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

Město Kasejovice by chtělo touto cestou poděkovat svým občanům za zodpovědný přístup k volbám do zastupitelstva města, které se konaly ve dnech 10.
– 11. října 2014. Volební účast v letošních komunálních volbách dosáhla hodnoty 65.7%, což znamená, že přesáhla
průměrnou hodnoty v ČR o 21.2%.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

„STAROSTOVÉ

A NEZÁVISLÍ“

Dne 5.11. 2014 proběhlo ustavující zastupitelstvo, na kterém byli zvoleni:
starostkou Ing. Marie Čápová, místostarostou MVDr. Václav Červený, členy
rady Eva Chárová, Bc. Václav Jakubčík a Josef Viktora. Dalšími členy zastupitelstva jsou MUDr. Jiří Buriánek, Karel Fiala, Josef Hulač, Stanislav Levý, Jana
Niklová, Josef Pěček, Antonín Řehoř, Jiří Slavíček, Karel Suda a Vojtěch Šolle.

a podzim školního roku
2014/2015 pokračovala dlouhodobá projektová spolupráce kasejovické základní školy „Kasejovice –
Zwiesel 2014“ s partnerskou školou ze
Zwieselu. Ve čtvrtek 16. října se vybraní žáci 7. – 9. ročníku vydali na jedno-

denní výlet do Bavorska. Vedením a
žáky školy ve Zwieselu byl pro kasejovické žáky na celý den připraven společný program. Poprvé se žáci naší školy se svými bavorskými protějšky setkali v městečku Ludwigsthal, kde se
zúčastnili výukového programu ve

děkují všem voličům, kteří svým
hlasem podpořili kandidátku
ve volbách do Zastupitelstva
města Kasejovice.
Děkujeme Vám za projevenou
důvěru.

vzdělávacím centru Haus zur Wildnis.
Zde se českých a bavorských žáků ujali
průvodci, kteří jim podali důležité a
zajímavé informace o Národním parku
Šumava a Národním parku Bayerischer
Wald. Žáci měli rovněž příležitost prohlédnout si interaktivní edukační centrum a projít si stezku vedoucí šumavskou divočinou.
Po skončení programu
v Ludwigsthalu se žáci přemístili do
partnerské Mittelschule ve Zwieselu.
Školou je provedli tamější žáci se svými učiteli. Poté už žáky čekala krátká
zastávka na nákupy v místních obchodech a cesta do Kasejovic.
Druhou část projektu
„Kasejovice – Zwiesel 2014“, který
Základní škola Kasejovice realizuje za
podpory dotačního programu Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce a v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2014, škola uskuteční
v polovině měsíce listopadu.
Štěpánka Löffelmannová
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 30.10. 2014
Rada města Kasejovice schvaluje:
 program ustavujícího Zastupitelstva
města Kasejovice konaného dne
5.11.2014
 pronájem ordinace praktického lékaře ve zdravotním středisku
v Kasejovicích od 1.1.2015 MUDr.
Jaroslavu Mackoviči za účelem provozování praxe praktického lékaře a
pověřuje paní starostku k podpisu
nájemní smlouvy
Bere na vědomí:
 informaci o rezignaci nově zvoleného člena zastupitelstva p. Stanislava
Cháry z volební strany Sdružení občanů města Kasejovice, o odstoupení
náhradníků této volební strany p.
Josefa Tesaře a p. Josefa Šimáně a o
nastoupení náhradníka p. Stanislava
Levého za člena zastupitelstva
 obsah zápisu z kontrolního dne
uskutečněného 27.10.2014 u probíhající zakázky „Oprava technické
zhodnocení Tatry 148 CAS – 32“
Strana Občané pro kvalitu života
děkuje všem svým voličům za hlasy
Podařilo se nám s Vaší pomocí získat
jednoho zastupitele v novém městském
zastupitelstvu města Kasejovice a to Bc.
Janu Niklovou. Je to pro nás velký závazek a velká motivace pro práci do
budoucna. Děkujeme.
Jan Cina
Obec Mladý Smolivec hledá
zájemce o pronájem hostinců:
ve Starém Smolivci v kulturním
domě, pronájem hostince je
1500 Kč měsíčně a je možný od
prosince 2014,
v Mladém Smolivci, pronájem
hostince je 1300 Kč
měsíčně a je možný od ledna 2015.
Zájemce se může hlásit na OÚ
v Mladém Smolivci
na tel. 371 585 145, 602 175 471.

Svoz plastů a papíru
„KASEJOVICE A OBCE“
se uskuteční 18. a 19. 11.2014.
Plasty v zavázaných pytlích připravte
max. 1 den před plánovaným svozem.
Zároveň proběhne sběr starého papíru
- nutno papír svázat.
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Do zastupitelstva města Kasejovice byli zvoleni:
Za stranu „PRO Kasejovicko“ - Eva Chárová (188 hlasů), Václav Jakubčík (174),
Antonín Řehoř (153).
Za stranu „Starostové a nezávislí“ - Marie Čápová (399 hlasů), Josef Hulač (353),
Karel Fiala (338), Jiří Buriánek (333), Václav Červený (327), Josef Viktora (288),
Josef Pěček (247).
Za stranu „Občané pro kvalitu života“ - Jana Niklová (60 hlasů).
Za stranu „Sdružení občanů města Kasejovice“ - Jiří Slavíček (279 hlasů), Karel
Suda (207), Vojtěch Šolle (193), Stanislav Chára (198) - odstoupil 14.10.2014,
náhradník Josef Tesař (185) - odstoupil 22.10; náhradník Josef Šimáně (185) odstoupil 29.10; náhradník Stanislav Levý (134).

Do zastupitelstva obce Mladý Smolivec byli zvoleni:
Za stranu SNK Mladý Smolivec: Eva Kubová (285 hlasů), František Trhlík (163),
Miroslav Šustr (129), Václav Krejčí (110).
Za stranu SNK Budislavice: Jan Spour (193)
Za stranu Nezávislí kandidáti Radošice: Václav Hlinka (134 hlasů)
Za stranu Sdružení NK Starý Smolivec: Michal Panýrek (118 hlasů), Josef Matoušek (110)
Za stranu SPOLEČNĚ PRO OBEC: Petr Nový (112 hlasů), František Konvář
(109), Pavlína Hošková (75)

Město Kasejovice zve všechny občany na

Jedná se již o X. ročník a těšit se můžete
na bohatý kulturní program. Vyvrcholením celé akce bude
tradičně v 18.00 hod. zpívání českých koled „Narodil se
Kristus Pán“ a „Nesem vám noviny“ společně s městy
Plzeňského kraje a rozsvícení vánočního stromečku na náměstí.
Každý účastník obdrží pamětní list.

Doprovodné akce: prodej vánoční dekorace a pochutin

Občerstvení zajištěno! Pro zahřátí svařák a čaj zdarma!
Obec Mladý Smolivec pořádá
v neděli 30. listopadu 2014 od 16.30 hod
před budovou obecního úřadu v Mladém Smolivci

„Rozsvícení vánočního stromečku a začátek adventu“
Vánoční koledy nám zazpívají naše nejmenší děti
z Mateřské školy ve Starém Smolivci a čeká na Vás hudební překvapení.
Občerstvení v podobě svařáčku a vánoční štoly zajištěno.
Samozřejmě nebudou chybět klobásky a grilovaná kuřata.

Srdečně všechny zveme.
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USNESENÍ Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 3.10. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program zasedání
 uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v šatnách TJ Starý
Smolivec, k. ú. Starý Smolivec st. p.
č. 178, paní Petře Boušové ze Starého Smolivce od 1. 10. 2014 za nájemné ve výši 1300 Kč/měsíc pro
provozování hostince za podmínek
úhrady jednorázového pronájmu
zařízení hostince za cenu 3900 Kč a
úhradu nákladů za vytápění na základě vyúčtování, přičemž záloha je
stanovena ve výši 1000 Kč/měsíčně,
dále si nájemce sám hradí spotřebu
vody a odvoz TKO
 zhotovitelem díla - rekonstrukce
zdravotního střediska „Centrum
zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec“ firmu STAVEL PŘÍBRAM s.r.o. IČO 27933504
 uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem firmou STAVEL PŘÍBRAM s.r.o. na částku 2.186.161,-Kč za dílo s termínem dokončení 30.
4. 2015
 vyplacení odměn členům zastupitelstva do konce října 2014
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 10/14
 zápisy v obecních kronikách našich
obcí za rok 2013
 zprávy kontrolního a finančního
výboru za rok 2014
 průběžnou zprávu o hospodaření
v lese za rok 2014
 výpověď nájemní smlouvy na hostinec v Mladém Smolivci paní Kateřiny Markové z Prahy ke dni 31. 12.
2014 s tím, že bude zveřejněn záměr
a inzerát na pronájem hostince od 1.
1. 2015
 žádost pana Polana z Radošic na
zajištění lepšího odvodu vody
v Radošicích ve stoce před čp. 67
 zamítnutí žádosti na nepotřebný
majetek Ministerstva obrany pro
JPO V Starý Smolivec
 dopis p. Šišky ohledně hranic vydávaných pozemků v k. ú. Starý Smolivec u cyklostezky s tím, že dne 4.
10. 2014 proběhne místní šetření za
účasti starostky a jednoho zastupitele
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Do zastupitelstva obce Hradiště byli zvoleni:
Za stranu Sdružení nezávislých kandidátů: Jaroslava Ladmanová (66 hlasů 17,27 %), Daniela Benešová (64 hlasů - 16,75%), Jan Vařeková (63 hl. - 16,49%).
Za stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: Václav Krliš (80 hlasů - 17,05 %),
Josef Suda (75 hlasů - 15,99%), Petr Braun (64 hlasů - 13,64%), Pavel Novák (62
hlasů - 13,21%)

tejně jako každý rok, i letos, se
smolivečtí hasiči postarali o
dodržování tradice a tradičních
zvyků v našich obcích. V Mladém
Smolivci se v sobotu 1. 11. 2014 lovil
rybníček na návsi a Husárna vedle úřadu. Hasiči připravili pro sebe a všechny
přihlížející občerstvení v podobě vuřtů,
pivíčka a teplého nápoje svařáko –
grog. Děti měly samozřejmě nealko.
Protože se počasí vydařilo, dostaly
velký prostor i děti a vesele se ráchaly
ve vodě, chytaly ryby malé i velké,
čvachtaly se v blátíčku a maminky měly určitě radost, protože jejich ratolesti
byly drobátko od bláta a trošku mokré.
Děti si svoje úlovky dávaly do připravených kbelíčků a vesele si je odnášely
k domovům. Svou rybku, sice ne zlatou, si odnášel každý přihlížející i hasiči samotní. Po vylovení obou rybníků
se aktéři přesunuli do hospody u Marků
a tam jim hostinští připravili jejich
úlovky k večeři. Akce opět zdařilá a
bohužel jedna z předposledních
v letošním roce. Mladosmolivečtí hasiči tento rok začali v lednu výroční valnou hromadou, poté se velice aktivně
v měsících dubnu až červnu postarali o
pomoc při rekonstrukci hasičárny, která

probíhala v rámci zateplení obecního
úřadu. Připravili si svou techniku a
v červnu se zúčastnili okrskového cvičení ve Starém Smolivci, kde obsadili
ženy 2. místo a muži místo 1.
V červenci po velice náročné
přípravě pomohli při oslavách 600.
výročí od první písemné zmínky o obci
Mladý Smolivec, v srpnu uspořádali
pouťovou taneční zábavu a zabezpečili
akci v neděli o pouti, kdy ve Smolivci
vystoupil Martin Krátký, motocyklový
kaskadér a hlavně náš rodák. 6. září
odjeli do Nepomuka na okresní cvičení, kde se jim sice moc nedařilo, ale
ženy nakonec vybojovaly 3. místo a
muži skončili na 7. místě. Po návratu
ze soutěže připravili hasiči pro své malé nástupce stopovačku, jejímž vyvrcholením bylo hašení „skutečného
ohně“. Poté se již jen všichni společně
vyfotili a v hasičárně se odměnili grilovanou kýtou a něčím tekutým. Koncem
října se všichni velitelé zúčastnili školení, které bylo náročné, ale všichni
nakonec vše zvládli. No a teď,
v listopadu, vylovili rybníky a už je
čeká jen rozsvícení stromečku a jedna
sezóna, jeden obyčejný rok našich hasičů, je za námi…
Eva Kubová

CHLOUMEČTÍ OCHOTNÍCI
si Vás dovolují pozvat na adventní divadelní představení

ŽIVÝ BETLÉM
6.12. od 17.00 hod. Chloumek náves
20.12. od 14.00 hod. Kasejovice u kostela
20.12. od 17.00 hod. Lnáře u sklenářství
Přijďte si s námi zpříjemnit předvánoční čas a zazpívat si nejkrásnější
koledy (zvonečky a prskavky s sebou). Vstupné dobrovolné.
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ak nějak se to má s poděkováním všem těm, kteří v půli června obohatili putování děvčat a
chlapců z klubu otevřených dveří Kasejovice „Ekobotky nazujem a pod
Štědrým putujem“. A nebýt firemní
oranžovošedé tašky Klaus Timber,
která doteď vyčítavě stála na stole v
klubu, tak by nebylo snad ani to přece.
Putování nádhernou krajinou přírodního parku Pod Štědrým zaměřené na
ekostopu lidského počínání v lidských
sídlech, ale i v otevřené krajině mělo
také dvě velká zastavení - první v
Kladrubcích, druhé v Budislavicích.
V Kladrubcích jsme absolvovali poučnou exkurzi právě ve firmě Klaus Timber. Moc děkujeme vedení firmy za její
umožnění, paní průvodkyni Jiřincové
za provedení provozem, paní Juráčkové
za zprostředkování. A všichni ještě
jednou děkujeme za tašky plné dárků opravdu bylo co nést!
Další poděkování patří do Budislavic,
kde nás především zajímal kostel sv.
Jiljí a místní hřbitov. Ujal se nás náš už
skoro rodinný průvodce p. Mgr. Vladi-
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mír Červenka a místní p. Kulíšek. Bylo
co poslouchat a na co koukat. A že hlas
zvonů táhne nejen nad závějí, ale dokáže vyzvánět do celého širého kraje takovou silou, že jsme ve zvonici všichni
z toho málem nadskočili, tak to nás
fakt dostalo.
No a hledání lesní studánky s plněním
úkolů po trase byl také skvělý zážitek.
Díky, paní Lexová, za přípravu a realizaci.
Tečkou za budislavických pobýváním
bylo ještě podvečerní posezení před
budislavickou hospůdkou s příjemnou
p. hospodskou Křížovou.
Ale ještě jedna tečka na nás čekala po
příchodu do klubu - výborné domácí
koláče od p. Burianové. Jen se po nich
zaprášilo.
Tak to už je konec skoro oscarového děkování. Ale ne, ještě jedno nesmí chybět. Díky za krásnou přírodu,
nádherný letní den bez deště a návrat
domů ve zdraví. Nechť je nám přáno i
nadále.
Za účastníky putování vedoucí KODu
Pavla Šimsová
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e středu 15. 10 2014 se žáci ZŠ
Kasejovice zúčastnili zajímavé
přednášky, jejímž tématem
byl animovaný film. Přednášejícím byl
Cyril Podolský, mj. scénárista večerníčku Krysáci. Jako diváci vidíme již hotový film. Díky poutavě laděnému vyprávění se žáci seznámili s tím, že celý
animovaný film je výsledek mnohaleté
práce, která vyžaduje doslova mravenčí
trpělivost. Cyril Podolský dětem poodhalil i přípravu animovaného seriálu,
který budou moci vidět na televizních
obrazovkách pravděpodobně až za několik let. Ale už teď se mohou těšit na
to, až hlas dvěma kuchyňským duchům
definitivně propůjčí Bolek Polívka a
Marian Labuda.
Jaroslava Mlsová

e čtvrtek 30. října se konal výlov
rybníka Široký, který leží mezi
obcí Oselce a Nová Ves. Je to
největší rybník na Oselecku a má 246
703 m2. Loví se každé dva roky a je to
krásná podívaná pro dospělé i děti. Pro
rybáře je to práce a starost. Počasí bylo
dobré a ryby se hned třídily a odvážely
do sádek. Zakoupili jsme si rybu a spokojeně odešli.
Miloslav Cikán

Jiří Čepelák a kapela Z Vršku
zvou na besedu

Nezdřev v novinách
v posledních
20 letech
a následnou zábavu
(vstupné dobrovolné)
do nezdřevské hospody v sobotu
22. listopadu od 19 hodin
Pro včasné příchozí připravil
moderátor sladké občerstvení
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odzimní událostí číslo jedna jsou
letos pro většinu občanů nejspíš
komunální volby. Zvířily sice
poklidné vody i u nás, ale rozhodně
nebyly to jediné, co se tady dělo.
V neděli 19.10.2014 totiž hladinu Hořejšího rybníčku daleko více rozbouřili rybáři a jejich úlovky. Ve 14
hodin odstartoval závod v chytání ryb.
Věkové ani jiné kategorie nebyly stanoveny. Kdo přišel a měl s sebou prut,
mohl začít. Rybníček byl rybáři doslova obsypán. Na předvedení rybářského
umění byl stanoven časový limit - dvě
hodiny. Během nich byl každý úlovek
pečlivě změřen a míra v cm připsána
majiteli. Poté byly ryby opět vráceny
do vody. Vítěz byl ten, kdo „nasbíral“
nejvíce centimetrů. 1. místo tak patřilo
Karlovi Červenému, 2. místo si vychy-

tal Vašík Motejzík nejml. a 3. místo
obsadil Jirka Hájek.
Odpoledne pokračovalo posezením u ohniště na návsi, kde se už dopékal čuník. Když se všichni posilnili,
předvedli ještě své výkony v kategorii
„Oujezdská placka“. Hodnocení hnětynek bylo letos poněkud alternativní a
tak vyhrál Pepa Kalbáč.
V sobotu 25.10.2014 jsme se sešli
na Pahorku, kde si ti odvážnější z nás
vyzkoušeli motokrosové závody. Mimo
místních přijela i silná konkurence
přespolních jezdců z Řesanic a Blatné.
Vítězem byl vyhlášen Marek Šůch ml.
A aby toho nebylo málo, přesunuli jsme se ještě na louku, kde proběhla Drakiáda. V pouštění draků byla
nejlepší Kačenka Červená z Řesanic.
Potom jsme se ještě šli zahřát do

úvodu pozvánky trocha historie.
Koncem padesátých let byl po
znárodnění zámek v Oselcích
zařízen jako učiliště pro tehdy chybějící
kvalifikované pracovníky v zemědělství. V poměrně krátké době byly hospodářské budovy upraveny na dílny pro
koláře a kováře. Jak se vyvíjelo zemědělství, kolařina téměř vymizela a nahradila ji truhlařina. Ta se v Osel-cích
stále vyučuje v rámci tříletého učebního
oboru a také ve čtyřletém maturitním
umělecko řemeslném oboru.
„Koncem 90. let minulého století zájem o klasickou kovařinu upadal a
zájemců bylo čím dál méně,“ uvádí
současný ředitel školy Ing. Václav
Bumbička a pokračuje: „Tehdy kolegové přišli s nápadem pozvat do našich
dílen bývalé absolventy a především
rodiče se žáky ze základních škol a
ukázat všem, že kovařinu máme jako
škola stále v nabídce oborů. Už v roce
2000, kdy jsme tzv. zkušebně a poprvé
kovářský den v Oselcích pořádali, jsme
se rozhodli akci opakovat v každém sudém roce v závěru kalendářního roku.“
Letos pořádaný IX. ročník svědčí o tom, že se akce ujala a kováři ji
berou jako tradici každého sudého roku.
Kromě známých kovářů, absolventů a
současných studentů se akce pravidelně
účastní členové Kovářského společenstva, což je profesní sdružení zastupující zájmy kovářů, zámečníků a podkovářů České republiky od roku 2002
Letošní IX. ročník se v kovárně

oselecké střední školy uskuteční
v sobotu 22. listopadu a kováři začnou
pracovat u výhní v 9.00. Do Oselec
jsou pozváni opravdoví mistři tradičního řemesla, jmenujme alespoň Miloslava Trefance z Činova u Klatov, který je
jedním ze 2 kovářů v celé ČR, kteří od
Ministerstva kultury obdrželi titul Nositel tradic lidové řemesla. Pravidelně do
Oselec přijíždí také bývalý absolvent
oselecké školy Ivo Rudolf z Bečova
nad Teplou. Uznávaný odborník a mj.
pořadatel setkání kovářů z ČR i zahraničí v Bečově nad Teplou. Určitě i letos
zavítá do Oselec respektovaný mistr
kovářů z Bavorska Manfred Becher.
Spolu s nimi se u kovadlin při práci
představí několik čerstvých absolventů
školy, kteří po maturitě pokračují na
dalších odborných školách, nebo se
soukromě věnují kovářské práci ve
svých dílnách.
„Jak je už zvykem, každý kovář
dostává k dispozici kovadlinu, výheň,
uhlí a 120 minut času. Někteří pracují
jednotlivě, jiní předvádějí ve dvojici.
Co během tak krátké doby dokážou
šikovní kováři ze zdánlivě nepoddajného materiálu vytvořit, je opravdu obdivuhodné,“ doplňuje Ing. Bumbička.
„Souběžně s kováním v kovárně bude
v sousední hale výstava maturitních
prací našich studentů, své mistrovské
kousky přivážejí na kovářský den představit také další účastníci akce. A ještě
doplním, že kovářský den pořádáme
letos jako součást dne otevřených dveří
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foto -ls-

foto -lsmístní hospody a domluvili jsme si
program na listopad, čeká nás tvořivá
dílna a lampionový průvod.
Markéta Koubková

ve Střední škole v Oselcích,“ uzavírá
ředitel školy.
Na snímcích z minulých ročníků
představujeme mistry řemesla při práci:

Při kovářském dnu v roce 2012 v Oselcích měli návštěvníci možnost vidět
práci podkováře při ošetření kopyta a
výměně podkovy. Na práci dohlíží zkušený podkovářský mistr Václav Vladař

Tradičním účastníkem kovářského dne
v Oselcích je Miloslav Trefanec, je
jedním ze dvou držitelů titulu Nositel
tradic, které uděluje ministerstvo kultury. Na fotografii se svým spolupracovníkem Jaroslavem Klesou.
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Hradiště
ak již sám název napovídá, náleží
Hradiště mezi nejstarší vsi
v našem regionu, neboť její pojmenování odkazuje na kontinuitu osídlení s pravěkým či raně středověkým
hradištěm. Napovídá tomu i nejstarší
známá varianta „Nagradisci“, pod kterou figuruje spolu s dalšími vesnicemi
na Bozeňsku („in provincia Bozensi“)
v listině, jíž král Přemysl I. Otakar propůjčuje klášteru sv. Jiří na Pražském
hradě jurisdikci nad klášterními poddanými v různých částech Čech. Listina
se hlásí k roku 1227, jde ale o falsum,
nicméně stále ještě ze 13. století, takže
nejspíše odráží historickou skutečnost.
S naším Hradištěm zřejmě nesouvisí zpráva z roku 1383, kdy byla provolána odúmrť na majetek Bětky, vdovy po Peškovi z Oldřichovce, nacházející se v Hradišti. Pro ztotožnění
s Hradištěm na Blatensku by sice hovořilo, že se o tento majetek ucházel u
dvorského soudu Protiva z Kasejovic,
ale ves Oldřichovec (dnes Oldřichovice), po níž se psal Bětčin manžel, se
zase nachází nedaleko Strážova na Klatovsku. Není tudíž vyloučeno, že
v tomto případě jde o Hradiště ležící
mezi Kolovčí a Domažlicemi.
Jako nejspolehlivější se jeví až
údaj z roku 1398, kdy jistý Jan
z Hradiště vystupuje spolu s Vilémem

ze Lnář jako rukojmí Jakuba
z Kasejovic ve věci peněz Stanislava
z Nové Vsi (u Řesanic). Zde je velmi
pravděpodobné, že zmíněný Jan se psal
právě po našem Hradišti. Každopádně
stanovit datum první písemné zmínky o
této vsi není, jak vidno z předešlého
výkladu, prakticky možné, neobjeví-li
se v budoucnu ještě nějaké další upřesňující prameny.

letošním roce hostily Budislavice
turnaj mariášové ligy. V sobotu
18.10.2012 uspořádal Klub přátel
žaludského esa Budislavice a Český
svaz mariáše IX. turnaj IV. ročníku ligy
pivovaru Rohozec v licitovaném míchaném mariáši. Budislavický hostinec U
Křížů se začal plnit mariášníky již od
časného rána. Každoroční výbornou
atmosféru budislavického turnaje si
nenechali ujít kromě hráčů z Plzeňska
ani hráči z Mladé Boleslavi, Pardubic,
Chebu a dalších. Turnaje se nakonec
zúčastnilo 67 hráčů včetně jedné ženy,
známé, Marie Křížové.
Tři kola, dosažené body a vyhrané peníze určily vítěze. Nejvíce bodů a
cenu za aktivitu si odnesl Jiří Turek z
Jindřichova Hradce. Cenu za produktivitu a nejvyšší výhru pak Jaroslav Růžek ze Žlutic.
Nechybělo ani pověstné občer-

stvení paní Křížové, tentokrát zabijačková polévka a knedlo - vepřo - zelo. K
zakousnutí byla nabízena domácí tlačenka. Pořadatelé děkují sponzorům:
Agrochov Kasejovice – Smolivec,

Bezděkov
istorik českých hradů August
Sedláček spojuje s Bezděkovem
na Blatensku zprávu z roku 1252,
která se týká jistého Lutolda. Konkrétně
jde o listinu z 29. března 1252, kterou
Friedrich, syn Načerata z Chomutova
potvrzuje darování městečka Chomutova a několika vsí řádu německých rytířů. Listina byla sepsána v Praze za přítomnosti řady svědků, vesměs usedlých
ve středních Čechách, mezi nimiž figuruje i vladyka z Bezděkova („de Bezdacov“). V současné době existuje
v České republice 22 sídel jménem
Bezděkov, z toho 3 jsou odlišeny nějakým přívlastkem a 2 se nacházejí blíže
ku Praze, než náš Bezděkov. Další ves
téhož jména leží u Žatce, tedy nedaleko
Chomutova, o který v citované listině
jde. Nelze tedy spolehlivě říci, že svědek výše uvedeného právního pořízení
by se psal po Bezděkově na Blatensku,
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spíše naopak. Mnohem pravděpodobněji souvisí s naším Bezděkovem osoba
jistého Ratmíra („Ratmirus de Bezdezkow“), který vystupuje spolu se
Zdeslavem z Kasejovic jako svědek na
listině krále Přemysla II. Otakara vystavené 12. května 1264 nejspíše na staveništi hradu Zvíkova. Vzhledem
k okolnostem můžeme uvedená fakta
prohlásit za první zatím známou písemnou zmínku o Bezděkově.
Zahorčičky
es Zahorčičky, nazvaná takto pro
odlišení od Zahorčic u Lnář, je
poprvé zmiňována v pramenech
roku 1542, kdy si Václav Zmrzlík ze
Svojšína nechal zapsat do obnovených
desk zemských lnářské panství zahrnující i tuto ves.
Nezdřev
atím nejstarší známá písemná
zmínka o Nezdřevě pochází
z roku 1412 a souvisí s prodejem
třetiny bezděkovského statku Litmírem
Bušovcem Petrovi ze Zahrady a jeho
bratřím. V příslušné smlouvě zapsané
do desek zemských pod datem 16. prosince 1412 je uvedena také louka ležící
mezi Zálužím a Nezdřevem („pratum
jacens od Zaluzicz k Nezczewu“).
Vladimír Červenka

Myslivecké sdružení Čihadlo Kasejovice věnovalo statného divočáka,
RABBIT Trhový Štěpánov - Kasejovice, Jatka Blovice, Rodina Křížova,
Václav Šampalík, Zbyněk Krátký.
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ároveň s obecním úřadem jsme
zateplili i šatny sportovců ve
Starém Smolivci, na které jsme
také obdrželi příslib přidělené dotace
ze SFŽP ČR z programu Zelená úsporám – veřejné budovy. Nejprve jsme
před zateplováním postavili přístřešek
před šatny pro venkovní posezení. Na
přístřešek jsme měli stavební povolení
platné již dva roky a po dva roky jsme
si na něj vždy vyčlenili peníze
v rozpočtu. Došlo na něj až teprve před
zateplováním. Celkové náklady na přístřešek a odvodnění před přístřeškem
byly 206 tis. Kč včetně DPH. V rámci
zateplení jsme nejprve vyměnili okna a
dveře, vyzdili jsme dříve přistavěný
plechový sklad, zrekonstruovali rozvo-

dy elektřiny a nainstalovali novou rekuperační jednotku a alarm. Byla zateplena fasáda a stropy, zhotoveno nové ústřední topení a osazené čerpadlo,
které budovu vytápí. Šatny dostaly
novou fasádu, byly kompletně vybílené
a trochu přestavěné. Celková náročnost
zateplení a vnitřních úprav vyšla na
875 tis. Kč včetně DPH. Šatny se
v současné chvíli dokončují, již se provádějí jen dolaďovací finální práce a
hostinec i šatny už plně slouží svému
účelu. Na zateplení budovy obdržíme
po předložení veškeré dokumentace a
dokladů rovněž dotaci ve výši 90 % ze
způsobilých nákladů.
Eva Kubová, LP 2014
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Vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi - v Mateřské škole ve
Starém Smolivci 12. 12. 2014
v 15:15 hodin.
Srdečně zveme všechny
zájemce - přijďte nám pomoci
překonat rekord!!!!

v Mateřské škole ve Starém Smolivci
12.12. 2014 v 15.15 hod.

ZO ČSCH Kasejovice pořádá

Komunitní škola Kasejovice
srdečně zve na

29. listopadu 2014 14 -17 hod.

Program:
ČTVRTEK: 17 hod. Jiří Ocelík
PÁTEK: v 15 hod. CHOVATELSKÉ POSEZENÍ - hraje Jiří Ocelík
SOBOTA: 8 hod. TRH HOLUBŮ, v 10 hod. hraje Blatenská čtyřka,
v 19 hod. ŠŤÁHLAVSKÁ PERLA
NEDĚLE: v 11 hod. hraje ZVOTOČANKA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!!!

do Kulturně společenského
centra Kasejovice
Na co se můžete těšit :
 výroba a prodej adventních věnců
 pletení z papíru, drátkování
 výroba vánočních ozdob a další...
... a na posilněnou a pro dobrou
náladu svařené víno ...
alloween je anglosaský lidový
svátek, který se slaví 31. října.
Svůj prapůvod má již u starých
Keltů, kteří věřili, že se v této době vracejí domů duše zemřelých, společně s
nimi však i zlí duchové. Ty vyháněli
různými způsoby, mimo jiné také strašidelným obličejem, který byl vyřezán v
dýni a ozářen svíčkou.
Od minulého roku se halooweenský svátek slaví také v Oselích. Děti se
oblékají do strašidelných kostýmů a
chodí po domech. Letos se vypravily i
do Kvášňovic a Nekvasov. -mc-
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Josef Hulač
Jarmila Šímová
Růžena Šampalíková
Božena Vokáčová
Vlasta Sloupová
Milada Korejčková
Marie Staňková
Václav Fiřt
Anna Sedláková
Cecílie Topinková
František Bláha
Růžena Kubíková
Anna Šipatková
Marie Vodičková
Josef Rezek
František Veselý
Marie Mužíková
Marie Krejčová
Anna Bečvářová
Alena Pruchová
Zdeňka Kaiserová
Jiřina Stupková
Vlasta Kališová
Jiří Marek
Karel Hrubeš
Josef Vokáč
Helena Štěpánková
Karel Červený
Božena Škyrtová
Eliška Košanová
Marie Červená
Václav Červený
Marie Houšková
Marie Peroutková
Milan Šťastný
Václav Červený
Václav Krliš
Oldřich Zachatý
Jaroslav Skuhravý
Hana Chvátalová
Ilona Brošková

Kasejovice
Životice
Řesanice
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Polánka
Hradiště
Kladrubce
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Chloumek
Dožice
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Oselce
Oselce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Hradiště
Řesanice
Kotouň
Dožice
Řesanice
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Bezděkov
Dožice
Kasejovice
Hradiště
Starý Smolivec
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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
 Jonas Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat
 Táňa Vasilková-Keleová: Druhá
 Vlastimil Vondruška: Msta písecké panny
 Steve Berry: Císařova hrobka
 Leo Kessler: Závod tanků
 Kasejovice (1264-2014)
 Alík a jezevec
 A. a J. Spiegelvogelovy: Hroší příběhy
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Město Kasejovice vás srdečně zve na

do sálu Kulturně společenského
centra Kasejovice
Město Kasejovice srdečně zve
na přednášku Mgr. Vladimíra Červenky

v pondělí 24.11.2014 od 18 hodin
v Kulturně společenském centru Kasejovice

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene...

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 27.11.2014 by oslavil 70. narozeniny
pan František Smíšek.

Dne 27. listopadu uplyne pět let od úmrtí
pana Václava Matouška
ze Starého Smolivce.

Stále vzpomínají manželka a děti

Jindřich KRAFT, Kasejovice

Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Lubomír Fous, Budislavice
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ODZIM VE ŠKOLCE začal
pestře a barevně, jako správný
podzim. Ve třídě a šatně U vodníčka máme nové lino a koberce, na
kterých se nám krásně hraje. Ve třídě
U zajíčka se budeme těšit na výměnu o
letních prázdninách 2015. Opět jsme
cestovali časem v pohádce, s draky
jsme cestovali do mraků za sluníčkem,
do solné jeskyně za solnou vílou a opět
mezi skřítky dýňáčky, které jsme si
tentokrát společně vytvořili.
DIVADÉLKO KAŠPÁREK
s pohádkou PRÁCE A KOLÁČE
Tentokrát jsme neputovali za pohádkou
my, ale pohádka přijela k nám do školky. Po prázdninách jsme se všichni
opravdu těšili na naše známé divadélko
a hlavně na pohádku.
Když si herci připravovali kulisy, prohlásila Nikolka, že ty herečky
zná a bude zase legrace. V pohádce o
pracovité slepičce a líném kohoutkovi
jsme se dověděli, že opravdu bez práce
koláče nejsou, kdo nepracuje má hlad a
že se lenost nevyplácí. Smáli jsme se od

a autobusové lince Praha Nezdřev, později Praha - Chanovice, jezdil téměř čtvrtstoletí.
Pak ji zrušili a on jezdil jinde, dokonce
i do zahraničí. Nyní je už v důchodu,
ale občas za volantem ještě vypomáhá.
A čas od času dá avízo, že zajede navštívit Nezdřev - letos pětašedesátiletý
pan František Kabíček.
Od dob zrušení „jeho linky“
jezdíval do Nezdřeva pravidelně na
podzim popřát panu Václavu Džisovi
staršímu k jeho svátku a prohodit pár
přátelských slov. A pak se také stavil
v místním hostinci.
„Do Nezdřeva se rád vracím“,
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začátku do konce a herci byli odměněni
velkým potleskem. V prosinci se budeme těšit na další pohádku, už vánoční.
DRAKIÁDA
Jako každý rok, tak i letos létali draci
na Hulačů louce pěkně vysoko. Počasí
nám vyšlo, sluníčko a vítr, co víc jsme
si mohli přát. Draků se sletělo v hojném
počtu a nad loukou se jich třepetalo
třicet. Každý účastník dračího sletu
dostal sladkého papírového dráčka.
Děti a rodiče si odpoledne náležitě užili
a nikomu z nás se domů nechtělo. Pro
nás byly odměnou rozzářené oči dětí.
Děkujeme.
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DÝŇOVÁNÍ
První ,,tvořeníčko,, s rodiči, společné
vytváření panáčků a strašidýlek z dýní a
dýniček. Rodiče a děti si opět společně
hráli a pracovali, před školkou se najednou objevily hlavičky panáčků dýňáčků, kteří nás denně vítají při příchodu
do školky. Že bychom byli opět mezi
skřítky V. Klimtové?
Ledvinová Ivana

SOLNÁ JESKYNĚ
BŘEZOVÉ HORY – PŘÍBRAM
Pobyt v solné jeskyni je pro nás zdravý,
pomáhá léčit alergie, blahodárně působí
na dýchací cesty a je pro nás zábavný.
V letošním roce jezdíme za solnou vílou do Příbrami. Relaxovat při pohádce
a hrát si hodinu při hudbě s krystalky
soli. Na to se moc těšíme a připadáme
si jako v solném království.

říká pokaždé Franta. Vždy dá dopředu
vědět o datu své návštěvy, aby náhodou
někdo z jeho známých zrovna nevynechal návštěvu hospody, kde se konají
čas od času ona vzpomínková setkání.
I letos v říjnu se stavil a s přáteli, které
vozíval a s nimiž v Nezdřevě a okolí
spáchal spoustu nezapomenutelných
taškařic a dobrodružství, zavzpomínal
na příběhy někdejší mladistvé prostopášnosti i na průšvihy, které dobře dopadly.
Franta Kabíček se nikdy neopomene zeptat na toho, kdo není přítomen, jenže o kom se mluvívá, ten nedaleko bývá, dotyčný vchází do dveří a

Franta se otřásá svým nenapodobitelným smíchem. Zvážní jen, když se o
někom dozví, že ten už nikdy přijít nemůže. Ale pak se zase vrátí ke svému
přirozenému humoru a optimismu, vybalí nějaký nový vtip, kdosi z Nezdřeváků kontruje zase jiným žertem a nálada podporovaná semo tamo frťánkem je
vskutku skvěle přátelská.
Tak nějak to vypadá v nezdřevském hostinci, když přijede Franta Kabíček, ten autobusák, který s sebou přináší pohodu a dobrý rozmar.
Jiří Čepelák
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 Prodám kamna na piliny "Satan" a dva bubny. Cena 400
Kč, telefon 721 178 360.
 Obec Nezdřev nabízí pronájem domku 2+kk. Celková
výměra 65 m2 a nájem 1 800,- Kč. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. 724 217 205 .
 Prodám zahradní bazén „Swing“ Ø 3,5 metru s pískovou
filtrací, krycí plachtou a dalším příslušenstvím - levně!
Nový bazén byl zakoupen 5/2013. Tel. č. 721 485 261.

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční
Objednávka na tel. čísle 723 38 77 48,
Lenka Kunešová
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