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

aké to asi bývalo v Kasejovicích
před sto lety? V době, kdy si
každý musel vydělat na živobytí
vlastníma rukama... Toto téma - práce
našich předků, bylo mottem příměstského tábora, který pořádala kasejovická knihovna.
V rámci týdne jsme s dětmi prošli řadou řemesel, od čtení, hry a povídání po vlastní tvoření.
První den jsme měli téma

„Mlynáři“. O tom, jak nesmírně důležité toto řemeslo bylo, jsme si povídali s
paní Miladou Cihlovou, autorkou knihy
Mlýny na Lomnici. Pro dokreslení
atmosféry jsme zavítali do mlýna v
Předmíři, kde nás přivítala paní mlynářka Kristýna Sodomková v kroji, s roztopenou pecí a zadělaným těstem. Usadili jsme se ve světnici a poslouchali,
jaké to zde bývalo kdysi dávno, když se
ještě kolem rozléhal klapot mlýnského

sobotu 1. srpna se v obci Kornatice na Rokycansku konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 21. ročníku soutěže Vesnice
roku, kterého se zúčastnila i starostka
Kasejovic Marie Čápová. Obec Kornatice se stala v Plzeňském kraji vítězem
soutěže, a proto hostila v nově zrekonstruovaném kulturním domě další účastníky jejího letošního ročníku. Do soutěže
se přihlásilo 25 obcí Plzeňského kraje,
což byl v rámci České republiky rekordní počet, neboť žádný kraj neměl více
přihlášek. Akce se mohly zúčastnit
všechny obce, města a městyse vesnického charakteru do 7 500 obyvatel, které
mají zpracovaný vlastní plán obnovy
vesnice.
V červencovém vydání Kasejovických novin jsme čtenáře informovali
o tom, že na konci června navštívila
město Kasejovice hodnotitelská komise,
které zástupci města, místních spolků a

organizací ve 120 minutách prezentovali
dění v obci. O tom, že toto snažení nebylo marné, svědčí fakt, že v letošním ročníku soutěže Vesnice roku získaly Kasejovice prestižní ocenění v podobě
Modré stuhy – za společenský život.
Oceněn byl zejména spolkový a kulturní
život, k jehož rozvoji výrazně za podpory města Kasejovice přispívají tradiční
spolky a organizace, knihovna, mateřská
a základní škola.
Další ocenění v letošním ročníku soutěže Vesnice roku v podobě Bílé
stuhy – za činnost mládeže získala obec
Příchovice, za péči o zeleň a životní prostředí obdržela Zelenou stuhu obec
Chlum a Oranžová cena za spolupráci
obce a zemědělského subjektu připadla
obci Břasy. Předána byla rovněž ocenění
za druhé a třetí místo v krajském kole
soutěže. Druhé místo si vybojovala obec
Konstantinovy Lázně a třetí místo obec
Raková.
Štěpánka Löffelmannová

kola, sjížděli se sem mleči z širokého
okolí a občas na okno zaklepal nějaký
krajánek...
Druhý den, hned po ránu, nás
navštívil místní historik pan Vladimír
Červenka, který dětem vyprávěl o řemesle košíkářů, což bylo naše druhé
téma, o cechovních znacích a o starých
řemeslech celkově... A odpoledne si
děti toto řemeslo mohly vyzkoušet v
praxi. S paní Kunešovou pletly košíčky
a srdíčka všech možných barev. Nutno
dodat, že výrobky byly překrásné a děti
měly z tvoření velkou radost...
Třetí den se nesl ve znamení
mýdla. Malinko nám program narušil
mýdlový skřítek, který kde se vzal, tu
se vzal, najednou byl v knihovně a pofňukával, že se mu nedaří najít ingredience na duhové mýdlo pro svou vyvolenou vílu Marjánku. A tak se děti vydaly
hledat květiny, které by měly všech 7
barev duhy. Nebylo to jednoduché, ale
nakonec se všem dětem povedlo najít
květiny těch správných barev, za které
jim rozradostněný skřítek dal mýdlovou
hmotu k výrově mýdla. A odpoledne se
vyrábělo...
(dokončení na str. 5)
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Výběr z usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 30.7. 2015
Rada města Kasejovice schvaluje:
 žádost o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou v Kasejovicích
a v případě zájmu nabízí k pronájmu
byt v Řesanicích čp. 11
 přidělení zakázky „Oprava místní komunikace Řesanice – Nezdřev“ na základě výběrového řízení firmě STRABAG, a.s. za cenu 308 550 Kč včetně
DPH a pověřuje paní starostku
k podpisu smlouvy o dílo
 přidělení zakázky „Zařízení pro volnočasové aktivity – venkovní pergola
Kladrubce“ na základě výběrového řízení firmě VHD Hradiště za cenu
271 153 Kč včetně DPH a pověřuje
paní starostku k podpisu smlouvy o dílo
 přidělení zakázky „Pokládka žulových
chodníků na hřbitově v Kasejovicích“
na základě výběrového řízení firmě
STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov za cenu
167 041 Kč včetně DPH a pověřuje
paní starostku k podpisu smlouvy o dílo
 žádost Základní školy Kasejovice o čerpání investičního fondu na vymalování
školy ve výši cca 20 000 Kč a na výměnu termoventilů a radiátoru ve výši cca
57 000 Kč

SVOZ PLASTŮ
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Souhlasí:
 s nabídnutím pronájmu pozemků p.č.
1621/1, 497/4 a 479/4 o celkové výměře 638 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem
zřízení parkoviště pro zaměstnance firmy Interiéry a schodiště, s.r.o. Praha
místo požadovaného pozemku p.č.
505/56 o výměře 644 m2 v k.ú. Kasejovice
Nesouhlasí:
 s prodejem části pozemku parc. č
1604/5 o výměře cca 72 m2 v k.ú. Kasejovice a doporučuje zastupitelstvu
neschválení žádosti o odprodej
Jmenuje:
 komisi pro otevírání a posuzování nabídek „Nákup kontejnerů a kompostérů
pro město Kasejovice“ ve složení: Ing.
Lubica Kotoučková, Ing. Marie Čápová
a MVDr. Václav Červený
Neschvaluje:
 žádost o odprodej půdního prostoru nad
vodárnou v Řesanicích a doporučuje
jednat o podmínkách pronájmu
Bere na vědomí:
 zrušení žádosti o prodej stavební buňky
 žádost o pronájem bývalé prodejny
v Polánce s možností odkoupení
 žádost firmy Interiéry a schodiště, s.r.o.
Praha, o pronájem bývalého špýcharu
čp. 325 v Kasejovicích

Upozornění
Městského úřadu Kasejovice

Ve dnech 25. a 26. srpna 2015
proběhne sběr plastů.
Plasty v zavázaných pytlích připravte
nejdříve 1 den před plánovaným
svozem. Krom plastů nebude
odvážen žádný další odpad.

Žádáme občany, aby vzhledem
k dlouhotrvajícímu suchu uvážlivě
hospodařili s vodou z obecního vodovodu a využívali i další zdroje, např.
obecní studny.

letošním roce podalo město Kasejovice do Operačního programu Životní prostředí žádost na
akci Nákup kontejnerů a kompostérů
pro město Kasejovice, o čemž byli občané již dříve informováni na stránkách
Kasejovických novin. Město s žádostí
uspělo, a proto získá dotaci ve výši
1 006 490 Kč na nákup 120 kompostérů pro občany, 2 kontejnerů na biologický odpad, drticí lopaty a drapákových vidlí. Využití kompostérů a kontejnerů na biologický odpad přispěje ke
zkvalitnění třídění odpadu, neboť se
sníží objem odpadu, který končí

v nádobách na směsný komunální odpad.
Občané, kteří se na Městském
úřadě Kasejovice přihlásili s tím, že
mají o kompostér zájem, budou formou
dopisu informování o podmínkách
smlouvy o výpůjčce kompostéru a budou jim poskytnuty další informace o
užívání kompostéru.
Celý projekt bude spolufinancován z fondu EU v rámci Operačního
programu
Životní
prostředí
(programové období 2007 – 2013).
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice
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arma Oselce a.s. tímto děkuje
všem zúčastněným jednotkám
HZS PK za profesionálně zvládnutou likvidaci požáru strniště na poli u
Životic, pod vedením nadstrážmistra
Karla Holuba.
Zvláště bychom chtěli poděkovat
osádce hasičského vozu T 138
z Kasejovic – Karel Suda, Josef Šimáně
a Jiří Harant, která svým odvážným
zásahem uchránila nesklizené pole o
výměře 19ha před poškozením ohněm.
Bouše Karel
ne 22.7.2015 došlo v obci Životice k požáru strniště obilného pole. Obecní zastupitelstvo děkuje
všem profesionálním hasičům z Nepomuka, Horažďovic a dobrovolným hasičům z Kasejovic za rychlý a včasný
zásah.
Zastupitelstvo obce Životice

e dnech 18.7-19.7. 2015 se v obci
Oselce konala tradiční Oselecká
pouť. V sobotu 18.7.2015 na
víceúčelovém hřišti v Oselcích proběhl
XI. ročník nohejbalového turnaje trojic ,,Oselecké štěně“, a desátý ročník
soutěže ve skoku dalekém - ,,Oselecký
klokánek“. Více o sportovních akcí v
samostatném článku od organizátorů
soutěží. Foto z akcí na http://
www.oselce.cz. V neděli 19.7. 2015 od
11 hodin se jako již tradičně konala
v kapli sv. Markéty mše svatá.
K poslechu i tanci na místě samém hrála kapela Ungrovanka. Počet
návštěvníků odhadem kolem 400 lidí.
Za zmínku ještě stojí nově zastřešené posezení s informační vitrínou
u nově vysazené Oselecké lípy.
Václav Houlík

Posezení u Oselecké lípy.

Srpen 2015
Usnesení zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 16.7. 2015
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firmu Jiří Kolář z Mačkova, IČO
87895811 a zakoupení traktůrku zn.
STIGA Estate Pro 9102 XWS za
cenu 131591 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje ve výši 30000 Kč
pro JPOV Starý Smolivec, 35000 Kč
pro JPOV Radošice, 30000 Kč pro
JPOV Dožice, 14000 pro JPOV Budislavice z dotačního titulu „Příspěvek
na věcné vybavení z rozpočtu kraje“
 zahájení přípravy projektu na revitalizaci rybníka Strhaný ve Starém Smolivci
 dodatek č. 1 smlouvy o dílo na VO
Dožice od transformátoru na křižovatku u Englů s firmou F+V ELEKTRO s.r.o., Nepomuk IČO 45348359
– navýšení rozpočtu o částku
4044 Kč bez DPH za změnu kabelu
 věcné dary na tenisový turnaj ve
Starém Smolivci v hodnotě 2000 Kč
 poskytnutí dotace ve výši 20000 Kč
pro HC Mladý Smolivec a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na tuto částku
a účel uvedený v žádosti
 dodavatelem zahradního traktůrku

Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 6/15
 studii revitalizace obecního rybníka
ve Starém Smolivci na p.č. 189
 informaci o připravovaných změnách
v jízdním řádu ČSAD s tím, že nesouhlasí se zrušením linky do Dožic
ve 12.05 a zpět ve 12.15 hod
 přípravu podkladů pro podání žádosti
o komplexní pozemkové úpravy ve
Starém Smolivci
 poskytnutí věcného daru na turnaj
v nohejbalu v Dožicích v hodnotě
2000 Kč
 informace od paní Hoškové z Dožic o
zatím nedoloženém dokladu
z Katastrálního úřadu pro stanovení
sporné hranice oploceného pozemku
u čp. 68
 informace o možnosti získání fary
v Budislavicích s tím, že je nutné
jednat s p. Hejdou z Příbrami

sobotu 18. července 2015 od 12
hod začaly oslavy 120. výročí
založení SDH v Mladém Smolivci. Oslavy se nesly v duchu Memoriálu
Františka Šlajse, který byl uspořádán již
podruhé. Jednalo se o netradiční cvičení
hasičských sborů. Účastnické sbory se po
nástupu před OÚ v Mladém Smolivci
vydaly slavnostním průvodem k pomníku
padlých na náves, kde smolivečtí hasiči
položili věnec a poté průvod pokračoval
na louku u Kuchařů, tam probíhala soutěž. Cvičení se účastnilo 5 družstev
mužů, 3 družstva žen a 1 družstvo dětí.
Děti skončily na prvním místě. V ženách
se na prvním místě umístily ženy
z Přešína, na druhém ženy z Dožic a domácí ženy z Mladého Smolivce skončily
třetí.
V kategorii mužů se jednotlivá
družstva umísila následovně:
1. Přešín, 2. Sedliště, 3. Mladý Smolivec,

4. Polánka, 5. Starý Smolivec.
V průběhu sobotního soutěžního
odpoledne bylo možné shlédnout historickou hasičskou techniku sboru
z Radošic. Radošičtí hasiči zpestřili sobotní odpoledne nejen svou historickou
technikou, ale i ukázkou, do které zapojili i diváky. Netradiční cvičení
s odlišnými pravidly od běžného okrskového cvičení doprovázelo velice slunné
počasí a přišlo se podívat asi 50 diváků.
Bylo zajištěno chutné občerstvení
v podobě piva, limonád, pečených klobás
a grilovaného masa. Po skončení soutěže
pokračovala vedle OÚ pod širým nebem
taneční zábava se skupinou PAVLATA
BAND. A jak je nám vlastní i ta dopadla
nad očekávání DOBŘE. Sice dorazilo
pouhých 120 návštěvníků, ale kluci
z kapely hráli suprově a konečně si bylo
kam sednout.
Eva Kubová

e až s podivem, kolik celosvětově
známých soutěží se koná na území
Smolivecka J. Není to ani měsíc,
kdy se na cyklostezce jel závod Tour de
Francek a již 25. 7. 2015 jsme mohli na
kurtech vidět tenisový turnaj Smolivecopen. Je vidět, že i my na Plzeňsku se
snažíme jít s dobou.
Celý turnaj odstartoval v osm
hodin ráno, kdy jsem měla já tu čest, jako
redaktorka sportovní rubriky Smoliveckého měsíčníku, zahájit tenisové klání.
Pořadatelé připravili nástěnku, kde se
průběžně zapisovaly výsledky, ceny od
sponzorů, kterými se stali Obec Mladý
Smolivec, Agrochov KasejoviceSmolivec a.s., Spedica, s.r.o., IT Net,
Josef Dvořák a manželé Benešovi. Počasí
vyšlo přímo báječně, protože ráno ještě
trochu zapršelo a odpoledne bylo příjemných 24 stupňů.
Do Smolivce si přijelo zahrát
celkem 12 lidí, kteří byli rozlosováni do
dvojic, které vypadaly takto:
Kub Petr – Voříšek Marcel
Kub Ivan – Růt Standa
Stoklasa Jirka –Neumann Martin
Bejček Tomáš –Ryjáčková Lucie
Bouše Karel – Soldátová Květa
Růt Jirka – Brejcha Robert
Turnaj trval celých 7 hodin, během kterých se na hřišti vystřídalo nespočet fanoušků. Maso, obložené mísy, klobásy, ovoce a dokonce i lilkový tataráček
připravil pro své spoluhráče Standa Růt,
který si tím vysloužil zvláštní ocenění.
Standa nakonec kvůli zranění turnaj nedohrál, tak ho zastoupil Karel Bouše,
který byl také mimořádně oceněný za to,
že odehrál více her.
Celému dni panovala dobrá nálada, hráči se bavili a vtipkovali na účet
všech světových jedniček v tenise. Nakonec vše dopadlo takto:
1. místo – Kub Petr, Voříšek Marcel
2. místo – Stoklasa Jirka, Neumann Martin
3. místo – Růt Jirka, Brejcha Robert
4. místo – Kub Ivan, Růt Standa
5. místo – Bouše Karel, Soldátová Květa
6. místo – Bejček Tomáš, Ryjáčková
Lucie
Já už se opravdu těším na příští rok,
protože mě zatím tenisový turnaj nezklamal a silné určitě budou i příští ročníky.
Veronika Kubová
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bec Hradiště vlastní téměř 60 ha
lesů. Lesní hospodářský plán
pro lesní hospodářský celek
Obecní lesy Hradiště je zpracován na
období deseti let, a to od 1.1.2010 do
31.12.2019. Tento lesní hospodářský
plán navazuje na předešlý lesní hospodářský plán. Na území LHC se hospoROK
2011
2012
2013
2014
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daří v souladu s jeho ustanoveními,
závazné ukazatelé jsou dodržovány.
Základním principem hospodářských
aktivit vlastníka lesa je dosažení věkové a druhové diverzity porostů při optimálním využití produkčních možností
porostů a zachování všech funkcí lesa.

Jaroslava Ladmanová

PŘÍJMY Z HOSPODAŘENÍ
VČETNĚ DOTACÍ

VÝDAJE

381.776,00 Kč
521.608,50 Kč
508.541,00 Kč
558.492,00 Kč

327.104,00 Kč
272.734,00 Kč
304.248,00 Kč
315.698,00 Kč

etos se červenec v Nezdřevě
moc nelišil od jiných červenců,
avšak přinesl potíže, s nimiž
měla starost většina obcí v zemi. Sucho
a horko vybíralo studny, lidé šetřili
sekačky, protože nebylo co sekat. Naštěstí nevznikl žádný požár. Ale tradice
(letité i čerstvé) počasí nenarušilo.
Tour de Oblouk
Jako obvykle na začátku sedmého měsíce startovaly dvě slavné cyklistické akce: profesionální Tour de France a ryze amatérský Tour de Oblouk.
Zatímco profíci měli na 21 etap 23 dní,
nadšenci vyjíždějící v sobotu 4. července z Nezdřeva museli svých 11 etap
zvládnout během jediného dne.
Rozdílů mezi oběma podniky
bylo ještě víc. Cyklisté na Oblouku
nemuseli zdolávat kopce s nadmořskou
výškou přes 2000 metrů a nehrozila jim
žádná dopingová kontrola. Měli pouze
jedno doprovodné vozidlo, do cesty se
jim nepletli žádní neukáznění diváci.
Občerstvovací stanice fungovaly
všude bezvadně, zvláště pak při obědě
ve Velkém Boru a v Chanovicích Ve

Neúnavný cyklista Jan Jára z Kotouně
Foto Viktor Jandera

Votáčce (oficiálně U Klečků), kde mimo jiné byl v nabídce úžasný a úžasně
levný tatarák. Uznání zaslouží i šéfka
stanice v Kvášňovicích, která otevřela
speciálně kvůli pelotonu.
Na Oblouku nebylo nikoho, kdo
by trasu nedokončil, byť jeden
z účastníků absolvoval poslední kilometr na zádech na káře doprovodného
auta zcela bezmyšlenkovitě.
Je třeba také vyzdvihnout to, že
Oblouk nezná pražádnou diskriminaci.
Letos si ho užilo i 14 žen a dívek.
Vedle superjuniorek desetileté Kačky
Chlandové a o rok starší Helči Kostřížové startoval také neúnavný nejmladší
člen cyklistické party sedmiletý Jan
Jára z Kotouně, jenž během zastávek
své tělo stále udržoval v provozním
napětí a například ve Svéradicích objížděl kapličku, jen aby nevyšel z tempa.
Vedro překvapivě všichni účastníci
(přijeli z Hradiště, Chloumka, Kasejovic, Kotouně, Neratovic, Oselec, Plzně,
Prahy, Předmíře, Strakonic a Svojšína)
zvládli docela dobře i díky koupeli
v lomu u Kvášňovic. Ne každý se může
ztotožňovat s výrokem plzeňského Pepy Prokopa, že pro něj je to vždy nejlepší zážitek roku, přesto všichni veteráni Oblouku už se těší na příští ročník.
Prázdninový tábor mažoretek
Již třetí rok po sobě vyrostl na
nezdřevském obecním hřišti stanový
tábor mladých mažoretek. Mezi 10. a
18. červencem si tady 16 děvčat z klubu
Preciozo Blatná užívalo prázdninových
radostí i tréninkových povinností.
Jak je jejich dobrým zvykem
přichystaly ve středu 15. v pozdním
odpoledni pro místní (ale i pro své blíz-

ké, kteří za nimi přijeli), pěkný hodinový program, v němž předvedly sólové,
párové i kolektivní sestavy.
Na závěr vystoupení mažoretky zazpívaly svoji vlastní písničku, v jejímž
refrénu znělo: Nezdřev volá, Nezdřev
volá, hola hola, hola hola. A jako výraz
díků za pomoc, kterou jim během jejich
pobytu poskytovali někteří Nezdřeváci,
předali jim praktické dárky.
Po skončení programu pak dívky
skotačily v hromadě pěny, kterou pro
ně uprostřed tábora nastříkali kasejovičtí hasiči. O veselení vůbec neměly nouzi - v úterý večer je navštívil Mikuláš,
středeční večer slavily jako na Štědrý
den s vánočním stromkem a o den později zase po setmění ohňostrojem vítaly
Nový rok.
Tábor se povedl po všech stránkách, a tak vedoucí Marie Kyselová a
Veronika Loukotová mohly spokojeně
odjíždět s vědomím vydařeného týdne.
Další ztráta Nezdřeva
Několik Nezdřevských, kteří nebyli
vázáni pracovními povinnostmi, se
v pátek 17. července vypravilo do Českých Budějovic. Byl to den pohřbu
Václava Valacha. Byl srdcem Nezdřevák, jezdil sem léta na chalupu, vždyť
odtud pochází jeho žena.
Napínal nás svými kriminalistickými historkami, pomáhal nejen radami, nýbrž také přičinlivýma rukama.
Dokázal pobavit i usměrnit debatu hrozící konfliktem.
Bylo mu necelých 76 let, když
skončil jeho poslední nelehký boj.
Nejen Nezdřevští na něj nezapomenou
a děkují mu za všechno.
Jiří Čepelák
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iž několik let zpátky se začátkem
července koná v Hradišti na hřišti nohejbalový turnaj. Letošní
rok tomu nebylo jinak. Stejně jako
v loňském roce turnaj pořádali místní
členové SDH Hradiště. Bohužel stejně
jako vloni se sešlo méně hráčských
týmů. Hráči si tedy stejně jako předchozí rok zahráli každý s každým. Musím říci, že bylo opravdu na co koukat.
Na všechny zúčastněné týmy čekaly
ceny v podobě balíčků a na vítěze čekal
navíc jako vždy putovní pohár. Turnaj
provázelo po celý den krásné počasí,
takže všichni přítomní se mohli kochat

hráčskými výkony.
Jak je již zvykem, po turnaji
následovala večerní zábava, na které
hrála oblíbená kapela „Víla Análka“.
Při zahrání první písničky se většina
hostů a hráčů vrhla na taneční parket a
vychutnávala si libé texty. Zábava trvala až do pozdních nočních hodin a
všichni si ji určitě dosyta užili.
Tímto bych chtěl poděkovat za
celý SDH Hradiště všem přítomným,
hráčům, sponzorům a samozřejmě i
kapele. Věřím, že si to všichni užili a
že se zase za rok sejdeme.
Za SDH Hradiště: Josef Krejčí

edno sobotní odpoledne až do
pozdních večerních hodin patřilo
letní kino oblíbené dechové kapele Doubravance. Přijela zpříjemnit
tradiční Vepřové hody do Bezděkova,
na které zavítalo přes 150 posluchačů a
příznivců této kapely. Účast nebyla tak
hojná díky velkému horku, kterého si
všichni naplno užívali při tanci i při
samotném posezení a zpěvu. A tak
několikaminutový deštíček, který ve
večerních hodinách pokropil taneční
parket, všichni rádi uvítali. Nachystáno
bylo spoustu vepřových dobrot a každý
mohl ochutnat dle libosti. Vše bylo
připraveno ke spokojenosti všech zúčastněných.

Velké poděkování patří organizátorům - místním dobrovolným hasičům a všem občanům, kteří věnovali
svůj čas a energii několikahodinovým
přípravám na tuto podařenou akci.
Olga Šulcová

(dokončení ze str. 1)
Ve čtvrtek jsme se vypravili podívat do
blízkého Hradiště na kovářskou expozici pana Antonína Lehečky. Děti si vyslechly i vyprávění jeho syna o dřívějším životě v kovárně a vyzkoušely si
práci na kovadlině. V hradišti se děti
také povozily na koních, což sice vzdáleně, ale přesto patří ke kovářskému
řemeslu.
V pátek, poslední den, jsme se
loučili s prožitým týdnem tématem
svíčkaři. Jednak jsme vyráběli svíčky
ze včelího vosku a také jsme vyhlašovali výsledky celotýdenní soutěže, neb
jsme samozřejmě pořád jen nevyráběli... Děti soutěžily, hrály množství her,
ať již knihovnických, nebo tématických, či jen prostě zábavných. Četli
jsme z krásné knihy Kláry Smolíkové
Řemesla, hráli jsme společenské hry,
kreslili jsme znaky cechů, povídali jsme
si, zpívali... prostě se bavili.

Za to, že se tento prázdninový
týden mohl uskutečnit, děkuji: Městskému úřadu Kasejovice a Obecnímu
úřadu Oselce, které akci finančně podpořili, Ministerstvu kultury, které tento
projekt též finančně podpořilo dotací,
paní Cihlové, která s dětmi besedovala,
slečně Kristýně Sodomkové, která nachystala skvělý program ve mlýně, panu Milanu Korejčkovi, který děti odvezl v parném odpoledni domů busem,
panu Mgr. Vladimíru Červenkovi za
perfektní přednášku přizpůsobenou
věku dětí, paní Kunešové, která s dětmi
vyráběla košíčky v rekordním tempu,
panu Lehečkovi za vyprávění o kovářském řemesle, týmu spolupracovníků
paní Braunové za zážitek z jízdy na
koni. V poslední řadě děkuji dvěma
milým spolupracovnicím Mgr. Marii
Prokopiusové a Ireně Majorové, za
jejich každodenní vítanou a nepostradatelnou pomoc.
Dana Matějovská

Číslo 8; ročník XX.
Seriál o zdraví a zdravém
životním stylu
– 5. díl
„ Konzumace alkoholu
z několika úhlů pohledu“
Jedním z faktů je, že alkohol je za 1.) tkáňový jed a za 2.) karcinogenní, tedy rakovinotvorný. Dlouhodobé vyšší dávky alkoholu, přináší zdravotní důsledky.
„Alkoholový jed“ tráví tělo a orgány postupným způsobem, kdy nám „užírá“
mozkové buňky, ničí játra, slinivku břišní,
ledviny, u žen i prsní žlázy atd. nejen svou
toxicitou, ale i tím, že alkohol podporuje
vznik rakovin různých orgánů (= karcinogenitou). Na svědomí tedy může mít nejčastěji například rakovinu tlustého střeva,
slinivky břišní, jater, ledvin, u žen rakovinu prsu…
Dlouhodobé negativní působení
alkoholu na lidské zdraví má i malá denní
dávka. V těchto případech znovu závisí na
ostatních faktorech životního stylu, zdali
svým dalším chováním alkoholu pomáháte se k rakovině „dopracovat“ nebo naopak pěstujete zdravý životní styl
a snažíte se takto nežádoucí vlivy alkoholu eliminovat. Osobně doporučuji 1-2 dcl
vína nebo 0,3l 10° piva v maximální denní
dávce. Alkoholické nápoje se také velmi
snadno ukládají do tukových zásob a to
hlavně v oblasti břicha.
Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113
Nezkrácená verze článku je k dispozici na
www.kasejovice.cz.

Ztráty a nálezy...
Po skončení příměstského tábora zůstaly
v knihovně dětské černobílé sportovní
boty na suchý zip s nápisem SPORT a
pruhované ponožky v bílé plátěné tašce.
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Vlasta MAJEROVÁ
Helena ZAHRADNÍKOVÁ
Margit JANDOVÁ
Václav BLÁHA
Marie LEDVINOVÁ
Vladislav KVĚTOŇ
Marie BEHENSKÁ
Božena KOVÁŘOVÁ
Marie KLÁSKOVÁ
Božena ŠAMPALÍKOVÁ
Josef SKUHRAVÝ
Václav TALŮŽEK
Marie STRAKOVÁ
Anna HRACHOVCOVÁ
František MAŠEK
Helena FLANDEROVÁ
Helena LEVÁ
Božena BREJCHOVÁ
Růžena RAŠKOVÁ
Marie SEDLÁČKOVÁ
Josef HAVEL
Marie SÝKOROVÁ
Marie HOLUBOVÁ
Anežka MYSLIVCOVÁ
Marie KUGLOVÁ
Irena URBANOVÁ
Helena BURDOVÁ
Růžena SKUHRAVÁ
Josef ŠAMPALÍK
Marie PRŮCHOVÁ
Zdeněk KUNEŠ
Josef FAMĚRA
Josef HAJNÝ
Karel HLADÍK
Alena TRHLÍKOVÁ
Jiřina KURCOVÁ

Nová Ves
Chloumek
Oselce
Budislavice
Kasejovice
Starý Smolivec
Řesanice
Kasejovice
Nová Ves
Kasejovice
Starý Smolivec
Životice
Mladý Smolivec
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Dožice
Kotouň
Oselce
Mladý Smolivec
Kladrubce
Oselce
Bezděkov
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Zahorčičky
Životice
Budislavice
Dožice
Kasejovice
Řesanice
Polánka
Kotouň
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Kasejovice

Josefa Jiránková, Kotouň
Miloš Vácha, Oselce
Josef Slavíček, Chloumek
Miloslav Hrachovec, Kasejovice
František Kovář, Kasejovice

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se dne 9.7. 2015
přišli naposledy rozloučit
s panem Miloslavem Hrachovcem,
který zemřel dne 3.7. 2015 v nedožitých 66 letech.
rodina Hrachovcova
Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 29.8.2015 vzpomeneme nedožitých
100. narozenin
pana Josefa ŠAMPALÍKA z Polánky.
Stále vzpomínají syn a dcery s rodinami

Číslo 8; ročník XX.

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Paulo Coelho: Ďábel a slečna Chantal
 Jan Bauer: Milenec rudé komisařky
 Jude Deveraux: Měsíc za úsvitu
 Joy Fieldingová: Neúplná mozaika
 Sven Hassel: Monte Cassino
 Jan Vaněček: Vejrovské zkazky
 John Grisham: Hra o pizzu
 Smysly zvířat
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Z Kasejovic na Blatensku: (Povodeň)
úterý 11. srpna 1925 od 9 do 12 hodin v noci po celodenním, přímo saharském slunečním žáru řádila zde ohromná
bouře, při níž za ustavičného křižování se blesků ze všech
čtyř světových stran snesl se v celém dalekém kraji prudký lijavec, trvající plné tři hodiny a provázený kroupami, které částečně
zničily obilní úrodu. Spousty vod valících se divoce od městských lesů zaplavily veškeré obydlí, sklepy a zahrady při rozvodněném potoku Kopřivnici a vypudily obyvatele domů až na půdy,
odkud tito volali o pomoc. Hasičské povelky burcovaly celé město ku pomoci ohroženým. Mnoho kuřat, slepic a králíků utonulo v
záplavě vod, proměnivších nižší části města v úplné jezero, zeleninové zahrady byly zcela zničeny, velké i malé pařezy z lesních
stromů odplavila voda ze dvorků po zahradách až k radnici. Po
silnicích a polních cestách crčela ještě druhý den voda jak v potoce, všechny byly vymlety, jen kamení trčí z nich, znemožňujíc
chůzi i jízdu po nich. Mnohá pole a louky proměnily se v rybníky. K vypálení 40.000 cihel úplně připravená cihlářská pec městského cihláře byla zatopena vodou tak, že hasičský sbor musel
stříkačkou vodu z ní čerpati. Nejhůře však řádila voda v údolí pod
nádražní stanicí, kde, ačkoli stavidla včas byla otevřena, protrhla
hráz uprostřed mlýnského rybníka a vrhla se na pod rybníkem
ležící mlýn Františka Šimáně. Smetla starý chlév, stodolu, komůrku a část obytného stavení, dvakrát převrhla vysoko pšeničnými snopy naložený žebřiňák a odnesla i žitné snopy ve stodole
uložené daleko od mlýna. Mlynářova 15ti letá dcera Růžena byla
vodním proudem uchopena a odnesena, zachytla se však šťastně
ve větvích stromu, kde hodinu volala o pomoc, až ji mladý rolník
Jirsa zachránil před utonutím. Mlynářova rodina unikla utopení
jen tím, že rychle vystoupila po schůdkách do nového kurníku,
kde mezi drůbeží přečkala nejhorší okamžiky povodně. Dvě březí
krávy ve chlévě utonuly. Mlynáři Šimáňovi odplavila povodeň
všechny ryby, všechno hospodářské a mlynářské náčiní a nářadí
zanesla bahnem, všechen oděv, obuv, prádlo, peřiny a výbavu
starší dcery Marie, veškeré domácí zařízení bylo úplně promočeno, otlučeno a zpřelámáno. Během jedné hodiny byl mlynář úplně
ožebračen. Lidem dobrá vůle naskýtá se příležitost peněžitými i
jinými dary, zaslanými na městský úřad v Kasejovicích, ubohému
mlynářovi Františku Šimáňovi v jeho nezměrném utrpení pomoci.
(Tuto původní zprávu Aloise K. Hevery pod značkou ,,akh." otiskla ,,Národní Politika" 18. srpna 1925)
Citace z Horažďovického obzoru 7/2015:
Srážková stanice Lnáře tehdy zaznamenala 136 mm srážek
v hodinovém řádění živlů. To je přes 13 kbelíků vody na každý
m2. Pro srovnání při povodních v r. 2002 napršelo tolik vody za
24 hodin.
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Střední škola a Základní škola, Oselce č. p. 1
Oselce 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168
e-mail: stskola.oselce@tiscali.cz,
www.stredniskolaoselce.cz
evíte, kam vyrazit v srpnu na
výstavu? Přijďte se podívat do
strakonického hradu, kde se ve
dnech 5. až 30. srpna 2015 koná výstava prací studentů uměleckořemeslných
oborů Střední školy a Základní školy
Oselce, nazvaná TRADICE A KRÁSA
ŘEMESLA V OSELCÍCH.
Tradice klasických řemesel –
truhláře a kováře – se buduje ve škole

v Oselcích už více než šedesát let. Na
výstavě, kterou pořádá Střední škola a
Základní škola Oselce ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Strakonice, je možno zhlédnout především
ročníkové a maturitní práce studentů
čtyřletých maturitních oborů umělecký
truhlář, umělecký kovář a zámečník.
Pod vedením svých mistrů kovářů a
truhlářů vytvořili žáci „černého řemes-

ni letošní červencová horka nezabránila pořadatelům v Oselcích
uskutečnit všechny čtyři plánované sportovní akce. Začaly tradičně
v sobotu před poutí ke sv. Markétě již
XI. ročníkem nohejbalového turnaje
trojic, od počátku zvaného „Oselecké
štěně“ a o rok mladším závodem ve
skoku dalekém dětí, „Oseleckým klokánkem“. Protože v sobotu teplota stoup ala až k 3 5 ° C, nasto up ilo
k nohejbalovému turnaji jen pět statečných domácích trojic. A to pořadatelé
obeslali 28 dřívějších účastníků! Díky
domácím dobrovolným hasičům, kteří
dvakrát prolili kurt vodou a ještě připravili bazének pro osvěžení, a díky stánku
s občerstvením, odehráli nohejbalisté
turnaj systémem každý s každým a to
dokonce dvakrát. Bez ztráty jediného
setu zvítězila trojice z Kotouně ve složení Petr Jára, Petr Sluka a Jan Kovanda. Pomyslné stříbro získal tým „Best
of“ – Cikán, Kašpar, Klíma a bronz pak
II. družstvo fy Dovín – Chládek, Pech,
Prevuzňák, kteří si dovolili předstihnout svého chlebodárce Dovína st. se
synem a Kořánem. Sympatická byla
účast mladých manželů Lavičkových se
synem, které v některých zápasech doplnil Kovařík ml. Na závěr turnaje pře-

dal starosta Václav Houlík nejen pivní
sety nejlepším, ale dostalo se ocenění i
na jedinou ženu a nejmladšího účastníka Jana Lavičku.
Současně se konal skok daleký
dětí. Ti nejmladší skákali z místa
snožmo a zlatou medaili dostal na krk
právě Honza Lavička za výkon 152 cm.
Další kategorii, už dálku s rozběhem,
vyhrály sestry Machovy z Prahy a
Podřesanic. Mezi druháky a třeťáky
Mařenka – 264 cm, o kategorii výše
Anička v rekordu Klokánka – 373 cm.
Tato věková skupina měla nejlepší úroveň a viděli jsme i pěknou techniku
skoku, samozřejmě v podání vítězky,
ale i sourozenců Vojty (354 cm) a Elišky Kovaříkových (347cm) také
z Podřesanic, ale domovsky z Višňové
u Příbramě. V nejstarší skupině pak
zvítězil Jakub Kovařík.
Hned za necelý týden byl rozehrán XXIII. ročník tenisového turnaje
rekreačních hráčů – jednotlivců:
„Oselce open“. Na dvorci, výborně
udržovaném panem Markem, překvapili
nováčci, především Václav Fiškandl
(59 r.) z Blatné, který se po třísetových
bojích dostal přes loňského finalistu
Radima Šišku až do semifinále. Hezkou
hru předvedli také Jakub Ševčík a Roman Zajac, z nejmladší generace pak
Adam Lávička z Blatné. Do semifinále
se probil Jan Svoboda z Horažďovic,
nad jehož síly byl po tie breaku
v prvém setu a jasně ve druhé sadě Libor Červený. Ten ve finále zdolal svého
synovce, především fotbalistu, Davida
Červeného a po 14. v turnaji vyhrál.
Nejlepší pak převzali z rukou starosty a
pořadatelů také tekuté odměny, lahodný
Bohemia sekt a další ceny. Zmiňme se

Číslo 8; ročník XX.
la“ lustry, mříže, rámy zrcadel, stolky i
sedací nábytek, truhláři se zase mohou
pochlubit nejen stolky, židlemi a rámy
zrcadel, ale také replikami starobylých
truhel a skříněk, často zdobených technikami řezby, intarzie a inkrustace. Na
výstavě je možno vidět také kresby a
plastiky, které vznikly v rámci výuky
předmětu výtvarná příprava.
Výstava se koná v Maltézském
sále strakonického hradu a potrvá do
30. srpna 2015. Otevřena je vždy od
úterý do neděle v době od 9 do 16 hodin. Zveme srdečně všechny příznivce a
obdivovatele tradičních řemesel.
Daniela Benešová

ještě, že Libor Červený a zakladatel
turnaje Radovan Brož (78r.), nevynechali ani jeden ročník. Oceňujeme také
účast Jiřího Witzanyho ml., který v noci
přiletěl z USA a v poledne již hrál
v Oselcích.
A to ještě nebyl konec prázdninového sportu v Oselcích. První srpnovou sobotu se sešlo rekordních osm
párů k tenisovým čtyřhrám. Podmínkou
byla rodinná vazba mezi dvojicí. Věkové rozdíly byly značné – nejmladšímu
šest, nejstaršímu sedmdesát osm let.
Zúčastnily se tří dívky ve věku 12-15
roků. Přijel i otec s dvěma začínajícími
syny z Prahy a jejich dědeček z Českých Budějovic. Turnaj se sehrál ve
dvou skupinách a nutno podotknouti, že
pánové hráli na mladší, nezkušené soupeře, opravdu gentlemansky. Po celodenním zápolení zvítězila ve finále jistě
dvojice - otec Tomáš Kapr s dcerou
Natálií nad Radovanem Brožem
s vnučkou Julií Růžičkovou. Také zde
se vítězové dočkali odměn a všichni
nadšeni letošním se již těší na příští
ročník.

Za pořadatele všech akcí:
PaedDr. Radovan Brož, Jiří Marek
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hledáme nové spolupracovníky na pozice:
- pracovník výroby vzduchotechniky
- montér vzduchotechniky

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks .

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

Prodej se uskuteční: 20. srpna 2015
Kasejovice - u fotbal. hřiště – 14.40 hod.
Bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod
Tel. 601 576 270, 606 550 204,728 605 840.
PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Letošní horké a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku
požáru. V červenci zasáhl požár i Bezděkov. Hořelo sklizené pole nedaleko rybníka Velký Bezděkovský. Díky rychlému zásahu hasičů, především bezděkovských dobrovolných
hasičů, kteří dorazili k požáru první, se požár nerozšířil do
přilehlého lesa a na sousední pole. Poděkování patří všem
zúčastněným hasičským sborům, kteří oheň likvidovaly –
SDH Kasejovice, HZS Blatná a HZS Horažďovice.
Jaroslava Ladmanová

Oselecké ženy pořádají dětský den:
„Rozloučení s prázdninami…“

Výstava zahrádkářů

KDY??? 5.9.2015
KDE??? Zámecký park

v sobotu 26. září 2015 9 - 17 hod.
v Kulturně spol. centru Kasejovice
Výstava výpěstků a produktů letošní zahrádkářské sezóny.
Pěstitelé mohou přinést své výpěstky ovoce,

Pro děti připraveny: soutěže, vuřty, malování na obličej,
ukázka kynologického klubu…
Pro rodiče: posezení, občerstvení…
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v hale na
oseleckém letišti
(směr Řesanice - u tenisového kurtu doprava)
Přijďte strávit klidné odpoledne se svými dětmi ! ! !

MASÁŽE V DPS

I

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