněkud s obavami jsme přecházeli neskutečně frekventovanou hlavní

silnici, pokračovali jsme Chloumeckou
a na ní jsme potkali sv. Martina. Přijel
opět od Chloumka a byl s novou blýskavou přilbou a červeným pláštěm váţně štramák. Se sv. Martinem v čele
průvodu jsme pokračovali kolem kapličky sv. Martina Kostelní ulicí aţ na
náměstí. Zde čekali ţeny z Českého
červeného kříţe s teplým a čajem a
grogem na zahřátí a s kupou výborných
koláčků k zakousnutí. Děti si pohladily
koníka, smlsly si na koláčcích a po závěrečném ohňostroji se rozešly se svými světélky domů.
Velké poděkování patří ţenám z Českého červeného kříţe, které zajistily jak
organizaci průvodu, tak chutný závěr v
podobě koláčků a čajíku, sv. Martinovi
za to, ţe na nás nezapomněl a Městu
Kasejovice, které akci financovalo.
Dana Matějovská

Průvod putoval kolem kapličky
sv. Martina

Děti z MŠ Kasejovice
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Číslo 12; ročník XVII.
335 44 Kasejovice
tel. 371 595 293, www.kovokasejovice.cz

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic
(naproti parku). Dům je přízemní 4+1 - 112 m2, celý podsklepený, plyn, městský vodovod, topení na zemní plyn a
tuhá paliva, velká garáţ, dílna, sklepy, kolna. Zahrada 223
m2. Tel. 603 418 514.
Obec Hradiště nabízí k pronájmu byt I. kategorie 2+1 o
výměře 65,90 m2 v Hradišti v bývalé škole. Bliţší informace na tel. 371 595 129.
Prodáme rodinný dům v Kasejovicích 3+1, malá zahrádka, nová střecha, stodola. Tel. 605 491 936 nebo
732 244 971 (po 15 hod.). Cena 900 000 Kč, při rychlém
jednání sleva.
Obec Oselce pronajímá nebo prodává byt 2+1 v přízemí
v Kotouni. Celkový výměr 70 m2, cena 3 367,- Kč.
Prodám palivové dřevo 9 m3, tel. 603 393 517.
Prodám vlek za auto vlastní výroby o rozměrech 1000
mm x 1500 mm x 350 mm (postranice) na bantamových
malých kolech s hliníkovými disky. Přípustná hmotnost je
400 kg. Cena 5000 Kč. Telefon 722 822 156.
Prodám levně polystyrenové stropní desky na podhledy
50 x 50 x 0,5 cm určené k lepení na omítku. Dekor světlé
dřevo. P.C. za 1 m2 cca 120 Kč, N.C. 65 Kč/m2. Orig.
balení á 2 m2, kapacita cca 50 m2. Dále prodám zachovalá
kamna Club na dřevo, uhlí, brikety. Cena do 1500 Kč.
Tel. 603 396 923. Kasejovicko.
Prodám dětské lyţe délka 120 cm, hole, lyţařské boty vel.
32-35, brýle. Cena 1 300 Kč. Dále prodám plynový sporák ve výborném stavu, levně - cena dohodou. Tel. 728
711 467.
Prodám lyţe DYNASTAR dlouhé 140 cm, boty 39 a helmu.Tel. 607 739 500.

hledáme nové spolupracovníky na pozice:
pracovník výroby vzduchotechniky (rýsovač)
montér vzduchotechniky
U zájemců požadujeme vzdělání strojírenského směru a tomu
odpovídající dovednosti: hlavně představivost a tvořivost,
samostatnost, ochotu se učit novým postupům.
Praxe v oboru vzduchotechniky výhodou.
Nástup možný ihned!
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o., Kasejovice 397
tel. 371 595 293, 725 997 594, e-mail vzt@kovokasejovice.cz

60 Kč/kg
Prodej denně 8.00 – 18.00
Šampalíkovi – Polánka 17
tel. 728 714 103
Ryby jsou z rybníka, do kterého neústí žádná kanalizace
a nejsou cítit bahnem, jsou sádkované.

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
WWW.ferdinand.wbs.cz

Vážené dámy a vdané paní,
prosíme Vás o zapůjčení svatebních šatů
z 20. století k pouţití na plánované módní přehlídce.
Šaty budou bez úhony vráceny.
S díky Dana Matějovská, knihovna Kasejovice,
tel. 602 429 346
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