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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice
tak pojišťováci bývají, podařilo se mu
nakonec přemluvit účinkující k velice
výhodnému pojištění manželství a věna.
Poté následovala část, ve které
jsme plánovali, že se bude tančit, ale to
se tedy úplně nepovedlo. Jednak hudba
nebyla z těch, na které se tančit dá. Ale
co dělat, drželi jsme se 20. let a tudíž
hudba byla také stylová. Nicméně několik nás se pokoušelo naučit se alespoň základní charlestonové kroky, což
se však málokomu povedlo… zato jsme
se hodně nasmáli.
V těchto našich návratech do
minulosti bychom rádi pokračovali i
dále. Pokud se vše povede tak, jak
(dokončení na str.6)

sobotu 15. února jsme se v sále
kulturně společenského centra
přesunuli časem do 20. let minulého století. Do doby, kdy v Kasejovicích kvetl spolkový život, lidé se sdružovali a bavili a také se stavělo a budovalo ostošest.
Představit jsme chtěli hlavně
kulturu té doby, společenský život, módu, líčení, tanec ap. A jelikož jsme se
snažili o večer zábavný, nacvičili jsme
s několika ochotnými dobrovolníky
dobové scénky, které právě měly zpestřit jinak notoricky známé až nudné povídání. Vždyť se již tímto historickým
tématem nezabýváme poprvé a mnoho informací jistě nebylo pro přítomné
novinkou.
A jak vlastně pořad probíhal? Ten, kdo svou přítomností poctil
náš společenský a taneční večer, může
klidně následující čtyři odstavce vynechat. Pro ty, kteří se nevypravili, přináším stručné shrnutí.
Takže: povídání obecné - co se
tenkrát hrálo, tančilo, zpívalo, jak se
dámy oblékaly a líčily, jak to vypadalo
s kulturním vyžitím zde u nás v Kasejovicích. Pro dokreslení atmosféry kabaretů zazněly dvě písně Karla Hašlera,
které nádherně zazpívala Štěpánka Bořková. Předvedl se nám také prvorepublikový hasič ve sváteční uniformě a
svými vzpomínkami na dobu dávnou

přispěl pamětník pan Hulač.
Povídání proplétaly hrané scénky. Ta první měla pracovní název
„Kam půjdeme“ a šlo v ní o to, že dvě
dvojice mladých se rozhodovaly, jak
strávit večer. Padlo množství návrhů,
např. jít do cirkusu, na divadlo, na kulečník nebo do lesa na divadlo. Pozor,
všechny tyto možnosti byly opravdu
reálné, všechny uvedené atrakce zde
skutečně byly k mání, jen si vybrat. Ale
vybírání je někdy tím těžší, čím víc je
možností. Nakonec chlapci zvolili tradiční zábavu „jít na pivo“ a děvčata se
odebrala do Orla, což byla nově vzniklá
tělovýchovná katolická jednota. (Teď
mi napadá, že se vlastně od těch našich
předků až zas tolik nelišíme…). Druhá
scénka se týkala bizarního sporu, který
byl zaznamenán A. Heverou v jeho
deníku a v němž šlo o to, že kloboučník
dlužil sklenáři za okna a nemínil platit,
což sklenář Kodýtek vyřešil po svém nakoupil v kloboučnictví klobouky pro
své ženské, doplatil malý rozdíl a byli
konečně vyrovnáni. Takže scénka
„Kloboučnictví “ byl takový pokus o
rekonstrukci skutečného příběhu.
Poslední scénka byla zakomponovaná do celkového pořadu a zároveň
jej ukončovala. Pojišťovák banky Slavie měl tu drzost, že využil příležitosti a
přišel na náš taneční večer nabízet pojištění. A protože byl neodbytný, jak už
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 25.2. 2014
Rada města Kasejovice schvaluje:
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní
školy Kasejovice s termínem podání přihlášek do 28.3.2014 a pověřuje starostku
sestavením konkurzní komise
termín, místo a hlavní body programu
příštího zasedání Zastupitelstva Města
Kasejovice – 12.3.2014 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích (plnění rozpočtu
města, program oslav 750. výročí vydání
1. písemné zprávy o Kasejovicích, znovuzvolení přísedící Okresního soudu
Plzeň-jih)
prodej majetku města – hasičské Avie a
výsuvného žebříku
úpravu otevírací doby muzea v bývalé
židovské synagoze
Souhlasí:
s Dodatkem č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou
vnitrostátní linkovou dopravou
s právním pověřením advokáta JUDr.
Jaroslava Svejkovského k jednání ve
věci požadavku státu na vydání pozemků ve vlastnictví města pod komunikací
č. I/20
s návrhem firmy Klaus Timber, a.s.
Kladrubce na vlastní investici do výstavby nové hasičské zbrojnice v Kladrubcích a smluvní zajištění bezplatného užívání stavby členy Sboru dobrovolných
hasičů v Kladrubcích
Bere na vědomí:
oznámení ředitele Základní školy Kasejovice o ukončení pracovního poměru
k 30.6.2014 z důvodu odchodu do starobního důchodu
zprávu o hospodaření Základní školy
Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice
návrh plánu obnovy a rekonstrukce stávajícího zařízení mateřské školy
vyúčtování vodného a stočného za rok
2013 a stanovení cen na rok 2014 firmou
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec,
a.s., které zůstávají na stejné úrovni jako
v r. 2013
informaci o probíhajících přípravách
oslav 750. výročí vydání 1. písemné
zprávy o Kasejovicích, které se uskuteční 31.5.2014
žádost Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s. o zrušení rozhodnutí o pronájmu zemědělských pozemků v k.ú.
Řesanice a k.ú. Chloumek u Kasejovic a
pověřuje místostarostu jednáním v této
věci
informaci o pohledávce za nájemné
v obecním bytě
žádost p. Františka Ledviny o směnu
pozemků
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etošním roce si město Kasejovice připomíná 750. výročí od
vydání první ověřené písemné
zprávy o Kasejovicích, která je datována 12.5.1264. Proto bude tento rok
mimořádný, jak se na podobná jubilea
sluší a patří. K oslavám, které plánuje
městský úřad, se připojí školy i místní
spolky. Hlavní den oslav je stanoven
na sobotu 31. května 2014, kdy mimo
jiné proběhne slavnostní zasedání
zastupitelstva, budou pořádány sportovní turnaje, výstavy, kulturní vystoupení a další akce. U příležitosti
jubilea bude vydán pamětní list a připravována je též nová publikace o
Kasejovicích.
Srdečně zveme všechny občany k účasti na těchto oslavách, podrobný program bude zveřejněn v dalších číslech Kasejovických novin.
Marie Čápová, starostka města
Kasejovice
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ěsto Kasejovice se zařadilo do
celokrajského Komunikačního,
varovného a vyrozumívacího
systému. Ten slouží jednak k informování obyvatel kraje v krizových a mimořádných situacích, ale také k informování o běžných záležitostech života v
obci pomocí SMS zpráv, které jsou pro
občany bezplatné. V naší obci, kterou
vede frekventovaná silnice, jejíž hluk
často přehluší hlášení místního rozhlasu, se nyní nabízí občanům možnost
informace získat prostřednictvím SMS
přímo do svého mobilního telefonu.
Zájemci o zasílání SMS se mohou zaregistrovat na www. krizoveinfo.cz, nebo
na Městském úřadě Kasejovice.

Svoz plastů proběhne 24. a 25. března
2014. Plasty ve svázaných pytlích
připravte před svými domy nejdřív
1 den před plánovaným svozem.
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USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 20.2. 2014

tosti výročí 600 let od první písemné zmínky o obci Mladý Smolivec
v počtu 500 ks s motivem kapličky
sv. Vavřince a portrétu pana Siblíka

Schvaluje:
výši finanční náhrady za zřízení
věcného břemene pro firmu ČEZ
Distrubuce, a.s. na uložení zemního
kabelového vedení NN, kabelové
skříně u akce „Dožice, rekonstrukce
1. část – k NN ve výši 250 Kč/m2
půjčku na předfinancování projektu
na dětská hřiště do Mladého Smolivce a Starého Smolivce ve výši
66020 Kč, která bude poskytnuta
Mikroregionu Nepomucko do konce
března 2014
uzavření dodatku č. 1/2014 smlouvy
s Plzeňským krajem na dopravní
obslužnost našich obcí ve výši 42
840 Kč na rok 2014
pronájem hostince v Mladém Smolivci paní Kateřině Markové z Prahy
od 1. 3. 2014 na dobu neurčitou za
měsíční nájemné 1300 Kč/měsíčně
bez zasedací místnosti
vydání turistické známky u příleži-

Bere na vědomí:
kontrolu usnesení
připomínku pana Hladíka ze Starého Smolivce na neúnosný stav výkalů od psů ve Starém Smolivci
před začátkem cyklostezky
předvolání Obce Mladý Smolivec
k Okresnímu soudu Plzeň – jih ve
věci sporu se společností A-Kepča
s.r.o. s tím, že se jednání zúčastní
jeden zástupce obce
žádost pana Václava Hlinky
z Budislavic na vyřešení problému
z roku 1969-1970 - záboru pozemku
pro komunikaci v Budislavicích
s tím, že pan Hlinka musí upřesnit,
o jakou část pozemku se jedná a doložit svá tvrzení nějakou listinou
nebo dokladem
oznámení zaslané Obcí Mladý Smolivec panu Šiškovi ze Starého Smolivce o změně užívání obecních pozemků 305, 306, 307/2 PK v k.ú.

Dne 17. února 2014 nás navždy
opustil pan Karel Kabátník.
Pan Karel Kabátník byl rodák a hlavně
velice významný občan Starého Smolivce. Pro nás a všechny části obce
Mladý Smolivec působil jako náš
„dvorní historik“. V obci Starý Smolivec celý život žil jako velice aktivní
občan. Ale největší zásluhou pro obec
byl jeho celoživotní sběr historických
materiálů o našich předcích, životě
v našich obcích a důležitých významných událostech našeho kraje, místech,
které on tak miloval.
Pan Karel Kabátník, autor návrhu znaku a vlajky Obce Mladý Smolivec, zpracoval texty o historii našich
obcí: Mladého Smolivce, Starého Smolivce, Dožicích, Radošicích a Budislavicích na webové stránky Mladého
Smolivce. Pravidelně publikoval své

velice zajímavé články v Kasejovických novinách, připravoval texty pro
významné události v obci. Pomohl při
záchraně a rekonstrukci Smírčího kříže
ve Starém Smolivci. Navrhl podobu a
sám také vlastnoručně vytesal kamenný
památník – vzpomínku na Bitvu na
Vraždě z roku 1620, který poté v roce
2011 spolu s naší malou pomocí postavil na památném místě pod Vraždou.
Připravil ke všem významným místům
na staré formanské stezce, dnes cyklostezce ze Starého Smolivce do Dožic
texty a obrázky na informační tabule.
Jeho jednou z posledních publikací
byla kniha vydaná u příležitosti oslav
600. výročí od první písemné zmínky o
jeho rodné obci Starý Smolivec. Sám
také o historii obce a našeho kraje pro
nás vždy velice rád přednášel.
Takových lidí není mnoho, ba dokonce
je jich velice málo. O to více nám jejich přítomnost, pomoc a jejich záslužná práce chybí.
Pan Karel Kabátník nám odešel,
v našich srdcích, v naší mysli, v našich
obcích, v našem kraji však ale zanechal
velkou stopu, velký kus práce, spoustu
písemností, materiálů, které tady budou
stále s námi a díky nim na něj nikdy
nezapomeneme.
Vážený pan Kabátník byl a stále
zůstane naším významným občanem,
děkuji z celého srdce za vše, co pro nás
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Starý Smolivec a odpověď pana Šišky s požadavkem na náhradu od
Obce Mladý Smolivec za posekané
duby
žádost paní Ivety Nachtmanové ze
Starého Smolivce o odkoupení části
parcely 129/1 v k.ú. Starý Smolivec
a umístění lampy VO k této parcele
s tím, že koupi pozemku bude vyhověno v případě snížení provedené
kanalizace v roce 2013 a o umístění
VO bude po provedení místního šetření
Ukládá starostce obce:
do všech domácností zaslat kopii
vyhlášky o volném pohybu zvířat
s upozorněním na nutnost si po
svých zvířatech na veřejných prostranstvích uklízet
připravit a zaslat výpověď na pronájem telefonní ústředny firmě Telefónica Czech Republic, a.s.
zajistit výběrové řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce akce
zateplení OÚ v Mladém Smolivci a
klubovny na hřišti ve Starém Smolivci
udělal, bude mně, nám všem, celé naší
obci velice chybět.
Za Obec Mladý Smolivec Eva Kubová
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Beseda s panem Makoněm
ze Záchranné stanice živočichů
v Plzni v Mateřské škole ve Starém
Smolivci
e školce jsme si četli, povídali i
hráli pohádku o tom, co dělají a
jak žijí zvířátka a ptáci v zimě. A
proto jsme také pozvali na besedu pana
Makoně.
Pan Makoň měl pro děti připravené obrázky zvířat i ptáků, dával dětem hádanky a vyprávěl, jak zachraňuje
některá zvířata a ptáky. Dětem poradil,
co a jak mají dělat, když v přírodě najdou nějaké opuštěné mládě nebo poraněné zvíře. Také jsme se s ním vydali
na pomyslnou procházku k Meteláku a
děti podle zvuků měly poznat, jakého
ptáka slyší.
Pan Makoň má vždycky připravené pro děti písničky od J. Uhlíře. Tentokrát si děti společně zazpívaly a cvičením zpestřily písničky Datel a Zajíc na
bobku. A nakonec besedy nás čekalo
jako vždy překvapení. Pan Makoň pokaždé přiveze nějaké živé zvíře nebo
ptáka. Již jsme ve školce viděli labuť,
ježka, sovici sněžnou. A teď to byla
sova pálená Adélka, která nám ukázala,
jak létá a jak jí chutná.
Dětem se vždy poutavé vyprávění pana Makoně líbí a tak jsme se domluvili, že si uděláme výlet do záchranné stanice do Plzně.
-svs-

Český červený kříž
pořádá a srdečně zve na

22. března 2014 od 14 hod.
v sále kulturně
společenského
centra města
Kasejovice
Hudba
pan Balog.
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ilípek Marků z Dožic se už celkem pravidelně účastní rehabilitačních pobytů, jezdí s maminkou
do lázní na různá cvičení. Jeden rehabilitační pobyt mu umožnila i sbírka víček, které se účastnili lidé ze širokého
okolí Smolivecka. Celkem jsme vybrali
1720 kg víček a pro Filípka tak získali
9460 Kč. Někomu se to může zdát
mnoho, někomu, že je to zanedbatelná
částka. Co je ale jasné, že např. rehabilitační pobyt za jeden týden stojí okolo
12 tis. Kč. Takže jsme přispěli Filípkovi sesbíranými víčky na jeden týden
cvičení. Díky vstřícnosti paní Markové
a zaměstnanců CENTRA HÁJEK, kde

se Filípek rehabilitoval, jsem se jednoho cvičení mohla zúčastnit a přináším
všem sběratelům víček a přispěvatelům
pár fotek. Filípek je malý rošťák, který
občas s rehabilitační asistentkou
smlouval (asi jako každé dítko), ale
jinak je hodně statečný a šikovný.
Ve sběru víček pokračujeme i
v roce 2014 a určitě se nám podaří ještě
na nějakou rehabilitaci Filípkovi přispět, protože bohužel naše zdravotnictví nehradí vše, co handicapované osoby potřebují, a tak je to pak na rodičích, příbuzných a ostatních, kdož mohou přispět…
Eva Kubová

sobotu 15.2.2014 se uskutečnil
další pěší výšlap Budislavských
turistů. A nejen jich, protože se
opět přidali nadšenci z Mladého i Starého Smolivce.
Při focení před hostincem U
Křížů bylo napočítáno dvacet pět účastníků s věkovým rozdílem šedesátišesti
let od nejmladšího po nejstaršího. Je
nutno poznamenat, že naše výprava
čítala také dva psy. Trasa byla naplánována přes les kolem Přebudova na náves do Liškova a kolem Měrčína zpět
do Budislavic.
Zpočátku jsme trošku měli
strach z terénu z Liškova do Měrčína,
ale cesta byla v naprostém pořádku. Šlo
se nádhernou krajinou, všude krásný
klid, no prostě balzám. Během cesty si

účastníci popovídali, všichni se oprostili od stresu všedních dnů a navodili si
příjemnou náladu. Za Liškovem jsme
rozdělali oheň a opekli jsme si nějakou
tu svačinku. Zbytek cesty probíhal v
pořádku bez problémů. Po návratu do
Budislavic na nás U Křížů čekala výborná polévka. Během občerstvování
jsme probrali zážitky a pohovořili o
místech, kde se nám nejvíc líbilo. Nakonec jsme naplánovali cíl příštího
výšlapu, za který byly určeny Padrťské
rybníky. Jen musíme včas upřesnit termín.
Doufáme, že se výšlap líbil
všem účastníkům, a že se příště zase
sejdeme při takovéhle sportovně odpočinkové akci.
Jan Spour
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sobotu 1. března 2014 prošel
maškarní průvod celou obcí. Šli
nejdříve na Dráha, do bytovek,
prošli Vsí, Škalicí a vrátili se do hasičské klubovny. Je třeba poděkovat občanům i chalupářům, kteří byli doma a
přivítali a pohostili maškary.

Po celodenním zpívání a popíjení se účastníci pochodu dovedli ještě
bavit a zpívat u krbu. Harmonikář Miloš Velíšek byl v pohodě a udržoval
dobrou náladu. Pořadatelé SDH Oselce
vše dobře připravili.
-mc-

sobotu 22.02.2014 dopoledne
měly místní hospodyňky napilno.
Kromě běžného oběda smažily koblihy
a připravovaly další dobroty pro pohoštění masopustního průvodu. Ten vyrazil ve 14 hodin od místní hospody a
postupně obešel všechny obydlené chalupy. U každé se tančilo, jedlo, pilo,
povídalo. K vidění byly masky ztvárňující lidské postavy, pohádkové bytosti i zvířata. Mezi velmi zdařilé patřil
vodník, Marfuša, Rumcajs s Mankou a
Cipískem, tygřík, pes, Pat a Mat, Otík
s panem Pávekem, řezník, atd. Celé
odpoledne doprovázela hudba v podání
Marka a Mirka Šůchových a Jirky Palackého.

Když průvod obešel
celou ves a každý si
zredukoval do vaničky
to, na co měl právě
chuť, zamířili jsme
do hospody,
abychom
si trochu
odpočinuli
a také celou akci
zhodnotili.
Závěr byl
jednoznačný,
prostě se nám
to zase povedlo…
Markéta
Koubková

letos uspořádali hasiči v Kladrubcích tradiční maškarní průvod
obcí s harmonikou, na kterou hrál
Zdeněk Bláha. V průvodu se objevili
kromě již obvyklých masek i účastníci
OH v Soči.
Pestrý roj maškar měl v obci
velký ohlas. Věřím, že i v této tradici
budou hasiči pokračovat.
Jiřinec Josef

pořádá
dne 26.3.2014 od 8 do 15.30 hodin

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2014/2015

Nabízíme:
 velkou, prostornou třídu s dobře vyba








venou hernou
nízké měsíční školné 100,- Kč
dopravu autem OÚ zdarma
individuální přístup k dětem
návštěvy filmových a divadelních představení
školní výlety, turistické vycházky
zájmový kroužek Veselé pískání
s flétničkou
adaptační pobyt rodičů s nejmladšími
dětmi
velkou zahradu s novými herními prvky: věž se skluzavkou, houpačky a
vláček

Přihlášky obdržíte v mateřské škole.
Kontakty:
Svatava Šlaisová, ředitelka MŠ
tel.: 371 585 439, 606 602 525
email: ms.smolivec@seznam.cz
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(dokončení ze str. 1)
bychom chtěli, mohli bychom se již na
podzim setkat v letech 30., což je překrásná éra z hlediska hudby, filmu,
tance, módy i místních událostí.
Takže dámy, chystejte kostýmky, kloboučky, rukavice, kabelky, perličky… A pánové, oprašte pletené vesty, pumpky a placatky a třeba najdete
na půdě i špacírku po dědečkovi nebo
stříbrné „cibule“ na řetízku…
Kromě programu měli návštěvníci také možnost výborného občerstvení, nabízela se voda, cikorka, melta a
pro ty movitější i káva a víno. Tuto část
zajišťovaly ženy z Českého červeného
kříže, a to výborně. Dokonce z těsta,
které „účinkovalo“ ve scénce, upekly
pozdě večer vynikající preclíky. Prostě
jako vždy nadstandardní služby. Víno
nám dodával pan Šulc z Bezděkova a
bylo velice dobré.
Jelikož by se takový pořad bez
přispění mnoha ochotných lidí vůbec
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nekonal, děkuji těm, kteří se přidali a
pomohli. Jsou to jednak ti, kteří nám
zapůjčili dobové oblečení: Bedřiška
Matějovská, Lída Janková, Ivčonka
Tichotová, Vlasta Váňová, Marie Weisová, Naďa a Marie Fialová, Zdeňka
Hajšmanová a Roman Hošek. Na organizaci se podíleli: paní Ježková, Marie
Weisová, Pavla Šolová, Dana Jakubčíková, Jana Holečková a Vláďa Červenka. Krásně nás nalíčila Lenka Blovská,
profesionální fotografie pořídil pan
Václav Blovský a fotoaparát k natáčení
zapůjčil pan Robert Paruszewsky.
Velké poděkování patří též těm,
kteří účinkovali. Jsou to Lenka
(Štěpánka) Černá, Štěpánka Bořková,
Nikola Kebrlová, Anička Mašková a
Evelínka Matějovská, z pánů pak Hugo
Tichý, který mimochodem krásně zahrál i roli Růženky ve scénce
„Kloboučnictví“, Józa Mašek, Martin a
Ondra Weisovi a Láďa Kučera. A samozřejmě Jan Vágner, který měl roli

Číslo 3; ročník XIX.

nejtěžší, přestože nic nehrál. Nicméně
jeho zásluhou vše bylo takové, jaké
bylo. „Herci“ se na pódiu nezakrývali,
nemluvili najednou, mluvili nahlas,
nezapomínali text… Moc děkujeme:-).
Za ideologickou podporu děkuji
také těm, kteří se stylizovali do doby
20. let oblečením, líčením, či účesem,
viz. společná fotografie a zároveň všem
návštěvníkům, kteří se přišli podívat či
pobavit. Bez vás by to nebylo ono!
Na webu v sekci VIDEA jsou sestřihy z
hraných scének.
Dana Matějovská
foto: Václav Blovský

etošní dětský maškarní rej se
uskutečnil v sobotu 15.2.2014 od
14.00 hodin v místní klubovně
v Hradišti.
Návštěva rodičů a dětí byla na naše prostorově omezené možnosti přijatelná.
Šlo nám především o radost těch nejmenších. A to se myslím podařilo.
Jana Bláhová

radiční maškarní rej masek se
konal v Hradišti 15. února 2014
od 20 hodin. Do naší klubovny
se sešla spousta krásných a dobře vypracovaných masek.
Hlavní cenu získala maska
„Těhotná žena“ a maska „Pedro“

z dalekého Mexika. Na dalších místech
se umístily tyto masky: Saxána, Hrabě
Drákula, Doktorka, Tenistka. Pochvalu
si zaslouží i ostatní účastníci za nápad
a bezva srandu. Tak zase za rok.
Jana Bláhová
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yl to takový trochu odvážný,
možná ješitný nápad pozvat nezdřevské sousedy a vyprávět jim
o mé novinářské kariéře. Optal jsem se
v hostinci několika přítomných, jestli si
myslí, že by to lidi zajímalo, zda by
přišli. Odpověď byla kladná a reakce
podnětná. Byl to hostinský, jehož projekt okamžitě zaujal, kdo vymyslel
název akce: tisková konference.
Dobře tedy. Řadu dní v pauzách
mezi přípravou dříví, vařením či jinými
nezbytnými činnostmi jsem pozvolna
dával dohromady to, o čem budu povídat. Leckdy jsem si před usínáním v
duchu chystal promluvy o rozličných
fázích mého působení v novinách.
A byla sobota 1. února, čili den
D. Ačkoli večer předtím jsem na dotaz
starosty, zda už mám trému, odpověděl
záporně, po obědě se už tréma nebo
spíše nervozita začala projevovat. Největší obavy jsem měl z toho, jestli mé
vyprávění neskončí po půlhodince,
jestli budu schopen držet řeč a udržet
posluchače aspoň hodinu.
Výhodou pro mě bylo, že se ke

o úspěchu lednového večera, při
němž se s pozvanými přáteli a
příbuznými při muzice radoval ze
života, rozhodl se hostinský Palečko –
jinak též hlava a svaly firmy MI-PAL –
uspořádat 8. února 1. podnikatelský ples
v Nezdřevě. Sehnal sponzory, takže
v tombole bylo 120 cen napřímo a 12,
které byly losovány. Dohodl hudební
produkci dua Profil, které tvoří ředitel
ZUŠ v Blatné Martin Škanta s Míšou
Dlouhou, a udělal dobře, protože hráli a
zpívali k plné spokojenosti zhruba 60
návštěvníků. Nebylo se co divit, že
družná zábava pokračovala posléze i
bez hudby až do rána, které nemělo daleko k rozednění.
O týden později obsadily hospodský sál
děti, aby si užily příležitosti k dovádění
a soutěžení, jež jim sliboval každoroční
karneval. Třebaže podobné akce se konaly také v okolních obcích, sešlo se
v Nezdřevě na tři desítky dětí, mezi
nimiž výrazně převažovali potomci rodiny Lackovy z Nové Vsi. Dětskému
rejdění na parketu dělal hudební doprovod VV band, neboli Ivana a Vladimír
Váchovi, osvědčení z předchozích let.
Tradiční soutěže (tanec

str. 7

spolupráci spontánně přihlásil hudebník (mimo jiné) Bert Zelenka. Zahrál
před vlastní konferencí, kdy jsem ještě
čekal na případné opozdilce, zahrál
v době, kdy jsem si potřeboval vždy
zhruba po půlhodině řečnění odpočinout a nabrat dech na další pokračování. Než jsem poprvé promluvil, obecenstvo ztichlo a to bylo pro mě dobré
znamení. Přišlo na šedesát lidí od nás a
z Bezděkova a pro mě to byl další podnět, abych se snažil a nezklamal.
Nepovedl se mi sice původní
záměr mluvit zcela spisovně, ale neztratil jsem ani na chvíli nit hovoru a
jak posléze řekl Franta Trefný: „Kam
se na tebe hrabou ty politici, ty jenom
blekotaj.“ Splnil jsem si svůj sen – sdělit místním, v čem spočívala má práce a
jak jsem ji dělal.
Následných slov uznání, která
jsem slyšel od sousedů (a mezi ně počítám i ty bezděkovské), si moc považuju. Věřím, že ten sobotní večer, po
němž jsem usínal s vědomím splněného
úkolu, se v budoucnu může opakovat.
Jiří Čepelák

s balónkem, závod s míčkem na lžíci a
židlovaná) si po dětech vyzkoušeli i
rodiče - při židlované dokonce soutěžilo víc dospěláků než dětí. Při chůzi
s míčkem všechny zaujala soustředěnost
tříletého Jardy Kušky z Újezda u Chanovic. Je škoda, že jeho úspěšnou snahu udržet míček na lžíci, kterou po
zásluze všichni dospělí pochválili potleskem, neviděli jeho nezdřevští prarodiče.
Z bohaté tomboly, při níž nikdo nepřišel zkrátka, se všechny děti
bezprostředně radovaly, ať už šlo o
sladkosti, hračky, předměty užitečné
či blbůstky. Program rozpustilého odpoledne zpestřily mažoretky z oddílu
Prezioso Blatná, které zopakovaly své
úspěšné vystoupení z lednového hasičského bálu.
Za uspořádání vydařené zábavy
patří dík starostovi Chlandovi, jeho rodině i všem, kteří mu pomáhali. Stejně
si však myslím, že největší odměnou
pro ně byl pohled na usměvavé dětské
tváře, ať byly stylizované do podoby
mušketýra, pirátky, dovádivé včelky
Máji čarodějnic, či princezen.
Jiří Čepelák

Číslo 3; ročník XIX.
USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 7.2.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání
schodkový rozpočet na rok 2014 s
tím, že schodek v částce 1.400.000
Kč bude kryt prostředky z minulých
let
dodatky č. 58-63 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště
s firmou RUMPOLD Plzeň
výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013
podání žádosti o dotaci na dětské
hřiště
pro prezentaci Obce Hradiště
v připravované publikaci „Česká
republika, města a obce“ základní
prostor (1/6 strany A4)
Neschvaluje:
účast v kampani Vlajka pro TIBET
Přijímá:
rozpočtové opatření č. 9/2013
Bere na vědomí:
podání žádosti o dotaci z dotačního
programu „PSOV Plzeňského kraje
2014“ na opravu místní komunikace

Město Kasejovice
zve na divadelní komedii
v podání blatenských ochotníků

na sále hostince Adamec
v Kasejovicích
5. dubna 2014 od 19 hod.
Vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek
u paní Jakubčíkové.
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90 let
88 let
87 let
85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let

79 let
76 let
75 let
74 let
72 let
71 let
70 let

65 let
60 let
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František Marouš
Růžena Zýková
Božena Mrázová
Václav Krejčí
Jaroslav Sloup
Marie Sloupová
Božena Čejková
Helena Brejchová
Božena Šneberková
Božena Netušilová
Josef Dlouhý
Marie Boubelová
Libuše Dražanová
Marie Marešová
Anna Tumová
Jaroslava Fialová
Karel Horal
Marie Jíchová
Helena Drnková
Josef Tesař
Josef Raška
Marie Jiřincová
František Kopřiva
Václav Chaloupka
Jiří Brunner
Růžena Nesvedová
Marie Stoklasová
Jiří Suda
Josef Skala
Josef Kovařík
Marie Čadová
Věra Mitalerová
Alois Machovec
Prokop Šourek
Josef Kub
Jaroslava Bártová
Josef Vocelka
Josef Dlouhý
Milena Šampalíková
Pavel Nachtman
Vlasta Nachtmanová
Květoslava Marková

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

Nela Kopsová, Starý Smolivec
Eliška Kratochvílová, Mladý Smolivec
Ema Šmolíková, Radošice

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Táňa Keleová - Vasilková: Cukr a sůl
 Zdeněk Svěrák: Po strništi bos
 Steve Berry: Třetí tajemství
 Jo Nesbø: Netopýr
 Ken McClure: Bílá hrozba
 Průvodce městem Blatná
 Prdlé pohádky
 Nick Arnold: Děsivá věda - Protivná příroda
Knihovna nově nabízí zapůjčení stolních her.
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
Město Kasejovice srdečně zve na velice zajímavou
přednášku Ing. Kalbáče Josefa

- 1. část (prvních 5 prezidentů)
s doprovodným programem (zpěv, hra na harmoniku)
- v pondělí 24.3.2014 od 18 hodin
ve Společensko kulturním centru v Kasejovicích.

Pohyb obyvatel v r. 2013:

narození – 11
zemřelí – 21

přistěhovaní – 29
odstěhovaní – 22
Počet obyvatel k 1.1.2013 - 1231
Kasejovice – 892
Chloumek – 63
Kladrubce – 44
Podhůří – 36
Polánka – 62
Přebudov – 6
Řesanice – 69
Újezd - 59

Počet obyvatel k 1.1.2014 - 1228
Kasejovice – 884
Chloumek – 62
Kladrubce – 53
Podhůří – 35
Polánka – 54
Přebudov – 6
Řesanice – 70
Újezd – 64

Čas plyne jak řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí
a nedají na Tebe zapomenout.

František Kovařík, Starý Smolivec
Petr Lhoták, Životice

7. března 2014 uplynulo 7 let,
co nás opustil pan Stanislav Flachs.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami

Březen 2014
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Pohádkové maškarní

ěsíc březen otevírá jaro, je to čas
tajícího sněhu a probouzení života. Den je stejně dlouhý jak noc,
světlo a teplo probouzí přírodu ze zimního spánku. Zvířátka přestávají navštěvovat krmelce, čápi a skřivani se vracejí
z teplých krajin. Každé ráno nás probouzí zpěv kosů.
Nás čeká vynášení báby zimy a otvírání zahrádky. Všichni netrpělivě čekáme na teplé dny, hry na písku a na nových průlezkách, které jsme dostali od
Ježíška, díky našim milým sponzorům.

Únorová cesta ke krmelci
edním z enviromentálních programů dětí v naší mateřské škole je
starost o zvířátka a ptáky v zimě a
vytváření správného vztahu k přírodě.
Prostřednictvím různých činností a her
získáváme poznatky o jejich životě a
potřebách. Učíme se je poznávat a rozlišovat jejich stopy otisknuté ve sněhu.
Všichni dobře známe srnku, zajíce, bažanta, divoké prase, lišku a další zvířátka. Když zima přikryje přírodu sněhovou peřinou, pravidelně zasypáváme do
krmítek na naší zahradě pro sýkorky
slunečnici a ostatní dobroty, které nosíme z domova. Ani na srnky a zajíce
nezapomínáme. Do krmelce na Židáku
zasypáváme zrní, jablka a seno.
Ivana Ledvinová

Nebudu lhát, když
řeknu: „Dětský
maškarní bál
v Bezděkově se
opět vydařil.“
Účast dětí byla
překvapivá vzhledem ke koncentraci
maškarních bálů
v okolí. Velice si ceníme toho, že jsme
obstáli v tak velké konkurenci.
V bezděkovské škole za hudebního
doprovodu zástupců kapely Z Vršku
pod vedením pana Herberta Zelenky
rejdilo po parketu 25 dětí
v nejrůznějších maskách od nejmenších

oslední únorový týden se v naší
školce nesl v duchu masopustního veselí. Na konec tohoto týdne
se v každé třídě konal maškarní karneJak pomáhat chránit volně val. A tak k nám do školky přitančily
princezny, připlula víla Ariel společně
žijící zvířátka?
s piráty, nechyběl ani myslivec se svým
psem, Bumblebee, Buzz Rakeťák a
eseda s panem K. Makoněm ze
záchranné stanice v Plzni DESOP. spoustu dalších krásných a zajímavých
Všichni jsme se těšili na vzácnou masek. Každá maska se nám představila
v rámci módní přehlídky a poté si
návštěvu pana K. Makoně z Plzně a na
masky zatančily na pohádkové písničky.
překvapení, které si pro nás přivezl.
Svým vyprávěním nám přiblížil Ke konci karnevalu se k nám Zajíčkům
přidala i třída Vodníčků. Společně jsme
svou nelehkou a záslužnou práci při
si užili spoustu legrace, zábavy a tancozáchraně různých druhů živočichů
vání.
v přírodě. Pomocí hádanek a obrázků
A aby si děti vyzkoušely, jak
jsme se vypravili do okolí Kasejovic
vypadá
masopustní průvod, vydaly se
k rybníku, kde jsme poznávali volně
obě
třídy
na procházku městem.
žijící živočichy a pomáhali při jejich
Fialová Naďa
záchraně. Už víme, kam zavolat a jak se
zachovat, a co v žádném případě nedělat, když najdeme poraněného ptáka
nebo zvěř.
Také jsme si společně zazpívali
veselé písničky o zajíci, co si sedl na
bobek, a o datlu, který je doktorem stromů. Moc jsme si to užívali…
A to překvapení? Z přenosky se
celou dobu ozýval tajemný pískot, který
nás doprovázel při našem zpěvu. Víte,
komu patřil? Adélce ,,královně noci“,
jak jí nazval pan Makoň – ochočené
sově pálené, obyvatelce záchranné stanice. Předvedla nám svůj krásný šat, jak
umí lehce létat, poslušně sednout na
ruku a za odměnu slupnout kousek masíčka. Všichni jsme vydrželi tiše, vůbec
se nás nebála a tak jsme se s ní mohli na
závěr i vyfotit.
Budeme se těšit na příští setkání na podzim.
Ivana Ledvinová

až po ty větší školáky. Zapojili se samozřejmě i dospělí. A nejen do tance.
Připravené soutěže byly pro některé
velkým lákadlem. A dalším velkým
lákadlem pro přítomné děti byla tradiční bohatá tombola. Touto cestou děkujeme všem sponzorům tomboly a celé
akce, kteří darovali věcné ceny nebo
finanční hotovost: Bezděkovští čerti,
Truhlářství Karel Čada, Truhlářství
Josef Suda, Drogerie Kasejovice - Dana
Jakubčíková, prodejna COOP Kasejovice - Anna Krátká, Leifheit s.r.o. Blatná,
Vinařství Lahofer a.s. Znojmo - Václav
Šulc, Dvůr Lnáře s.r.o., Lucie Eretová,
Vladislava Kinská, Šoupovi, Ladmano-

vi, Šulcovi, Vaněčkovi. Další vřelé
poděkování patří členům bezděkovského hasičského sboru, kteří se postarali o
občerstvení a příjemné prostředí. Maminkám, babičkám, tetám a všem ostatním ženám děkujeme za napečené sladké dobroty a za veškerou pomoc při
přípravách maškarního bálu. Těšíme se
na příští rok.
Olga Šulcová
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Zámek Lnáře
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 garáž, dílna, sklepy, kolna. Zahrada
223 m2. Tel. 603 418 514.
Obec Oselce nabízí pronájem nebo prodej bytu 1+1 v
Kotouni v prvním poschodí. Celková výměra 38,50 m2 a
nájem 1 925,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ
Oselce, tel. 371 595 254.
Koupím starou truhlářskou hoblici - ponk. Cena dohodou.
Tel. 728 087 906.
Prodám byt 3+1 ve Lnářích - 71 m2 v osobním vlastnictví,
2. patro, nová plastová okna, topení, kuchyňská linka a
interiérové dveře. Cena 690 000 Kč. Při rychlém jednání
možná sleva. Tel.728 208 390 nebo 724 947 355. Prosím
realitky nevolat.
Prodám menší domek v Kasejovicích č.p. 177, 3+1, se
stodolou, částečně podsklepený, přípojka vody, kanalizace, plynu. Cena dohodou. Tel. 721 828 575.

Hledáme pracovitou paní/slečnu/ na úklid penzionu
o víkendech červen - září.
Domluva osobně na tel. 383 491 007, 739 016 112, mailto:
skocdopole@skocdopole.cz. Jana Běhavá, Pole u Blatné

Agrochov Kasejovice nabízí k prodeji:
vlek 8 t
vlek 5t
sběrací vůz Horal neúplný
shrnovač CZ 450

2 ks
1 ks
2 ks
1 ks

Termíny občanských svatebních obřadů pro r. 2014
Vážení snoubenci,
Zámek Lnáře je velmi vhodným a vyhledávaným místem
k uskutečnění občanských i církevních svatebních obřadů.
Termíny jejich konání jsou (v případě občanských svateb) určeny
matrikou Obecního úřadu ve Lnářích. Pro církevní svatební obřad
je možné vybrat si termín a čas vlastní, dle domluvy.
Volné termíny pro občanské svatební obřady v r. 2014:
29. března
(sobota )
11:30, 12:30, 13:00
26. dubna
( sobota )
12:00, 12:30 , 13:00
24. května
( sobota )
10:30, 13:00
7. června
( sobota )
11:30, 12:00 , 13:00
27. června
( pátek )
11:30
28. června
( sobota )
11:00
12. července ( sobota )
11:30, 12:30
2. srpna
( sobota )
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16. srpna
( sobota )
11:00, 13:00
30. srpna
( sobota )
11:00, 13:00
20. září
( sobota )
11:30, 12:00, 12:30, 13:00
4. října
( sobota )
11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Při využití dalších služeb zámku Lnáře termínech 28.6; 12.7;
16.8, a 30.8. je možný i pozdější čas obřadu.
Pro další informace a objednávky kontaktujte Správu Zámku Lnáře:
e-mail: zameklnare@seznam.cz, tel. 604 401 432, 383 392 521
(Miroslav Uriánek).Při e-mailové objednávce a rezervaci uvádějte
kontaktní telefon. www.lnare.cz/zamek

Římskokatolická farnost Budislavice
a Obec Mladý Smolivec zvou na přednášku
Mgr. Ireny Novotné
etnografky Muzea středního Pootaví ve Strakonicích
Velikonoce včera a dnes z cyklu Tradice, obyčeje, rituály
pátek 11. 4. 2014 od 18 hod., Kostel sv. Jiljí v Budislavicích

Kontakt: 606 567 792, 371 595 111.

Prodej sazenic lesních dřevin
Smrk ztepilý
26 - 35 cm......................................................5,50 Kč
36 - 50 cm...........................................................6 Kč
Místo prodeje: lesní školka Řesanice
(mezi Oselcemi a Řesanicemi u Jablánky)
Josef Burda, tel. 736 64 66 63, 606 03 05 04
Myslivecké sdružení Čihadlo a KŠ Kasejovice pořádají
a srdečně zvou na

Český svaz zahrádkářů
srdečně zve na

v sobotu 12. dubna 2014

v pátek 11. dubna 2014 od 19 hod.
v sále kulturně společenského centra.

Sraz v 8 hod. na kasejovickém náměstí.

Bude prodáváno hnojivo Kristalon za výhodnou cenu.

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 15.4. 2014. Příjem příspěvků do KN č. 4/2014 do 31.3.2014.

