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

Vážení spoluobčané,
v letošním roce si Česká republika připomíná 70. výročí konce druhé
světové války. Tento válečný konflikt
z let 1939 – 1945 bychom mohli charakterizovat celou řadou „nej“, ale bohužel v tom záporném slova smyslu –
nejdelší, největší, nejhrůznější, nejotřesnější, nejkrvavější…
Válečný konflikt, do něhož se
průběžně zapojily téměř všechny státy
světa, přinesl milionové ztráty na lidských životech a milionové škody materiální. Neléčitelné jsou šrámy na tisících
duších těch, kteří byli pro fašistický
režim nepřijatelní, stali se součástí válečných hrůz a válku přežili. Jejich živé
vzpomínky i dnešním generacím zprostředkovávají plastický obraz válečných
zvěrstev. Tyto autentické výpovědi pamětníků by měly být signálem pro to,
aby se člověk dokázal ze své minulosti
poučit a neopakoval stejné chyby.
Jak druhá světová válka začala,
by měl každý z nás vědět z hodin dějepisu. Z učebnic, knih, filmů a dalších
dokumentů víme, že válka nezačala tím,
že povstal jeden národ, ale že začala
díky jednotlivci, v jehož srdci, mysli a
jednání zvítězila pýcha, touha po moci a
nadvládě. Svým smýšlením se potom
tomuto jednotlivci podařilo ovlivnit
celou řadu dalších. Je jasné, že
k rozpoutání války v roce 1939 přispěla
nepříznivá ekonomická situace ve světě
vyvolaná světovou hospodářskou krizí a
také celkově nepříznivé politické klima.
Společnost byla právem nespokojená,
hledala východisko ze vzniklé situace,
snadno podléhala laciným slibům válečných vůdců, aniž by si uvědomovala
hrůzné následky, které celosvětový válečný konflikt přinese.
70.
výročí
osvobození
v prvních květnových dnech vzpomnělo
i město Kasejovice, jehož oběti druhé
světové války nám připomínají jména
na památníku Obětem nacismu 2. světové války v místním parku. Jsou to jména
našich spoluobčanů, kterým druhá světová válka přinesla smrt. V době druhé
světové války bylo na kasejovickém
náměstí shromážděno 38 Židů, z nichž
31 patřilo ke zdejším rodákům.
(dokončení na str. 2)

V sobotu 2. května si město
Kasejovice připomnělo 70 let od konce
druhé světové války a 70. výročí osvobození americkou armádou. Velkolepé
oslavy začaly ve 13.00 hodin na kasejovickém náměstí zaplněném zvědavými
diváky. Slavnostní program zahájila
starostka města Marie Čápová. Ta ve
svém proslovu přivítala nejen vážené
hosty, ale všem přítomným připomněla
události válečných let 1939 – 1945.
Následovalo položení věnce u pomníku
a promluvy vážených hostů – Vernona
Schmidta, příslušníka 358. pluku a 90.
pěší divize, a Svatavy Střelcové, dcery
Bohuslava Sládečka, který se zde oženil

s místní rodačkou Věrou Jadrnou.
Následovalo vystoupení ochotníků kasejovického divadla OREL, kteří
nastudovali a předvedli exkurz do válečných let zasazený do kontextu místních událostí. Děj se započal roku 1937,
tedy v době ještě zdánlivě idylické.
Pokračoval rokem 1938, kdy bylo československé vládě oznámeno rozhodnutí čtyř velmocí, tzv. Mnichovská dohoda podepsaná 29. září 1938.
V průběhu vystoupení byli návštěvníci seznámeni formou komentáře,
čtení z obecní kroniky, a vtipných i
vážných scének s dalšími událostmi
válečných let.
(dokončení na str. 7)

Kasejovická válečná léta.

Křest knihy J. Chalupného.

Strážní budka a závora na demarkační čáře.

Ochutnávka válečné kávy ve vojenském ležení.
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Výběr z usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 29.4 2015
Rada města Kasejovice mj. schvaluje:

 změny v rozpočtu města Kasejovice
 návrh Základní školy Kasejovice na
vyřazení drobného majetku, dlouhodobého majetku a majetku operativní evidence
 návrh Základní školy Kasejovice na
ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním
roce 2014/2015
 návrh cen za uložení odpadů ve
sběrném dvoře v Kasejovicích
 žádost paní Jitky Poledňákové
z Prahy o pronájem bytu v domě čp.
11 v Řesanicích
 vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 1453 o výměře 606 m2
v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 75/1 o výměře 18 922
m2 v k.ú. Přebudov na dobu maximálně čtyř týdnů v roce za účelem
pořádání dětského letního tábora
 uzavření smluv o dílo se sbory dobrovolných hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích a další
činnosti a pověřuje paní starostku
k podpisu těchto smluv
 uzavření smluv na úrazové pojištění
členů sborů dobrovolných hasičů
 JPO III. Kasejovice a JPO V.
Kladrubce a pověřuje paní starostku
k podpisu těchto smluv
 žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu Severa a žádost Junáka Plzeň, 33. oddílu Šíp o povolení pořádání skautských táborů v Přebudově

Změna pracovní doby
lékárny v Kasejovicích:
Pondělí 8 - 12
Středa 8 - 12
Pátek 8 - 12

12.30 - 16 hod.
12.30 - 16 hod.
12.30 - 14 hod.

 Město Kasejovice nabízí volné
byty v Domě s pečovatelskou službou pro soběstačné seniory
z Kasejovic a spádových obcí.
 Na MÚ a u p. Jakubčíkové je k
zakoupení kniha j. Chalupného
II. světová válka na Kasejovicku.
Cena 65 Kč.

 žádost p. Milana Veselého z klubu
Přátel IV. obrněné brigády Prácheňsko o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění doprovodného
programu při oslavách 70. výročí
osvobození
v Kasejovicích
ve
dnech 2.-3.5.2015
 žádost obyvatel Domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích o
pořízení přístřešku s posezením
Neschvaluje:
 žádost
p.
Zdeňka
Pelce
z Horažďovic o umístění v Domě
s pečovatelskou službou v Kasejovicích
Souhlasí:
 s podáním žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 3/1 o výměře 1 267
m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Kasejovice
Bere na vědomí:
 předložené nabídky na provedení
stavby „Rekonstrukce hřbitova
v Kasejovicích - přípojka vody a
rozvod vody po hřbitově“
 žádost paní Barbory Emmert, Restaurace Adamec Kasejovice, o pronájem parkovací plochy před restaurací za účelem umístění předzahrádky s posezením
 informace paní starostky o žádostech o dotace, o podání přihlášky do
soutěže Vesnice roku 2015, o návrhu na zrušení zástavního práva u
domu čp. 11 v Řesanicích, o zprávě
z kontroly ČIŽP provedené na lesním majetku města a o částečné
úhradě dlužných částek na nájemném v obecních bytech

První květnový den se vybraní žáci
Základní školy Kasejovice zúčastnili
závodu Písecký kilometr. Na soutěž je
připravovala Jaroslava Mlsová, učitelka tělesné výchovy. Ze závodů si medaile přivezli tito žáci: Lia Vilhemová,
Markéta Merhoutová, Adam Fous a
Francesco Impagliatelli. K dalším, kteří
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(dokončení ze str. 1)
Ti všichni byli transportováni do Terezína a odtud převezeni do německých
koncentračních táborů, kde drtivá většina z nich našla smrt. Z kasejovických
Židů se zpátky vrátila pouze jedna jediná žena – paní Zdenka LaukováFuchsová.
Události z průběhu a konce druhé světové války v Kasejovicích jsou
podrobně popsány v Památné knize
města Kasejovice místním rodákem a
kronikářem Václavem Mentbergerem.
O průběhu války a životě lidí v této
nelehké době vyprávějí rovněž Mentbergerovy válečné deníky.
Druhá světová válka ukázala
celému světu, co všechno může zavinit
jednání jednotlivce. Jaké může mít takovéto jednání nedozírné následky a dopady, které v srdcích mnohých lidí zůstávají živé i dnes.
Toto všechno musíme připomínat sami sobě. Ještě důležitější a významnější je předat tyto informace mladým generacím, kterým osobně historická zkušenost s těmito událostmi chybí.
Mladá generace bez našeho trpělivého,
ale málo oceňovaného úsilí, zůstane
jinak nedostatečně poučena. I proto jsou
akce tohoto typu tak důležité.
Važme si toho, že žijeme
v míru, je to dar a zároveň výzva
k tomu, aby žádné další katastrofy nebyly vyprovokovány. Mír je pro nás
darem a zároveň výzvou pro odpuštění a
velkorysost.
Marie Čápová

se soutěže zúčastnili patřili: Jaroslava
Jarolímová, Zuzana Kubíková, Kateřina Řehořová a Caroline Weise. Žákům
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy. Poděkování patří rovněž panu
Korejčkovi a paní Impagliatelli, kteří
mladé závodníky ochotně a bezpečně
na akci dopravili.
-lfs-

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V OBCÍCH
S PŮSOBNOSTÍ OÚ HRADIŠTĚ
Svoz proběhne 30.5.2015 v těchto časech:
Hradiště u OÚ
8:45 - 9:00 hod.
Hradiště na návsi
9:00 - 10:00 hod.
Zahorčičky
10:10 - 10:30 hod.
Bezděkov
10:40 -11:30 hod.
Svoz velkoobjemového odpadu provede firma RUMPOD Plzeň.
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Usnesení zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 16.4. 2015
Zastupitelstvo obce revokuje:
 část usnesení 3/15 ze dne 19. 3.
2015 - odstavec - prodej pozemku
p.č. 870/21 o výměře 140 m2 v k.ú.
Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2
dle GP 254-55/2014 a náklady na
zaměření 2000 Kč manželům Kovaříkovým ze Starého Smolivce
z důvodu chybného GP
 část usnesení 3/15 ze dne 19. 3.
2015 – odstavec - prodej pozemku
p.č. 870/24 o výměře 11 m2 v k.ú.
Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2
dle GP 254-55/2014 a náklady na
zaměření 2000 Kč paní Nachtmanové ze Starého Smolivce z důvodu
chybného GP
Schvaluje:
 program zasedání
 rozpočtové opatření č. 4/2015 a
5/2015
 uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro vkladové řízení do KN
Dožice, RD, p.č. 134/1 – v NN, k
NN s firmou ČEZ Distribuce a.s. na
p.č. 817/12 v k.ú. Dožice za cenu
6000 Kč bez o celkové výměře 24
m2 dle GP 139-2208/2014
 dotaci na poskytování sociální služby raná péče Diakonie ČCE ve výši
2500 Kč na rok 2015
 uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace se spolkem SDH
Dožice, IČO 49182820, se sídlem
Dožice 1, 335 43 Dožice, ve výši
10000 Kč na zakoupení 2 ks vycházkových uniforem pro ženy a 6
ks pohárů na oslavy 120. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Dožicích
 provedení opravy odvodnění pozemku p.č. 584/2 2d2 v k.ú. Dožice
v navrženém rozsahu
 vydání OZV 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mladý Smolivec
s účinností od 2. 5. 2015
 žádost Martina Šmolíka z Radošic
na povolení připojení svodu dešťové vody do kanalizace a uložení
kabelu přívodu EE na pozemek ve
vlastnictví obce p.č. 263/11 v k.ú.
Mladý Smolivec před č. e. 2
 žádost Václava Klaina z Budislavic
na povolení připojení svodu spodní
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odpadní vody a dešťové vody ze
stavení čp. 39 v k.ú. Budislavice
 podání žádosti o dotaci na výsadbu
ovocných stromů do programu Výsadba stromů 2015 Nadace Partnerství
 prodej nadbytečného štípaného dříví za cenu 600 Kč/pm, s tím že zaměstnanci Obce Mladý Smolivec
obdrží 5 pm
 zachování stávající výše odměny
neuvolněným členům zastupitelstva
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 3/15
 informaci o útulku v Borovně s tím,
že Obec Mladý Smolivec nebude
uzavírat smlouvu s útulkem
v Borovně
 posouzené nabídky na opravu odvodnění pozemku na hřišti v Dožicích a návrhy finančního výboru na
výběr zhotovitele s tím, že do dalšího zasedání bude připravena smlouva o dílo, která bude předložena ke
schválení
 zprávu o výsledku hospodaření
Obce Mladý Smolivec za rok 2014,
závěrka bude zveřejněna a na příštím zasedání schvalována
 žádost paní Davidové a Oldřicha
Chlupa z Radošic na opravu komunikace kolem domku čp. 79
v Radošicích s tím, že oprava bude
zařazena do plánu oprav
 žádost pana Petra Duchoně na odprodej pozemku v k.ú. Starý Smolivec p.č. 74 a 870/3 s tím, že se pozemky prodávat nebudou
 informace o žádosti o dotaci do
PSOV PK 2015, kde žádost na
o p r a v u k a p l i č k y s v . An n y
v Radošicích je zařazena jako náhradník
 informace finančního výboru o přípravě podmínek nákupu zahradní
t e c h n i k y, r e ko n s t r u k c e V O
v Dožicích

Nejsou to jen velká česká města, jejichž obyvatelé si stěžují na spoustu
psích výkalů na chodnících. I v tak
malé obci, jakou je Nezdřev, trpí dost
lidí kvůli přirozeným vyměšovacím
potřebám nejlepších přátel člověka.
Výrazné stopy zvířecích procházek se objevují takřka denně u vrat a
hradeb, případně plotů většiny nemovitostí. Psi zanechávají své exkrementy
na udržovaných trávnících, v místech,
kde se pěstují okrasné rostliny i v mís-
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kasejovické knihovně se konal
1. ročník Noci s Andersenem.
K této zajímavé a nápadité akci
se v letošním roce připojilo 514 škol v
ČR, 619 knihoven v ČR, 83 ostatních v
ČR, 9 ve Slovinsku, 36 ve Polsku, 235
na Slovensku a 26 v ostatních zemích.
Jelikož byl zde v Kasejovicích
zájem o tuto akci mezi dětmi veliký,
byla rozdělena do dvou dnů, či spíše
nocí.
Téma této premiérové andersenovské noci bylo vzhledem ke zlatokopecké minulosti našeho kraje "Skřítci,
víly a elfové".
Děti se seznámily s panem spisovatelem Andersenem a jeho literární
tvorbou, poslechly si na dobrou noc
jeho pohádku, soutěžily v tématických
soutěžích, poznaly skřítka Knihovníčka,
který ve zdejší knihovně žije a spolu s
ním pak hledaly zlatý poklad.
Ráno jsme se rozloučili stylovou
snídaní - dánskou buchtou snů a dalšími
dobrotami, které upekly ochotné maminky.
Za pomoc při Noci s Andersenem děkuji svým milým spolupracovnicím Mgr. Marii Prokopiusové, Lence
Blovské a Štěpánce Bořkové za čas a
energii, které věnovaly tomuto dobrému
dílu.
Dana Matějovská,
Obecní knihovna Kasejovice

tech, kudy chodí řada lidí, jakoby chtěli
upozornit na svoji existenci. Jenže poněkud utajeně, protože nebývají při
svém nelibém výkonu přistiženi.
Pozoruhodné je, že ti psi, ať už
prchli ze své usedlosti, nebo je provázel jejich páníček, neodvažují se ulevit
si v blízkosti kapličky sv. Josefa. Skoro
by člověk věřil, že nějak vnímají posvátnost toho místa, kde pamětní deska
rovněž připomíná padlé v I. světové
válce.
Jiří Čepelák
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Sedmdesáté výročí konce druhé
světové války, které si v tomto roce připomínáme, vybízí k mnoha vzpomínkám. Ta následující patří jednomu
z kasejovických duchovních správců,
P. Václavu Němcovi, který právě
v nelehkých letech druhé světové války i
v problematickém období následujícím
spojil načas své životní osudy s naším
městem.
Narodil se 8. února 1913 v domě č.
p. 28 ve Velharticích do rodiny koželuha
Václava Němce (1883–1969) a Amálie,
rozené Holé z Nemilkova (1889–1968).
Pokřtěn byl 16. února ve velhartickém
kostele Narození Panny Marie farářem
Janem Evangelistou Mottlem. Měl čtyři
sestry – Marii (1911–1970), která zůstala
svobodná, Růženu (* 1914), provdanou
Tomášovou, Amálii (1917–1995), provdanou Dudovou a Miladu (* 1925), o
níž bude ještě řeč, a bratra Karla (1920–
1921), který však zemřel jako dítě na
katar.
Po ukončení bohosloveckých studií
byl dne 25. června 1939 vysvěcen na
kněze. Jeho prvním působištěm se staly
pošumavské Stachy, kde nastoupil jako
kaplan. Roku 1940 krátce administroval
sousední farnost Vacov. Do Kasejovic
přišel 21. července 1941, aby zde vypomáhal nemocnému děkanovi Františkovi
Podhradskému. Paní Marie Boušová
z Kasejovic vzpomíná na slova, jimiž se
přivítal s farníky na svém novém působišti: „Drazí v Kristu, přišel jsem k vám
ze Šumavy, z malé vesničky Stach. Jak
bolestně jsem se s tím krajem loučil, jak
dobří tam byli katolíci. A já věřím, že i
my zde se budeme vespolek milovati, víru
Kristovu zachovávati. Amen.“ Na Stachy
vzpomínal rád, kasejovickou farnost
však při svém příchodu charakterizoval
jako „poušť, kde se o Boha a duši pečovalo jen málo.“
V sobotu 24. ledna 1942 zemřel
v pražské všeobecné nemocnici děkan
František Podhradský. Pro velké množ-
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ství sněhu nemohla být rakev s jeho
ostatky převezena do Kasejovic jinak
než vlakem. Když v pátek 30. ledna dorazila na nádraží, kde ji naložili na pohřební vůz, byl to právě Václav Němec,
kdo rakev doprovázel. Samotné pohřební
obřady však vedl P. Antonín Jarolímek,
děkan z Bělčic. Pohřbu se zúčastnilo asi
dvanáct kněží. Hned 1. února byl pak
Václav Němec ustanoven administrátorem kasejovické farnosti. Přesně o dva
roky později, po úspěšném složení takzvaných triennálních zkoušek před biskupskou konzistoří v Českých Budějovicích, byl jako jediný uchazeč jmenován
kasejovickým děkanem. Slavnostní instalaci (uvedení do úřadu) vykonal 20.
února březnický děkan a okrskový vikář
P. Stanislav Suda v přítomnosti lesního
rady Václava Pecky, zástupce patronátního úřadu ve Lnářích, a Jana Mottla,
děkana ze Sušice, téhož, který ještě jako
velhartický farář Václava Němce křtil.
Ve svých 31 letech se P. Němec stal
vůbec
nejmladším
děkanem
v Protektorátu Čechy a Morava.
Ačkoli doba byla složitá, počínal si
Václav Němec ve správě farnosti a svěřených budov energicky. Do kostela
nechal instalovat prkennou podlahu, aby
se snížil chlad od kamenné dlažby. Svému účelu sloužila do února 2011, kdy
byla rozebrána a odstraněna. Nakoupil
nová bohoslužebná roucha a paramenta,
dal opravit a nově vyzlatit oltář Panny
Marie Bolestné.
Smutnou událostí, které ovšem nemohl
zabránit, byla rekvizice zvonů „Sv. Helena“ a „Sv. Václav“ dne 23. března 1942.
Nechal alespoň jejich zvuk, nejprve jednotlivě a pak společně, nahrát na gramofonové desky. Nahrávku prováděla firma
Kratochvíl z Domažlic, podobně jako o
několik dní dříve před rekvizicí zvonů
v Blatné. Na věži kasejovického kostela
zůstal jen nejmenší zvon „Sv. Antonín“,
zvaný též „Oktávcový“ podle rodiny
Oktávců, která na jeho pořízení po první
světové válce přispěla.
Zvláštní pozornost věnoval P. Němec kasejovickému hřbitovu. Nechal od
místního stavitele Jana Šimůnka vypracovat nový plán uspořádání hrobových
míst, za něž se mělo napříště platit, a
zavedl též možnost vykoupení hrobu.
Za jeho působení v Kasejovicích se
roku 1943 vrátila do správy římskokatolické farnosti poutní kaple sv. Vojtěchu
v Boučku, kterou od roku 1920 využívala Církev československá (za Protektorátu českomoravská), jež se vzdala všech
nároků.
Také na faře podnikl P. Němec
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četné opravy a úpravy. Zejména bylo
přestavěno první patro, rozšířeny elektrické rozvody, zavedena kanalizace a
vodovod, upraveny hospodářské budovy
a položen chodník od vrat farského dvora k faře, aby se nemuselo chodit blátem.
Mezitím přišel všemi toužebně
očekávaný květen 1945 – osvobození a
konec
druhé
světové
války.
Do Kasejovic dorazili američtí vojáci,
11. května se objevili příslušníci Rudé
armády a 23. května přijeli vojáci Československé samostatné obrněné brigády
z Anglie. Na faře tehdy bydleli též rodiče
P. Němce (matka mu dělala hospodyni),
starší sestra Marie a mladší Milada
(Miluška). Tu si vyhlédl za nevěstu poručík pěchoty Jan Kuttelwascher. Václav
Němec je oddal 29. června v děkanském
kostele sv. Jakuba Staršího. Do Kasejovic zavítal i mladší bratr Jana Kuttelwaschera Karel (1916–1959), který
patřil za války k nejúspěšnějším československým letcům ve službách britské
RAF. Společně s bratrem přisluhoval P.
Němcovi při vojenské mši na náměstí i
v kostele.
Mgr. Vladimír Červenka
(pokračování v dalším čísle)

Na faře v Kasejovicích, rok 1945, zleva:
Karel Kuttelwascher, Amálie Němcová,
matka děkana, Marie Němcová, sestra děkana a katechetka, Václav Němec, otec děkana, Milada Němcová, sestra děkana, P. Václav Němec, P. Václav Vystrčil, převor kláštera ve Lnářích, poručík Jan Kuttelwascher.

Milada Němcová s bratrem P. V. Němcem
a družičkami v den své svatby 29.6.1945
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ne 5.4. 2015 proběhl v Oseleckém šenku již několikátý ročník
o nejlepší velikonoční nádivku „Oselecký nádivkář“. Tento rok se sešlo celkem 11 soutěžících. Vítězem se
stal Miroslav Kahovec, na druhém místě skončil Jan Picka a na místě třetím se
umístil Václav Houlík. O úrovni soutěže svědčí to, že tento rok byl rozdíl
mezi šestým a prvním místem pouhých
pět bodů.
Dne 24.4. 2015 tedy na sv. Jiří byl na
místo památného stromu - Oselecké
lípy, která byla vyvrácena větrem z
31.3. 2015 na 1.4. 2015, zasazen strom

nový. Jedná se opět o lípu a to o lípu
srdčitou, která byla přivezena ze Zahradnictví Vrčeň Arbocom s.r.o. Strom
je vysoký 280 cm. Zasazen byl opět
vedle sochy sv. Jana Nepomuckého při
výjezdu z obce Oselce na obec Chlumy
po levé straně.
-vh-

Tradiční májka na návsi.

Nová lípa zasazená na místě nedávno
vyvrácené památné oselecké lípy.

Lidé odjakživa věřili, že jsou dny, jež
mají čarovnou moc a některé obzvláště
silnou jako např. filipojakubská noc.
Noc před prvním májem vzbuzovala
odjakživa bázeň a úctu. Soumrak oteví-

ral cestu temným silám, které bylo třeba zkrotit, zapudit, osvítit nebo plamenem očistit.
I v Kasejovicích proběhlo ve
čtvrtek 30. dubna na kopci Židáku tradiční pálení čarodějnic. Již druhým
rokem se tak dělo v režii kasejovických
hasičů a pod příznivou taktovkou Jirky
Boušeho ml., který si celou akci vzal
na starost. Návštěvníci magické noci si
tak mohli vyzkoušet přelet na pravém
čarodějnickém koštěti nebo pomoci při
zrodu čarodějnice a zdobení májky.
Odvážnější ochutnali pochoutky baby
Jaby a ti ostatní si opekli svého buřtíka,
zapili ho zrzavým mokem a v klidu se
zaposlouchali do country v podání
místního seskupení Brumendo.
Věřím, že ten večer bylo zlo
v podobě uhořelé čarodějnice potlačeno, láska pod rozkvetlou třešní zvítězila a my se můžeme jen těšit, že nás
organizátoři vydařené akce pozvou
zase za rok.
Marie Řehořová

Oselecký nádivkář.
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ěti z atletického kroužku ZŠ Kasejovice se účastnily několika
halových závodů. V lednu jsme
cestovali na krajský přebor jednotlivců
mladšího a staršího žactva, který se konal v nafukovací hale na pražském Strahově. Konkurence byla velmi tvrdá,
většina zúčastněných jela sbírat zkušenosti. Na medaili tak dosáhl pouze
Francesco Impagliatelli ve skoku vysokém, obsadil třetí příčku výkonem 148
cm. Z dívek si velké uznání zaslouží Lia
Vilhelmová, která patří ještě do kategorie nejmladšího žactva. I když se jí
v početném startovním poli v bězích na
60 m a 300 m nepodařilo postoupit do
finále (počet startujících byl vždy kolem
60), patřila dosaženými časy vždy mezi
první polovinu startovního pole. I ostatní děvčata bojovala statečně, ale přece
jen je zatím zkušeností velmi málo.
Koncem března se konal
v Českých Budějovicích
jeden
z posledních halových závodů, výškařský mítink Rožnovská laťka. Tento závod byl pro nás spíše inspirativní podívanou na vynikající techniku dospělých
závodníků a závodnic. Přesto jsme jeden úspěch zaznamenali, Petr Nezbeda
v kategorii dorostu obsadil 2. místo výkonem 145 cm.
Blíží se jaro a čeká nás už venkovní měření sil, na první závody se
chystáme do Písku 8. května. V rámci
školních soutěží se budeme účastnit
tradičního Poháru rozhlasu a také atletického trojboje. Doufáme, že se nám
bude alespoň trochu dařit a budeme se
moci pochlubit nějakými úspěchy.
Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ
Kasejovice, vedoucí atletického kroužku
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76 let
74 let
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72 let
71 let
70 let
65 let

60 let
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Naděžda Šourková
František Novotný
Jan Krliš
Jaroslav Vodička
Zdena Krlišová
Barbora Hlinková
Adolf Raška
Zdeňka Dardová
Josef Urianek
Marie Nachtmanová
Vladimír Matz
Anna Čoudková
Olga Slancová
Věra Fruhaufová
Václav Sluka
Václav Kravařík
František Panýrek
Oldřich Skládal
Miloslav Vachuška
Jaroslav Brabec
Květoslava Dlouhá
Václav Holub
Anna Járová
Anna Rážová
Jiří Kugl
Marie Maroušová
Karel Diviš
Marie Červená
Anna Hodková
Jan Spour
František Šiška
Miloslav Kovář
Svatava Balková
Václav Fenko
Ivana Šišková
Václav Šmíd
Petr Jedlan
František Pojer
Jana Kušková

Kladrubce
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Nezdřev
Radošice
Oselce
Kasejovice
Nezdřev
Budislavice
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Mladý Smolivec
Budislavice
Polánka
Starý Smolivec
Kotouň
Hradiště
Nezdřev
Kasejovice
Bezděkov
Kotouň
Oselce
Starý Smolivec
Dožice
Řesanice
Nezdřev
Oselce
Budislavice
Oselce
Podhůří
Kasejovice
Mladý Smolivec
Oselce
Životice
Kasejovice
Dožice
Nezdřev

Dne 5.5.2015 uplynulo 40 let od úmrtí
pana Václava Janského.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Milada a Marie s rodinami.

Božena Chárová, Řesanice
Anna Kačenová, Radošice

Michal Swietoň, Mladý Smolivec

Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Agatha Christie: Tragédie o třech jednáních
 Jeffery Deaver: Dvanáctá karta
 Táňa Vasilková Keleová: Srdce v temnotách
 Elizabeth Chadwicková: Císařovna
 Evžen Boček: Poslední aristokratka
 Andy Weir: Marťan
 Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou
 Jiří Šandera: Co vyprávěla houpací síť
 Ľubica Brezovická Šebeková: Medové příběhy
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
TJ Sokol Kasejovice pořádá v rámci oslav 120. výročí
založení jednoty

DĚTSKÝ DEN

aneb OLYMPIÁDA 2015

24. května 2015 od 14.00 h
na fotbalovém hřišti v Kasejovicích
Zveme Vás na odpoledne plné soutěží a zábavy.
Obecní knihovna Kasejovice nabízí
v týdnu 13.7. - 17.7.2015 v době od 7.30 do 16 hod.

příměstský tábor
Program:
 tématické hry, soutěže, četba, výroba mýdla, svíček,
pletení z proutí, výlety...
Přihlášky osobně v knihovně. Možnost individuální
domluvy ohledně příchodu dětí. Další informace
na tel. čísle 602 429 346.
Je smutné bez Tebe žít,
nemá kdo pohladit, poradit, potěšit...
Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, kdy jsi pro nás žil...
Dne 16. května 2015 s bolestí v srdci
vzpomeneme první výročí.
co nás bez slůvka rozloučení
opustil můj milovaný a skvělý
manžel, nenahraditelný taťka

pan Květoslav Weiss
S láskou, se slzami v očích a s bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Marie a synové Martin a Ondřej s Luckou
Čas plyne jak tiché řeky proud,
ale na Tebe nám nedá zapomenout.
12.5.2015 uplynul první smutný rok,
kdy nás opustil
pan Václav Houlík z Oselec
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami

Květen 2015

KVĚTEN - měsíc plný vůně,
květů a svěží zeleně.
Sluníčko nás volá ven! Směje se a už
nám svítí, chce nás do svých zlatých sítí
chytat každý den. Pozorujeme brouky,
motýly, včely a čmeláky. Chceme usnadnit našim pracovitým opylovačům život,
proto máme na školní zahradě umístěn
domeček pro čmeláky „čmelín“. Čmeláků ubývá a je jen na nás, zda o čmeláčí
medvídky přijdeme, nebo jim pomůžeme
přežít. Čmelákům může pomoci skoro
každý - najdete na specializovaných
stránkách www.cmelaci.cz. Domeček
pro čmeláky nám vyrobil pan V. Adamec a za to mu patří velké poděkování.
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že jsme šikovné děti, ale i velikonoční
kuřátko. Čekala nás koleda v DPS pro
babičky a dědečky a na MU, kam každoročně chodíme popřát krásné velikonoce.
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Pohádka o zvířátkách, která si hledala
nový domov, v podání divadla Dráček,
nás jako vždy bavila od začátku až do
konce. A mravní ponaučení? Každý někde bydlí, někde má svůj dům a domov a
měl by si ho vážit a vracet se tam, kde
mu bylo dobře.
ČARODĚJNÝ REJ

O pohádkových čarodějnicích, hodných
a zlých, jsme si povídali a četli celý týden. Víme, že se čarodějnice oblékají do
černého oblečení plného barevných záplat, se šátkem, nebo špičatým kloboukem na hlavě a umí čarovat pomocí
zaklínadel. Jejich pomocníci jsou černé
kočky, havrani a pavouci. Pohádku, kterou všichni umíme vyprávět je Perníková
chaloupka se zlou ježibabou, nad kterou
děti vyhrály a která shořela i
s perníkovou chaloupkou hluboko v lese.
Od té doby ji už nikdo neviděl. To jsme
si oddechli!
Ve čtvrtek, před Filipojakubskou nocí,
jsme se všichni sešli v čarodějném převleku a společně si jako čarodějnice ve
školce zařádili. A pak už jen těšení a
čekání na večerní pálení čarodějnic společně s rodiči na Židáku v Kasejovicích.
I. Ledvinová
„Rytmická šou“ ve školce
20. dubna se naší mateřskou školou nesly krásné melodie známých písniček
z pohádek při hudebním vystoupení
s názvem „Rytmická šou“. Děti nadšeně
zpívaly, vytleskávaly rytmus písniček, se
zaujetím luštily hudební hádanky a sluchem se snažily rozpoznat různé hudební
nástroje. Při tanci rychle opadl počáteční
ostych a děti trsaly v rytmu pohádkových
hitů.
Dagmar Jiřincová

Zprávičky ze školičky
VELIKONOCE A ZAJÍČEK
Hody, hody, doprovody, já jsem malý
zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl
kopu vajíček.
Na velikonočního zajíčka jsme se všichni ve školce těšili, nacvičovali jsme velikonoční koledy, malovali vajíčka a vyráběli velikonoční dekorace. Od zajíčka
jsme dostali za odměnu nejen pochvalu,

(dokončení ze str. 2)
Řeč byla o přídělovém systému, uzavření
vysokých škol, totálním nasazení, válečných vyhláškách, povinnostech lidí v
protektorátu, školní výuce, potlačovaném
vlastenectví... Došlo i na hádanku, jež se
týkala módy za doby protektorátu. Tu
bezkonkurenčně uhodla paní Marta Buzinkayová, čestný host kasejovických
oslav. V závěru se k místním ochotníkům
přidali i "američtí vojáci", kteří stejně
jako jejich druhové před 70 lety rozdávali
místním občanům americké žvýkačky.
Vystoupení skončilo symbolicky písní
Very Lynn We'll Meet Again, která byla
zároveň pozvánkou na swingový koncert.
Se swingovými šlágry vystoupila
na kasejovickém náměstí kapela SAXBAND ze ZUŠ Prachatice, která přítomné
přenesla do dob 40. let 20. století a část
přítomných dokonce roztancovala. V
rámci tohoto koncertu proběhl křest a
zároveň představení knihy Josefa Chalup-
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ného II. světová válka na Kasejovicku.
Kniha zaplnila bílé místo v novodobých
dějinách Kasejovic. Jsou v ní obsaženy
nejen místní události, ale načrtnuty rovněž události celosvětové mající zásadní
vliv na průběh 2. světové války.
K vyhledávaným atrakcím sobotních
oslav patřilo vojenské ležení na louce
naproti budově Agrochovu Kasejovice.
Návštěvníkům nabízelo pestrou přehlídku
vojenské techniky i kompletního zázemí
vojenského ležení. Kromě plátěných stanů zde byla k vidění ošetřovna, umývárna
a polní kuchyně. Pro zájemce z řad dětí i
dospělých měli „vojáci“ připraveno zajímavé povídání a ukázky vojenské techniky. V tomto prostoru byla o šesté hodině
večerní slavnostně otevřena, uvařena a
vypita poslední krabice kávy z roku 1945,
jež se doposud skrývala ve sbírkách Milana Veselého.
Po celou dobu oslav si mohli návštěvníci prohlédnout venkovní výstavu

fotografií z války na náměstí. Celodenní
oslavy zakončila taneční zábava na sále
restaurace U Adamců. Poděkování patří
všem, kteří se na realizaci letošních oslav
podíleli. Zvláštní poděkování potom patří
Milanu Veselému, který této velkolepé
akci věnoval několik měsíců intenzivní
práce.
-rknFoto: Václav Blovský, Libor Makrlík
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 Prodám nevyužitý satelitní receiver značka OPENTEL/
ODS 3600 CICW včetně paraboly! Karta aktivována
(skylink) - cena 2500 Kč. Tel 603 396 923 Kasejovicko.
 Prodám funkční zánovní automatickou pračku s nakládáním zepředu. Cena 2000,- Kč, případně dohodou.
Tel.: 602 214 685
 Prodám lednici Whirpool 120 litrů za 500 Kč; kamna
elektrická Zanusi za 900 Kč. Tel.739 488 663.
 Prodám dvě barevná kůzlátka již odstavená. Tel. 737
679 921.

Firma MI-PAL poskytuje
sekání zahrad, stříhání, řezání stromů, opravy zemědělských
strojů, GO motory Zetor, kontejnerová doprava 3t,
doprava multicar 1,8 t.
Tel. 607 707 580, Bezděkov 7

SDH Bezděkov pořádá
19. července 2015 od 14 hod.

Tradiční vepřové hody
K tanci hraje oblíbená jihočeská
populární dechovka Doubravanka.

Firma MECOTRONIC s.r.o.
přijme na pozici seřizovače poloautomatů
muže se zkušeností obrábění kovů.
Info na tel. 777 553 479.

AREÁL CHOVATELŮ KASEJOVICE
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