
ejšikovnější Martin …tak začí-

nal portrét v novinách v roce 

2008 pro motoristy. Dnes to 

můžeme s klidným svědomím říci také, 

platí to několikanásobně. Martin Krát-

ký z Mladého Smolivce dělá čest své 

obci a jako motocyklový kaskadér naši 

obec stále více proslavuje. V neděli 10. 

8. 2014 na prostranství před OÚ v Mla-

dém Smolivci předvedl místním obča-

nům své umění. Rozhodně stojí za to, 

přiblížit Vám Martina a jeho úspěchy. 

 Martin Krátký se více než 12 let 

věnuje stunt ridingu – kaskadérskému 

ježdění na motorce. Úspěch ve sportu, 

který si vybral, určitě má. O tom svědčí 

i výsledky, kterých v posledních letech 

dosahuje. 

1. místo mistrovství ČR 2012, 2013 a 

2014 

3. místo mistrovství Evropy 

v Rakousku 2011 

2. místo světa federace EMS v Polsku 

2014 

Dále ukázal své ježdění divákům na 

trati před závody Formule 1 

v Hockenheimu (Německo) anebo Mis-

trovství světa Superbiků v Brně. 

Abych Vám Martina přiblížila, položila 

jsem mu pár otázek. 

Kdy a jak ses dostal k tomuto ježdě-

ní? 

Někdy v roce 2000 jsem viděl v novi-

nách reportáž z akce Streetfighter Day 

a chtěl jsem to taky zkusit. Jenže jsem 

neměl ani motorku a ani jsem na ní 

tenkrát neuměl, takže jsem začal zkou-

šet jezdit na kole. Pak asi o dva roky 

později mně brácha půjčil jeho pionýra 

a já mohl jezdit na metelskou cestu a 

tam jsem to začínal zkoušet. Tam 

všechno začalo. 

Tak to byl začátek, řekni nám, co 

následovalo dál?  
První dva roky jsem jezdil na pionýru, 

kterého se mně podařilo i dvakrát zlo-

mit :-) Pak jsem si pořídil Jawu 350, 

ale to nebyla dobrá motorka a víc jsem 

opravoval, než jezdil. V té době jsem 

již chodil do práce, tak jsem mohl mís-

to na úzkou cestu k Metly, dojíždět na 

letiště do Tchořovic, kde byla super 

plocha na zkoušení všech kousků. 

Uběhlo pár let a Jawu jsem vyměnil za 

německou MZ 250. Konečně jsem měl 

motorku, která fungovala a já mohl jen 

trénovat. Postupně jsem pořídil ještě 

další dvě motorky tentokrát MZ 150. 

Měl jsem tři motorky a trénoval jsem 

asi 5 dní v týdnu. Stále jsem jezdil jen 

tak pro sebe, že mě to bavilo. Přišla 

první akce, kde jsem mohl ukázat svoje 

ježdění před lidmi, pak první závod, 

který se mně podařilo hned vyhrát a už 

to bylo. Začal jsem téměř všechen vol-

ný čas věnovat ježdění.  

         

   (pokračování na str. 7) 

                                                           

ZÁŘÍ 2014                     Cena 3,- Kč                      Číslo 9; ročník XIX. 

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

rvní září 2014 otevřelo dveře 

všech mateřských, základních a 

středních škol a zahájilo tak nový 

školní rok 2014/2015.  

 Ne jinak tomu bylo v kasejovic-

ké mateřské škole, kam se děti vydaly 

se svými učitelkami do oddělení U Za-

jíčků a U Vodníčků, a základní škole, 

ve které museli do školních lavic used-

nout všichni žáci školou povinní.  

 Zvlášť výjimečný byl tento den 

pro malé prvňáčky, na které ve třídě 

čekala nejen jejich třídní učitelka, ale 

také spousta nových kamarádů.  

 Zcela odlišný bude tento školní 

rok pro žáky devátého ročníku. Ti se 

budou muset v následujících měsících 

rozhodnout, na jakou střední školu si 

podají svou přihlášku, a vážněji se za-

myslet nad svým budoucím povoláním.  

Doba letních prázdnin dala 

všem dětem, žákům, rodičům, učitelům 

a dalším pracovníkům škol příležitost si 

odpočinout, načerpat energii a připravit 

se tak na nový školní rok.  

V jeho průběhu se žáci společ-

ně s učiteli vydají na společnou cestu za 

poznáním, na které budou získávat nové 

vědomosti a dovednosti nezbytné pro 

život. Přála bych si, aby se žáci školy i 

v letošním školním roce zapojili do roz-

manitých vědomostních a sportovních 

soutěží, aby v nich uspěli a přispěli tak 

k reprezentaci našeho města.   

Pevně věřím, že se žáci a jejich 

učitelé budou realizovat v nejrůznějších 

zájmových kroužcích a že si mládež 

najde cestu i do klubu otevřených dveří, 

který jim i v letošním školním roce bu-

de k dispozici.  

Závěrem mi dovolte, abych 

všem dětem, žákům, studentům, jejich 

rodičům a pedagogickým pracovníkům 

popřála, aby pro ně byl nastávající škol-

ní rok příjemný a úspěšný a společně 

dokázali zvládnout všechny úkoly a 

problémy, které jim následujících deset 

měsíců přinese.  

 

Marie Čápová,  

starostka města Kasejovice 

 

 



 

 

Vedení školy:  
 

Ředitelka:  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

Zástupkyně ředitelky školy:  

Mgr. Miloslava Třísková  

 

Učitelé na I. stupni 
 

1. třída – Mgr. Dagmar Myšáková 

2. třída – Mgr. Iva Zoubková 

3. třída – Mgr. Marie Růžičková 

4. třída – Mgr. Jindřich Antropius 

5. třída – Mgr. Pavlína Jandošová 

učitelky ve školní družině: Šárka Vo-

celková, Olga Šoralová 

Učitelé na II. stupni 
 

6. třída – Mgr. Jitka Matasová 

7. třída – Mgr. Hana Červená 

8. třída – Mgr. Iveta Flajšmanová 

9. třída – PhDr. Jaroslava Mlsová 

Mgr. Zdenka Jadrná – výchovná porad-

kyně 

Mgr. Eva Haferníková  

Mgr. Jana Navrátilová 

provozní zaměstnanci: Radka Dardová, 

Irena Slavíčková, Carol Merhout 
 

Podrobnější informace o Základní ško-

le Kasejovice najdete na webových 

stránkách školy www.zskasejovice.cz. 

eštivé první září otevřelo 

v kasejovické základní škole 

dveře nového školního roku 

2014/2015. Zvlášť slavnostní a výji-

mečný byl tento den pro žáčky první 

třídy, kteří sem zavítali v doprovodu 

svých rodičů. Do školních lavic jich 

pro tento školní rok usedlo celkem dva-

cet.  

 Na začátku se s žáčky pozdravi-

la jejich třídní učitelka Dagmar Myšá-

ková. Přivítat je přišel rovněž místosta-

rosta města Kasejovice Václav Červe-

ný a vedení školy. Dagmar Myšáková 

je seznámila s potřebnými organizační-

mi záležitostmi a na památku každé 

dítko obdrželo dva pamětní listy a dár-

kovou tašku. Všichni prvňáčkům po-

přáli, aby se jim ve škole líbilo a aby 

dokázali zvládnout úkoly, které na ně 

v tomto školním roce čekají.  

      Štěpánka Löffelmannová 

 

Rada města Kasejovice souhlasí: 

 s návrhem smlouvy uzavřenou s fir-

mou Požární technika KOMET, 

s.r.o. Pečky na zakázku malého roz-

sahu „Oprava technické zhodnocení 

Tatra 148 CAS – 32“ za  cenu 

993.107,43 Kč bez DPH a pověřuje 

starostku k podpisu této smlouvy 
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 8.8. 2014 

MASÁŽE V DPS 
- sportovní, rekondiční 

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

 

Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 25.8. 2014 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc. č. 

645/1 v k.ú. Polánka u Kasejovic 

paní Miloslavě Pohankové o výmě-

ře cca 20 m2 za účelem výkupu 

jablek na dobu určitou od 1.9. do 

31.10.2014  

 vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 245/1 v k.ú. Pod-

hůří u Nepomuka o výměře cca 

160 m2 

 vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 1212/1 v k.ú. 

Řesanice o výměře 194 m2   

 vyhlášení záměru pronájmu neby-

tových prostor – ordinace praktic-

kého lékaře ve zdravotním středis-

ku v Kasejovicích od 1.1.2015 za 

účelem provozování praxe praktic-

kého lékaře 

 vyřazení knih z městské knihovny 

z důvodu duplicity, zastarání a 

opotřebení v počtu 1.300 svazků 

(II. část) 

 datum a místo konání příští schůze 

zastupitelstva města na 11.9.2014 

v klubovně tělocvičny 

v Kasejovicích 
 

Souhlasí: 

 s návrhem Smlouvy o zřízení věc-

ného břemene – služebnosti, uza-

vřené mezi Městem Kasejovice a 

ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje 

starostku k podpisu 

 s vydáním souhlasu města Kasejo-

vice – vlastníka nemovité věci – 

s umístěním sídla hasičských 

zbrojnic pro Sbory dobrovolných 

hasičů Újezd u Kasejovic a Polán-

ka 

Informace o výběrovém řízení na obvodního lékaře  

ve zdravotním středisku Kasejovice 
 

Na základě vypsaného výběrového řízení odborem zdravotnictví Plzeňského kraje, 

se přihlásili dva uchazeči. V říjnu bude provedeno výběrové řízení - Plzeňský kraj 

a zdravotní pojišťovny nám vyberou obvodního lékaře, který by měl od 1.1.2015 

nahradit MUDr. Černochovou. Vedení města by preferovalo, kdyby lékař bydlel 

ve zdravotním středisku. 

http://www.zskasejovice.cz


 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program zasedání 

 rozpočtové opatření 7/2014 

 uzavření smlouvy o smlouvě budou-

cí na zřízení věcného břemene o 

předpokládané délce 130 m2 zemní-

ho vedení projektu stavby Mladý 

Smolivec, Samoty vVN, DTS, kNN 

(zastupující firma Energon Dobříš) 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. za 

cenu 32 500 bez DPH (tzn. 1m2 za 

cenu 250 Kč bez DPH) 

 odprodej parcely č. 870/11 v k.ú. 

Starý Smolivec o výměře 73 m2 za 

cenu 30 Kč/m2 panu Karlu Lukášovi 

z Prahy 

 pronájem části parcely č. 282/21 

v k.ú. Budislavice o výměře 50 m2 

za cenu 5 Kč/m2/rok panu Josefu 

Nachtmanovi z Budislavic 

 pronájem části parcely č. 584/7 

v k.ú. Dožice o výměře 40 m2 za 

cenu 5 Kč/m2/rok panu Dušanu Žáč-

kovi z Blovic 

 příspěvek na mariášový maraton 

v Budislavicích ve výši 2 000 Kč na 

rok 2014 

 vydání souhlasného stanoviska 

s výstavbou stáje pro skot a stavbu 

objektu pro skladování dle přiložené  

 

PD 1220003302 z 7/2014 pro pana 

Františka Pojera z Dožic za podmí-

nek: do veřejné kanalizace bude 

napojena pouze dešťová voda a na-

pojení bude provedeno mimo asfal-

tový povrch, do veřejného vodovodu 

bude přípojka provedena protlakem 

v komunikaci s minimálním zása-

hem do asfaltového povrchu, přístu-

pová komunikace může být využí-

vána pouze ke značce cyklostezky 

 finanční příspěvek ve výši 10 000 

Kč manželům Markovým z Dožic 

na rehabilitační pobyt syna Filípka 

 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 8/14 

 informaci o obdrženém sdělení 

k podnětu o nadměrném hluku 

z provozu kravína a dojírny v obci 

Mladý Smolivec 

 informaci o výsledku ankety na po-

žadavky vlastníků ohledně podání 

žádosti na komplexní pozemkové 

úpravy v našich katastrech 

 informaci o podmínkách dotace 

Granty ČEZ stromy 

 informaci o sběru víček pro Filípka 

Marků z Dožic 

 informaci o průběhu akcí zateplení 

OÚ Mladý Smolivec a šaten TJ Sta-

rý Smolivec 

 informaci o probíhající výstavbě 

přístřešku u šaten TJ Starý Smolivec 
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USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  22.8. 2014 

letošním roce proběhl v rámci 

Programu obnovy venkova jubi-

lejní 20. ročník celostátní soutěže 

Vesnice roku 2014. Vyhlašovateli sou-

těže jsou Spolek pro obnovu venkova 

ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo 

zemědělství ČR. Záštitu nad jednotlivý-

mi krajskými koly přejímají jejich 

hejtmani. Do soutěže se v letošním roce 

přihlásilo celkem 306 obcí ze všech 

krajů České republiky. V Plzeňském 

kraji se do soutěže přihlásilo celkem 16 

obcí. Zvítězit však mohla pouze jedna a 

tou se stala obec Kostelec z okresu Ta-

chov.  

Do soutěže Vesnice roku 2014 

se město Kasejovice přihlásilo již poně-

kolikáté a má tak z předchozích ročníků 

soutěže bohaté zkušenosti. V rámci této 

soutěže získaly Kasejovice mnoho oce-

nění včetně toho nejvyššího, kdy se jim 

podařilo krajské kolo vyhrát. V letošním 

roce získalo město Kasejovice diplom 

Za péči o drobné sakrální objekty. 

 Oprava těchto objektů – křížků a 

kapliček, probíhala v průběhu roku 

2013 a slavnostně byla tato akce zakon-

čena v září loňského roku, kdy místní 

farář Robert Paruszewski posvětil kří-

žek, který se nachází naproti správní 

budově Agrochov Kasejovice.  

        Štěpánka Löffelmannová 

 

Virtuální univerzita zahajuje 
 

Zveme  všechny zájemce na nový  

kurz o světoznámém malíři a sochaři   

Michelangelu  Buonarrotim.   
 

Obsahem je 6 přednášek  

1 x za 14 dní: 

8.10. Umělcovo mládí, školení a 

rané dílo 

22.10. Nejslavnější socha na světě a 

sochařovo dílo po r. 1500 

5.11. Náhrobek papeže Julia II. della 

Rovere. 

19.11. Malby v Sixtinské kapli 

3.12. Nová sakristie 

17.12. Sochařovo pozdní dílo a křes-

ťanská reformace 
 

Zahájení  je 8.10.ve 14 hod 

v Kulturním centru Kasejovice. 
 

Cena kurzu je  300 Kč. 
 

 

Přihlášky  je možné vyzvednout  

v Obecní knihovně Kasejovice. 

áda bych poděkovala paní sta-

rostce Evě Kubové za přípravu a 

průběh "Setkání rodáků a přátel 

obce Mladý Smolivec u příležitos-

ti  600.  výročí od první písemné  zmín-

ky o obci." Organizace neměla chybu. 

Díky pí starostce byl odhalen pamětní 

kámen a deska mého   pradědečka Jo-

sefa Siblíka. 

     Jsem vděčná Mgr. V. Červenko-

vi za jeho slova o pradědečkovi. Velmi 

si vážím i jeho práce na knihách Šlech-

tické rody Blatenska. Ráda jsem se s 

nim setkala, i když pouze krátce. 

     Oceňuji i práci a vstřícnost pí 

Ing. Jaroslavy Kratochvílové. Nesmím 

ani opomenout pí Miladu Cihlovou z 

Kocelovic, která mi byla velkou opo-

rou a těším se na její knihu o mlýnech 

na Lomnici. Elán pí Kratochvílové a pí 

Cihlové se ani nedá vyjádřit slovy. 

     Zažila jsem zde milá setkání, na 

která nezapomenu a stále se k nim vra-

cím. Každý rok se snažím Blatensko 

navštívit a vždy mám uklidňující  pocit. 

Přestože jsem se zde nenarodila, zdá se 

mi, že se vracím domů. Z cest si vždy 

přivážím nové knihy a po celý rok je 

pečlivě studuji a jednotlivá místa a 

osobnosti si připomínám. 

      Věřím, že jméno Josefa Siblíka 

nebude zapomenuto, že i v době mo-

derních technologií zůstanou knihy 

stále důležitým zdrojem informací a že 

se rádi v uspěchané době zastavíme a 

uvědomíme si, co vše naši předkové 

zvládli a stihli. I jejich den měl pouze 

24 hodin, což je naše častá výmluva. 

       Snad i v Blatné dostojí po mno-

ha letech slovu a vydají o pradědečkovi 

slibovanou knihu, na kterou jsem jim v 

loňském roce dodala některý materiál. 

       19.7.2014 zůstane navždy v mém 

srdci. Všem děkuji. 

     

 PaedDr. Dagmar Hozová,  

                pravnučka J. Siblíka   
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Mladý Smolivec 
 

Obec Mladý Smolivec si 

v letošním roce připomněla 600 let od 

první písemné zmínky. Ta se vztahuje 

k roku 1414 a je obsažena v nejstarší 

kasejovické městské knize. Stojí zde 

„Já Sezema z Frymburga, purkrabě 

toho času v Kasejovicích, osadil jsem 

lán dědiny ve vsi v Mladém Smoleci 

pustý, ježto slove Klimentíkovský...“ Jde 

sice o první výslovnou zprávu o vsi, její 

existenci však můžeme nepřímo doložit 

již o rok dříve. V roce 1413 byla totiž 

provolána královská odúmrť na zboží 

jistého Přecha řečeného Frass ve 

Starém Smolivci („in Antiqua Smolec-

zi“). Potřeba označit ves jako „Starý“ 

Smolivec musela být vyvolána skuteč-

ností, že v blízkém sousedství se již 

rozkládalo jiné sídliště téhož jména, 

dnešní Mladý Smolivec. 

 

Budislavice 
 

Dominantou a nejvýznamnější 

stavební památkou Budislavic, jež své 

jméno odvozují nejspíše od Budislava 

z Březnice připomínaného v letech 

1224–1257, je raně gotický farní kostel 

sv. Jiljí postavený někdy ve 3. čtvrtině 

13. století. A právě s ním souvisí první 

písemná zmínka o vsi. Pochází z roku 

1369, kdy je kostel v Budislavicích 

(„Budislauicz“) uváděn v soupisu kos-

telů takzvaného bozeňského děkanátu 

(středověká církevně organizační jed-

notka zahrnující území od Březnice ke 

Kasejovicům), z nichž byl odváděn 

desátek papežské komoře. 

 

Dožice 
 

Historik českých hradů August 

Sedláček pokládá za nejstarší písemnou 

zmínku o Dožicích zápis v takzvaných 

půhonných deskách zemských 

(soudních knihách) o sporu, který vedl 

roku 1318 Hynek z Vlašimi s Racem 

z Tožice („Racz de Tozicze“). Ze zápi-

su, v němž je zmiňován také Lev 

z Tožice („Leo de Tozicze“), vyplývá, 

že Racovi náleželo také zboží 

v Hornosíně a Závišíně. Protože tyto 

vsi leží na Blatensku, stejně jako Doži-

ce, usoudil Sedláček, že Rac se psal 

právě po nich. Není ale vyloučeno, spí-

še se to zdá pravděpodobným, že Toži-

ce není středověká varianta názvu Do-

žice, nýbrž jméno vsi, která se nachází 

u Votic na Benešovsku. 

Dalším pramenem, který obsahuje 

informace o vsi, jíž můžeme ztotožnit 

s Dožicemi, je až berní rejstřík plzeň-

ského kraje z roku 1379. Zde je zazna-

menána ves „Dosicz“ rozdělená mezi 

více majitelů, z nichž jedním byl jistý 

Pelhřim. Týž Pelhřim („Pelhrzym de 

Dozycz“ je pak zmiňován ještě roku 

1403, kdy byla v Dožicích („in villa 

Doziczy“) v Bozeňském kraji provolá-

na odúmrť na majetku Buška z Let. 

Regionální souvislosti napovídají, že 

teprve zprávu z roku 1379 lze pokládat 

za první regulérní písemnou zmínku o 

Dožicích. Zdánlivá nesrovnalost 

v krajské příslušnosti vsi při tom nehra-

je roli, neboť hranice krajů nebyly teh-

dy pevně stanoveny a Bozeňsko 

s Plzeňskem bezprostředně sousedilo.  

 

Radošice 
 

V odborné literatuře se za první 

písemnou zmínku o Radošicích pokládá 

záznam z roku 1542, kdy si vlastnictví 

této vsi v rámci lnářského panství dal 

do obnovených desk zemských 

(dobových pozemkových knih) zapsat 

Václav Zmrzlík ze Svojšína. Tehdy 

existovala v blízkosti Radošic ještě ves 

Týniště. Rozkládala se nejspíše 

v místech pozdějšího panského dvora 

na jihovýchodním okraji dnešní zástav-

by Radošic. Zanikla zřejmě poté, co se 

nejpozději roku 1615 z obou vsí stal 

samostatný šlechtický statek Bohuslava 

Maurice Chanovského z Dlouhé Vsi. 

Na území vsi Týniště, podle níž se pak 

nový statek nazýval, vznikla tvrz a pan-

ský dvůr, k němuž byly připojeny pod-

danské pozemky bývalé vsi. Vraťme se 

ale zpátky k Radošicům. V nejstarší 

kasejovické městské knize je k roku 

1426 zápis tohoto znění: „Já Káče 

z Radošic vyznávám před každým živým 

člověkem, že jsem vzala část svého dě-

dictví podle nalezení konšelského od 

Alžběty Očadlové z Ohrazenice, mace-

chy své...“ Není důvod pochybovat, že 

zpráva se vztahuje k našim Radošicům 

a jde tudíž o nejstarší písemnou zmínku 

o této vsi.  
 

Starý Smolivec 
 

Když Protiva z Kasejovic vysadil 

roku 1348 Kasejovice městečkem, do-

svědčil tento zásadní právní akt mimo 

jiných také Drslav ze Smolce. 

S největší pravděpodobností se psal 

právě po dnešním Starém Smolivci. 

Protože ves nebyla odlišována žádným 

přívlastkem, je zřejmé, že Mladý Smo-

livec tehdy ještě neexistoval. Podobně 

ani roku 1410, kdy se Hroch 

z Maršovic, držitel hradu Třemšína, 

zavázal, že bude klášteru na Ostrově u 

Davle odvádět plat ze vsi Smolce odká-

zaný Janem Kykou z Tchořovic. Teprve 

roku 1413 je poprvé ves označena jako 

Starý Smolivec („Antiqua Smoleczi“) 

pro odlišení od blízkého Mladého Smo-

livce, který je pak poprvé výslovně 

uváděn hned následujícího roku 1414. 

Z popisovaných skutečností vyplývá, že 

za nejstarší písemnou zmínku o Starém 

Smolivci můžeme oprávněně pokládat 

rok 1348. 

   

  Vladimír Červenka 

neděli 10. 8. 2014 od 11 hodin 

sloužil pouťovou slavnostní mši 

svatou Páter Robert Konrad Pa-

ruszewski.  

 Přesto, že před necelým měsícem 

v naší kapličce byla sloužena mše svatá 

u příležitosti 600. výročí od první pí-

semné zmínky o obci, kterou navštívilo 

asi 50 lidiček, byl zájem i o mši pouťo-

vou. Dorazilo nás zhruba 30 a celou mši 

zpestřili místní ženy a pánové krásnými 

písněmi. Mše se moc líbila a mnoho 

účastníků zůstalo ještě po mši před kap-

ličkou, aby si pohovořili.        

        Eva Kubová 
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sobotu, 23.8.2014, proběhl II. 

ročník Dožické prakyády. 

Zájemci o tuto sportovní akci se 

začali scházet a sjíždět k dožické hos-

podě U Simči už po 8. hodině ranní, 

téměř 2 hodiny před startem! Hlavní 

pořadatelé - p. Zajíc L., sl. Štěpánková 

K. a sl. Černá K. přijímali přihlášky a 

startovné, ve kterém byla započtena 

pěkná klobáska a kousek grilovaného 

prasátka. Postavené stany pro nepřízni-

vé počasí, plné stoly cen, posezení pro 

střelce a diváky, připravená střelnice a 

v neposlední řadě zakryté okno u hos-

pody - to vše neslo známku velké spor-

tovní a fandovské aktivity. 

 V 10 hodin proběhl slavnostní 

nástup. Přivítání, vysvětlení pravidel a 

upozornění na bezpečnost při střelbě. 

Pak už nastal dlouho očekáván start. 

Nejdříve 12 dětí, 7 děvčat a nakonec 

muži, kterých se sešlo také 12. Proběh-

lo 15 kol po 5 ranách na cíle - kanystřík 

(1 bod), PET lahve (2 body) a plechov-

ky od piva (3 body). Někdo střílel jako 

"čarostřelec", někomu se dařilo méně, 

vždy však vítězila pohoda a dobrá nála-

da. Během dne přítomné poškádlilo 

trošku počasí, kdy si poryv větru udělal 

z některých stanů "létající dráčky". Vše 

bylo znovu ukotveno a některé děti si 

při svých hrách ani nevšimly, že stany 

a lavice stojí na jiném místě. 

 K velkým kladům sobotního 

dne patřila i velice ochotná, vždy 

usměvavá obsluha u pípy či u grilu v 

podání rodiny Beránkových. Nealko 

nápoje, káva, čaj, míchané nápoje, dob-

ré pivo a do zlatova opečené klobásy - 

co víc si přítomní mohli přát. Celoden-

ní akce končila kolem 17. hodiny, kdy 

proběhly poslední rozstřely o dělená 

místa. Před vyhlášením pořadí předali 

pořadatelé upomínkové předměty 

nejmladší účastnici - Adéle Zajícové a 

nejstaršímu přihlášenému - p. Stanisla-

vu Kočí. 

Zde jsou výsledky jednotlivých katego-

rií: 

Děti 

1. Košan Martin 

2. Beránek Michal 

3. Sedlák Ondřej 

4. Krejčí Jan 

5. Štěpánek Matěj 
Ženy 

1. Kovaříková Alenka 

2. Havlicová Katka 

3. Štěpánková Katka 

4. Černá Karolína 

5. Rážová Marcela 
Muži 

1. Pužej Jiří 

2. Zajíc Lukáš 

3. Krejčí Robert 

4. Havlic Tomáš 

5. Kalabza Stanislav 
Velké poděkování od pořadatelů patří 

sponzorům, bez jejichž přispění by se 

akce neuskutečnila. 

Sponzoři 
Obec Mladý Smolivec, Kluci Beránků, 

Pojer Dušan, Štěpánek Milan, SDH 

Dožice, Pila K + P, Agrochov Kasejo-

vice, Černá Karolína, Krejčí Robert, 

Černý Bohuslav, Beránková Anna, 

Kovaříková Alena 

 

a krásného letního počasí a na 

výborně připraveném antukovém 

dvorci byly ve dnech 1. - 3. srp-

na a  9. srpna sehrány dva tenisové tur-

naje.  

 Ten prestižnější, soutěž rekreač-

ních hráčů ve dvouhře, nazvaný honos-

ně „Oselce open“, oslavil už své 22. 

jubileum. Letos k němu nastoupilo 19 

hráčů ve věku od 13 do 77 let.  

 Ani letos nechyběli třináctiná-

sobný vítěz, místní rodák Libor Červený 

a jeden ze zakladatelů a nejstarší hráč 

turnaje Radovan Brož. Nejmladším 

účastníkem byl třináctiletý blatenský 

žák Václav Brož, nikoliv však příbuzný 

dříve jmenovaného. Celkem přivedl 

trenér Emil Vyskočil do turnaje pět ta-

lentovaných tenistů z oddílu v Blatné. 

Nováčky byli letos i Michal Thomes, 

Plzeňák chalupařící v Přebudově a Mi-

roslav Dostál z Prahy, který na chalupu 

jezdí do Řesanic. A právě druhý jmeno-

vaný zvítězil ve finále, které bylo po 

dohodě odloženo na sobotu 9. 8. nad 

loňským finalistou Radimem Šiškou 

poměrně hladce 6/1 6/3. Radim, který se 

tenis učil také v rodných Oselcích, pře-

šel v semifinále přes Pavla Schwartze. 

Mirek Dostál pak do finále postoupil po 

třísetovém boji nad loňským a mnoho-

násobným vítězem L. Červeným. Za 

zmínku stojí, že oba noví, úspěšní hráči 

se o turnaji dozvěděli díky propozicím 

uveřejněným v Kasejovických novi-

nách. 

    Od rána v sobotu 9. 8. se konal i 

4. ročník turnaje rodinných čtyřher. 

Letos se ho zúčastnilo pět dvojic, které 

sehrály 10 zkrácených utkání systémem 

každý s každým. Bez jediné porážky a 

se ztrátou minima her zvítězila dvojice 

Věra Jirková a Simon Ruža. Také Věra 

je původem z Oselec a své tenisové 

umějí rozvíjí na druhé straně státních 

hranic v Bad Koetzing. Druhé pořadí 

vybojovala potom dvojice dcery Natálie 

a otce Tomáše Kaprových.  

 Třináctiletá Natálie z Blatné a 

čtrnáctiletá Julie Růžičková z Pardubic 

dostaly na závěr z rukou pořadatelů 

Jiřího Marka a Radovana Brože zvláštní 

cenu. Zkrátka nepřišla ani vítězná dvoji-

ce a vítězové turnaje jednotlivců. Ti 

mohli úspěchy kromě jiných cen oslavit 

perlivým „Bohemia sektem“.  

 Pořadatelé i hráči se rozcházeli 

s dobrými pocity a se slibem, že se za 

rok sejdou na turnajích zase. 

    PaedDr. Radovan Brož 
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adesát let společného života si 

připomínjí manželé Kuglovi za 

Starého Smolivce. 

Starosmolivecký rodák Jiří, narozen 

1942 a o dva roky mladší Marie pochá-

zející z Hranic na Moravě uzavřeli 

manželství 22. srpna 1964.  

 "Seznámili jsme se, když jsem 

sloužil na Moravě na vojně a byla to 

láska na první pohled", říká s úsměvem 

pan Jiří, který téměř celý život pracoval 

v podniku Kovo Kasejovice jako děl-

ník. "To je pravda a láska a úcta k dru-

hému nám vydržela až do dneška", 

vzpomíná paní Marie, která pracovala 

ve stejném podniku v ekonomickém 

oddělení až do odchodu do důchodu. 

 Ve volném čase se věnují chovu 

exotického ptactva, zahrádkaření a v 

neposlední řadě houbaření. Stále vitální 

a oblíbení manželé vychovali syna Jiří-

ho a velkou radost jim dělá vnuk, jak 

jinak než také Jiří. Za Obecní úřad při-

šli k významnému jubileu popřát mís-

tostarosta obce pan Spour a paní Petří-

ková. 

 

Dobrý den, děvčata, na úvod by mě 

zajímalo, kolik je vám let?  

Oběma je nám devět let, obě chodíme 

do čtvrté třídy a sedíme spolu v lavici.  

A jak dlouho už se věnujete mažoret-

kovému sportu? 
Evelínka: Já cvičím s mažoretkami od 

čtyř let. 

Monička: A já od pěti.  

Kolikrát týdně cvičíte? 

Dvakrát až třikrát týdně dvě hodiny. 

Kolik je vás v týmu? 

My jsme v týmu kadetek a je nás 17. 

Myslíte, že jste dobrá parta?  

Jo, rozumíme si.  

Vídáte se jen na tréninku? 

Na tréninku a taky jezdíme na soustře-

dění, většinou do Mačkova. Tam cvičí-

me, pak máme oběd a taky si jdeme 

zaplavat. A v létě jsme spolu na táboře.  

Většina lidí má mažoretky spojené 

s dechovkou a pochodem, ale jaké 

cviky vlastně musíte umět? 

Musíme umět cviky s hůlkou, např. 

výhoz se sedem, flip, otočku a pak tře-

ba hvězdu a další gymnastické prvky, 

ty jsou zapotřebí hlavně při pompono-

vých sestavách….  

Zranily jste se někdy při cvičení? 

Evelínka: Mě občas spadla hůlka na 

hlavu... 

Jak vypadá váš trénink - přijdete na 

hodinu, přezujete se a…? 

Uděláme si nějaké cviky na zahřátí, 

pak se začneme protahovat, procvičíme 

twirlingy a výhozy a když už máme vy-

myšlenou sestavu, tak se jí pak učíme. 

Kdo sestavy vymýšlí? 

Naše trenérky. 

Máte nějakou nejoblíbenější sesta-

vu? 

Evelínka: Mě víc baví gymnastika, tak-

že mám nejradši pomponovou sestavu.  

Monička: No, já mám zase radši tu 

hůlku. 

Co je těžší – cvičit s hůlkou nebo 

s pompony? 

S hůlkou. 

Co předchází účasti na Mistrovství 

světa? 

Nejdřív musíme projít kvalifikací, pak 

soutěžit v semifinále a nakonec na mis-

trovství ČR. 

Když vystupujete nebo soutěžíte, jste 

nervózní? 

Většinou ani ne, nebo jenom trochu. 

Kolik máte medailí z MS? 

Evelínka: Já mám 5 medailí, 2 

z loňského roku a 3 z letošního.  

Monička: Já mám 3 medaile, 2 jsem 

vyhrála loni a 1 letos. 

Byla pro vás letošní soutěž snadná, 

nebo jste naopak měly velkou konku-

renci?  
Bylo to těžké. Bylo tam několik týmů 

z Maďarska a Polska, ale největší kon-

kurencí byly Češky.  

Řeknete mi nějaký svůj nejlepší záži-

tek, ať už ze soutěže, vystoupení ne-

bo samotných nácviků? 

Nejlepší je vyhlášení výsledků, když se 

dobře umístíme :-). 

   -cst- 

o se často nestává, že potkáte tváří v tvář mistra světa. Snad ještě tak 

v televizi anebo v Praze. Anebo... v Kasejovicích! Ale ano, máme tu dvě 

mistryně světa a to dokonce dvojnásobné. Žákyně naší školy Monička 

Blovská a Evelínka Matějovská, kadetky z blatenského oddílu Prezioso, letos ob-

hájily titul mistryň světa v mažoretkovém sportu. Málokdo ale ví, že mažoretky 

nejsou jen holčičky s hůlkou v čele průvodu za zvuku řízné dechovky. Dnes je to 

mnohotvárný sport, ve kterém patří Česká republika k nejlepším na světě.  

A já jsem se rozhodla, že se obou dívek zeptám, jak obtížné to je, získat zlatou 

medaili na MS. 

 



 

 

                     (dokončení ze str. 1)  

Pak přišel problém s letištěm ve Tcho-

řovicích, kde byl zákaz ježdění a já 

neměl kde trénovat. V té době mně 

hodně pomohl pan Leoš Kubový, který 

mě nechal bez problémů asi tři roky 

trénovat v lese za Radošicemi v býva-

lém vojenském objektu. Dál jsem mohl 

jezdit po závodech a vystoupeních po 

celé České republice. Na malých mo-

torkách jsem vyhrál všechny závody, 

kterých jsem se tady u nás zúčastnil. 

Vyrazil jsem zkusit první zahraniční 

závod ve třídě malých motorek do Ma-

ďarska, kde byla spousta dobrých jezd-

ců a konkurence byla rázem mnohem 

větší než tady u nás. Podařilo se mně 

opět zvítězit a byl čas na to posunout se 

výš do hlavní kategorie velkých moto-

rek. Zde mně opět hodně pomohl můj 

brácha, který si koupil motorku, ale jen 

kvůli tomu, abych to na ní mohl zkusit, 

jestli mně to půjde i na silné motorce. 

To už byl rok 2009 a já se skoro po 8 

letech dopracoval k velké motorce a 

mohl se rovnat s těmi nejlepšími tady u 

nás v ČR. 

Jak jsi pokračoval ve své kariéře od 

roku 2009 až do současnosti? 

Vypracoval jsem se na pozici nejlepší-

ho jezdce u nás v ČR (vyhrál jsem mis-

trovství ČR 2012, 2013, 2014) a začal 

jsem soutěžit na závodech po Evropě. 

Letos jsem skončil na 2. místě na mis-

trovství světa federace EMS, což je můj 

nejlepší výsledek v kariéře. V rámci 

vystoupení jsem měl možnost ukázat se 

diváků před závodem Formule 1 v ně-

meckém Hockenheimu. Díky závodům 

a vystoupením jsem měl možnost podí-

vat se zatím do 15 zemí po Evropě, což 

je super spojit poznávání s ježděním. 

Samozřejmě musím poděkovat všem 

sponzorům a lidem, co mně pomáhají 

nebo pomohli dostat se za ty roky až 

sem. 

Ke všem úspěchům samozřejmě vel-

ká gratulace a jaké máš další plány? 

Co bude dál v příští sezóně, se teprve 

uvidí. K tomu, abych se dál vyvíjel, 

potřebuju další sponzory, což v dnešní 

době není jednoduché. Samozřejmě dál 

bych rád jezdil závody po Evropě a 

jednou bych se rád kouknul s motorkou 

do Ameriky, ale to jsou zatím jen sny. 

Jak často trénuješ? 

Na motorce se snažím trénovat 6krát 

týdně hodinu nebo dvě čistého času, 

což znamená ve finále, že mně to zabe-

re s pauzami a přípravou 3 – 5hodin. 

Dále se věnuji různému cvičení, které 

je 1,5 – 2 hodiny denně. 

Kdo Ti připravuje nebo opravuje 

motorky? 

Ze začátku jsem většinou všechno opra-

voval doma s bráchou, tátou nebo další-

mi kamarády. V současné době mně 

motorky připravuje a vyrábí speciální 

díly břeclavská firma Pepoš Moto. 

Na jakých motorkách jezdíš? 

Používám motorky Kawasaki ZX6R 

Ninja, který mám dvě pro případ, že 

jednu rozbiju. A na vystoupení použí-

vám ještě MZ 150. Takže v současnosti 

mám tři motorky. 

Jaké jsou reakce okolí, kamarádů, 

rodiny? 

Bez pomoci rodiny a kamarádů bych se 

nikdy nedostal tak daleko. Všichni mně 

fandí a pomáhají. Když jsem začínal, 

tak jsem si nemohl vybírat a musel 

jsem jezdit na tom, co bylo, tak se pár 

lidí smálo, na čem to jezdím atd. Bylo 

důležitý věřit sám sobě a nedat na dru-

hý. 

Své umění jsi předvedl také ve své 

rodné obci, přišli se podívat snad 

úplně všichni a všichni byli nadšeni, 

jaké to pro Tebe bylo? 

Bylo to super, ukázat místním obča-

nům, co vlastně dělám a když jsem do-

jezdil, tak jsem viděl, že pár lidí jsem 

dojal k slzám. Jezdím všude možně po 

Evropě, ale tohle se mně ještě nestalo. 

Doma je holt doma :-) Byl to super 

pocit. 

Jsem potěšena, že náš občan z Mladého 

Smolivce dosahuje takové krásné vý-

sledky a úspěchy, chci mu popřát kas-

kadérské kousky bez nehody, samá 

výborná umístění a hlavně chci Marti-

novi poděkovat.  

 Za naši obec jsem pyšná na to, 

že i my můžeme Martinovi malinko 

přispět na jeho náročný sport, kterému 

se věnuje a pomoc mu tak v jeho velice 

úspěšné kariéře.             Eva Kubová, 

  

Září 2014                                                                 str. 7                                             Číslo 9; ročník XIX. 

 

Oprava chodníku 

Již vícekrát se nahazovala opěrná zeď 

pod příchozím chodníkem. Po důklad-

né prohlídce se zjistilo, že dlaždice jsou 

propadlé a voda teče do zdi. Na členské 

schůzi SDH Oselce se rozhodlo, že 

chodník se rozebere a navážka se zhut-

ní. Práci zajistí místní hasiči a materiál 

uhradí Obecní úřad Oselce.  
Nyní je udělaný spodní beton a dále se 

bude pokračovat. 
 Oprava cesty na Chlumy 

Z pole pod kaplí sv. Markéty byla spla-

vená zem a ucpala stoku při cestě. Po 

dešti stála na silnici voda. Pracovníci 

obecního úřadu a místní bagrista p. 

Janda udělali nový příkop a v nejniž-

ším místě propust na druhou stranu.  
 Doděláváme úpravu luk po položení 

kanalizace v Nové Vsi 
V této malé vesničce je kanalizace s 

ČOV. Kanalizaci jsme nechali zaměřit 

a zapsat jako věcná břemena. Křivé 

louky rovnáme do původního stavu. 

Část jedné louky, která je zamokřená, 

chceme odkoupit. 
 Komunální volby se blíží. 

Žádáme občany, aby přišli k volbám a 

vybrali zastupitele, kteří budou řídit 

obce čtyři roky. Kandidují mladí, ženy 

i dříve narození. Je třeba pokračovat v 

práci a zvelebovat obce.      Cikán  



 

 

daleka ne všechno, co do-

mácnosti už nepotřebují, 

musí skončit v popelnici a 

pak na skládce nebo ve spalovně.  

Stále větší důraz se dnes klade 

na maximální využití všech ma-

teriálů, které lze znovu použít. 

Stručně se tento přístup dá vyjá-

dřit heslem „nejlepší odpad je 

ten, který nevznikne“. 

 Proto doma odpad třídíme. 

Je to sice o něco pracnější, než 

všechno smetí vysypat na jednu 

hromadu, přijde nás to ale mno-

hem levněji. Platíme totiž jen za 

likvidaci směsného komunálního 

odpadu. O obaly nebo třeba staré 

elektro se na konci životního 

cyklu postarají jejich výrobci. 

Vysloužilé elektrospotřebiče v 

současnosti celosvětově tvoří asi 

pět procent hmotnosti pevného 

domácího odpadu, tedy zhruba 

tolik jako plastové obaly. 

 

Množství elektroodpadu roste 

 

Všichni Evropané vyprodukují 

ročně na osm milionů tun elek-

troodpadu, jeho množství přitom 

rok od roku roste. Proto vznikl 

celý systém sběru, evidence a 

dopravy starých spotřebičů ke 

zpracovatelům, který končí re-

cyklací a návratem drtivé většiny 

použitých materiálů do výroby.  

 Výrobci a dovozci se 

v České republice přiklonili k 

osvědčenému modelu vytvořené-

mu a prověřenému nejprve ve 

skandinávských zemích. Založili 

takzvané kolektivní systémy, 

neziskové společnosti, které za-

jišťují plnění jejich zákonných 

povinností.  

 

Míst zpětného odběru stále 

přibývá 

 

Díky tomu máme všichni mož-

nost zcela zdarma odevzdat ja-

kýkoli vysloužilý elektrospotře-

bič na nejbližším místě zpětné-

ho odběru. Jen největší 

z českých kolektivních systé-

mů, ELEKTROWIN, jich za 

osm let své existence vytvořil 

na 12 000. Další stále přibývají. 

Jde o to, aby to nikdo neměl se 

svou starou lednicí, pračkou 

nebo třeba elektrickou zahradní 

sekačkou na nejbližší sběrné 

místo příliš daleko.  

 Abychom mohli nabízené 

možnosti využít, musíme splnit 

vlastně jen jednu – zato důleži-

tou – podmínku. Odevzdávaný 

spotřebič nesmí být zbaven žád-

né důležité části. Pokud se totiž 

pustí do demontáže někdo jiný 

než odborník na zpracování dis-

ponující vysoce specializova-

nou technologií, dochází 

k úniku škodlivých látek, které 

mohou velmi vážně poškodit 

životní prostředí.  

 Typickou ukázkou jsou 

freony ze starých lednic, které 

zvětšují ozonovou díru. Kvůli 

tomu se také taková lednice bez 

kompresoru bere jako odpad – a 

za jeho zpracování bychom už 

museli platit.  
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rvní ročník Mariášového marato-

nu proběhl v pátek 29. a v sobotu 

30.8.2014 v budislavické hospo-

dě U Křížů. 

 Hrálo se deset kol po dvou hodi-

nách v nemíchaném bodovaném dva-

cetihaléřovém licitovaném mariáši. 

Zbylé dvě hodiny do celé čtyřiadvaceti-

hodinovky byly určeny pro rozlosování 

a občerstvení. Turnaj podobného for-

mátu nemá v České republice obdoby. 

"Uspořádat takový turnaj byl můj sen. 

Nosím ho v hlavě už řadu let", říká 

hlavní organizátor Luboš Kříž, známý 

mariášník a organizátor ligových mari-

ášových klání.  

 Ke hře se sešlo dvacet hráčů z 

celé České republiky. Po úvodním roz-

losování se úderem páteční devatenácté 

hodiny začalo hrát. Hra pokračovala s 

krátkými přestávkami, pro rozlosování 

dalšího kola, až do devatenácté hodiny 

sobotní. "Měl jsem trochu obavy, zda 

skutečně všichni vydrží celý maratón, 

ale povedlo se. Nikdo neusnul", dodává 

s úsměvem Luboš Kříž, "naopak po 

skončení turnaje někteří hráli jen tak 

pro radost do pozdních nočních hodin".   

Následovalo vyhlášení výsledků a pře-

dání cen, kdy kromě peněžitých prémií 

pro vítěze jednotlivých kol byly předá-

ny ceny podle celkového pořadí. 

Účast ve hře bohužel musela oželet 

paní Marie Křížová, která se tentokrát o 

hosty starala. "Její vyhlášená domácí 

kuchyně dala čtyřiadvacetihodinovce 

další rozměr", říká jeden z účastníků 

turnaje. 

Výsledky: 

1. Jedlička David, Zdice 
2. Kučera Miloš, Hořice - Pardubice 
3. Gruner David, Praha 
4. Jančík Luděk, Praha 
5. Šiška Libor, Blatná 
6. Kříž Lubomír ml., Budislavice 
7. Václavík Alois, Mariánské Lázně 
8. Burian Richard, Blatná 
9. Mejsnar Jan, Sukorady Mladá Bo-   
    leslav 
1. Zdychynec Josef, Nýřany 
2. Hošek Martin, Praha 
3. Blahník Zdeněk, Praha 
4. Kříž Lubomír, Budislavice 

5. Šampalík Václav, Žinkovy 

6. Rataj Richard, Praha 

7. Štola Vladimír, Praha 

8. Pánek Jindřich, Praha 

9. Novák Petr, Praha 

10. Šoul Ladislav, Mariánské Lázně 

11. Poláček Josef, Mariánské Lázně 
 

Pořadatelé KPŽE Budislavice a pan 

Kříž Lubomír děkují sponzorům: 

Obec Mladý Smolivec, Agrochov Ka-

sejovice - Mladý Smolivec, Myslivecké 

sdružení Čihadlo Kasejovice, Rabit 

Trhový Štěpánov - Kasejovice, Hosti-

nec U Křížů Budislavice 
 

 

tekly dva měsíce  

prázdnin jako voda.   

Nástup do školek a  

škol ťuká na dveře. Proto  

kulturní komise při OÚ  

Hradiště pozvala na  

sobotu 30. srpna děti i rodiče na hřiště u 

klubovny rozloučit se s prázdninami. 

Sluneční den nám přál a tak se děti vy-

dováděly a zasoutěžily si v šesti disci-

plínách. Poděkování patří maminkám a 

babičkám za sladkou odměnu, kterou 

pro děti připravily. Musím také poděko-

vat „Sboru dobrovolných hasičů 

z Hradiště“, kteří si udělali čas na hraní 

s dětmi a paní Aleně Braunové , která 

umožnila dětem jízdu na koních. Rozzá-

řené oči, radost z her a zábavy je určitě 

vidět i na našich fotografiích. 

         Jana Bláhová 

ne 26. července 1914 v naší obci 

byla slavena osadní pouť Jakub-

ská v hostinci U Voříška a kona-

la se taneční zábava. K večeru téhož 

dne přijeli kočárem úředníci okresního 

hejtmanství z Blatné a přiváželi s sebou 

mobilizační plakáty, které ihned na 

několika místech nalepili.  

 Současně s nimi přicházeli 

hloučky kasejovické omladiny na zába-

vu, jelikož tam byla zakázána pouťová 

zábava kvůli vyhlášení mobilizace. 

Občané oujezdští opouštěli zábavu, a 

všichni spěchali seznámit se s obsahem 

vyhlášek - obsah byl zdrcující, zejména 

pro muže, záložníky rakouské armády. 

 Celý pražský armádní sbor byl 

mobilizován – do 24 hodin všichni 

záložníci do 39 roků stáří měli nastou-

pit činnou vojenskou službu u svých 

pluků. Tehdy mnohý ze zdejších obča-

nů, když četl vyhlášku tušil, že tímto 

okamžikem nastávají nedozírné událos-

ti. V noci z 26. července na 27. červen-

ce snad nikdo zde nespal. Jedni pořizo-

vali poslední vůli, jiní dávali rady do-

mácím pro nastávající žně a o vedení 

hospodářství, jiní zaskočili se rozloučit 

s příbuznými a známými. Odcházející 

muže doprovázely na nádraží v Kase-

jovicích ženy a děti, a scény jež se při 

loučení odehrály nelze popsat. Nádraží 

kasejovické - jako snad všechna jiná - 

bylo toho dne plné lidí doprovázejících 

nešťastné oběti rakousko-německé zlo-

vůle. Naši záložníci rukovali většinou 

do Písku k pěšímu pluku č. 11.  

 Po odchodu k vojsku bylo 

v Újezdě příšerně smutno. Odchod 

drahých a hlavně předtucha nastávají-

cích hrozných událostí bylo příčinou, 

že každý chodil jako zmámený, ne-

schopen myšlenky a nějaké práce. Te-

prve nutné polní práce vzmužily zbylé 

výměnkáře, ženy i děti, že s neobyčej-

nou rázností a odhodlaností se chopili 

práce. Podle svých sil zastávali na voj-

nu odešlé hospodáře, čeledíny a syny 

z hospodářství.  

                    Miroslava Kutáková  
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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 
 

  Joy Fieldingová: Potok stínů 
  Táňa Vasilková-Keleová: Lék na smutek 
  Steve Berry: Třetí tajemství 
  James Patterson: Uvidíš, zemřeš 
  Sven Hassel: Válečný soud 
  Terry Deary: Drsná doba kamenná 
  Já kočka 
  Hergé: Tintinova dobrodružství 
 

Knihovna nově nabízí zapůjčení stolních her.  
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Richard Vilímek, Starý Smolivec 

Václav Balog, Podhůří 

Jiří Balog, Podhůří 

Marie Morávková, Bezděkov 

Josef Michal, Kasejovice 

 

 

 

 
 

91 let  Vlasta ČADKOVÁ Kasejovice 

90 let Blažena VOKÁČOVÁ Kasejovice 

88 let  Marie KAČENOVÁ Radošice 

85 let Marie ŠIMŮNKOVÁ Újezd 

  Marie KLOZAROVÁ  Újezd 

84 let Marie BERNÁŠKOVÁ Kasejovice 

  Zdeňka KLÁSKOVÁ  Oselce 

83 let Bohuslav ČERNÝ Mladý Smolivec 

  František ČOUDEK Oselce 

82 let Marie HLINKOVÁ Budislavice 

  Josef NACHTMAN  Budislavice 

80 let  Stanislav KOCOUREK Kasejovice 

  František JEŽEK Kasejovice 

  Marie FLACHSOVÁ Kasejovice 

  Miloslava BLÁHOVÁ Kotouň 

79 let Jaroslav FLANDERA Kasejovice 

  Růžena FIALOVÁ Starý Smolivec 

77 let  Jan MAŠEK Kasejovice 

  Kamila ZEITHAMLOVÁ  Oselce 

76 let Marie KUBÍKOVÁ Kasejovice 

75 let  Václav NEDBAL Životice 

74 let František SLEZÁK Kasejovice 

73 let  Josef POLAN  Radošice 

72 let Milada KLOKANOVÁ Oselce 

  Václav BURDA Životice 

71 let  Václav SKUHRAVÝ Budislavice 

  František BURIAN  Radošice 

  Jana MARKOVÁ Oselce 

  Jana SLEZÁKOVÁ Kasejovice 

70 let  Marie TALŮŽKOVÁ Životice 

  Václav NACHTMAN Kasejovice 

65 let Věra JÁROVÁ  Kotouň 

  Miloslav HRACHOVEC Kasejovice 

60 let Blanka WOHLMUTHOVÁ  Kasejovice 

  Vlasta ZAJACOVÁ Oselce 

  František SEDLÁK      Polánka  

   Jaroslav HONSA       Hradiště  

Poděkování  
 

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli  

rozloučit do příbramské obřadní sině s panem Petrem 

VACKEM (chalupářem z Chloumka) za jejich účast, 

projevy soustrasti i za květiny.  

Moc si toho vážím.  

                                                           Marie Vacková 

obota 16. srpna byla nezvykle chladná a plná přeháněk. 

Přesto na obecním hřišti vládla vřelá nálada – nezdřev-

ský místostarosta Vojtěch Červený slavil se spoustou 

příbuzných a přátel své čtyřicetiny. Dobrou pohodu podporo-

valo týden po pouti opět hudební seskupení Karel, při jehož 

produkci se tančilo po několika dešťových přestávkách ještě 

dlouho po půlnoci. 

 A teď to hlavní: z řady dárků nejvíce zaujala velká 

kartonová škatule a uvnitř ní trojice krásných tříměsíčních 

mláďat pštrosa – nandu pampového. Zejména děti se nemohly 

nabažit pohledů na šedavé opeřence, kteří naštěstí nejevili 

přílišné známky stresu z předcházejícího transportu z Horního 

Meziříčka v okrese Jindřichův Hradec, ani ze spousty diváků. 

Před začátkem taneční zábavy je však oslavenec raději pře-

místil do jejich nového domova. 

 Dárek, na němž se řada Vojtových přátel dohodla už 

začátkem léta, se málem nepodařilo sehnat, když původně 

domluvený chovatel zkrátka zklamal. Teprve v pátek večer se 

podařilo ptáčata pomocí internetu zajistit a v sobotu dopoled-

ne dovézt. A aby v tom kamarád nebyl sám, tak si Jirka 

Chlanda taky pořídil dva exotické tvory.  

 Radost místostarostovi po několika dnech zkazil úhyn 

nejmenšího pštrosa, který patrně zavinil některý z jeho psů. 

Jinak se však těší z toho, jak ptáci očividně rostou a jak si 

v novém místě zvykli. Stejnou zkušenost má i druhý pštrosí 

chovatel v Nezdřevě. 

 Dospělý nandu pampový váží 20-25 kg. Obývá stepi a 

savany severovýchodní Brazílie, celou Argentinu. Živí se 

hlavně listy, semeny a plody. Často také sezobne hmyz nebo 

drobné obratlovce. Jeho vejce váží až 600 gramů. Na vejcích 

sedí samec okolo 40 dnů. Mláďata rychle rostou, do jednoho 

roku dosahují velikosti dospělých a po druhém roce pohlavně 

dospívají. Jejich výhodou je otužilost. Proto se mohou po celý 

rok chovat ve venkovních výbězích. Postačuje jim jen závětří 

a nevytápěná stáj, kam se mohou schovat.            

          Jiří Čepelák 
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ivák, který přijde na pouťový 

fotbalový turnaj v Nezdřevě po-

prvé, musí být překvapen, jaké 

zvláštní podmínky zde jsou a jaká zaži-

tá pravidla všichni respektují. 

 Hřiště zcela neodpovídá přede-

psaným rozměrům: šířka 48 metrů by 

ještě vyhovovala (minimum je 45), zato 

délce do minima 90 metrů schází ce-

lých 13 metrů. Pokud jde o terén, tak 

ten by si zasloužil zápis do nějakého 

seznamu rarit. Vždyť rozdíl mezi nej-

vyšším bodem u rohového praporku 

poblíž klubovny a úhlopříčně vzdále-

ným koutem hřiště činí 180 centimetrů. 

 Jinou pozoruhodností je doba 

jednotlivých zápasů. Tradičně se hraje 

2 krát 20 minut zřejmě proto, že spolu 

bojují mladíci a staré gardy, registrova-

ní hráči s ryzími amatéry. Obdobně za 

vzájemné shody všech týmů probíhá 

střídání, které se podobá střídání 

v hokeji: kdo je vysílen či zraněn, je 

bez formalit nahrazen hráčem čerstvým 

a počet takových výměn není nijak 

omezen. Dokonce se někdy stává, že 

zdatný fotbalista hraje i za dvě mužstva 

a nikomu to nevadí. 

 V posledních letech se stalo zvy-

kem, že utkání rozhodují zkušení borci 

nehrajících mužstev. Zkrátka a dobře 

jde o sportovní zápolení v daných pod-

mínkách, o vzájemné pochopení, o zá-

bavu a všeobecnou pohodu. Tu si vždy 

přejí nejen fotbalisté a diváci, ale i řada 

nezdřevských organizátorů, kteří turnaj 

připravují.  

 To přání se splnilo i letos 

v sobotu 9. srpna s těmito výsledky: 

Nezdřev – Stará garda Kasejovice 3: 3, 

do finále po penaltovém rozstřelu po-

stoupil Nezdřev. Sokol Vrbno – Stará 

garda Horažďovice rovněž 3 : 3, po 

penaltách si finále zasloužilo Vrbno. 

Třetí místo obsadily Horažďovice po 

vítězství 2 : 1 nad Kasejovicemi, když 

branky vítězů obstaral za Horažďovice 

hostující Vodička, za poražené skóroval 

Ráž. Ve finále se vedení ujalo Vrbno 

gólem Vonáška, za domácí pak vyrov-

nal Vinopal a o výhru Nezdřeva se za-

sloužil krásně provedeným trestným 

kopem Karel Jiřinec. 

 Po předání cen a diplomů orga-

nizátoři připravili na hřišti taneční par-

ket, své nástroje a zařízení rozbalila 

část hudebního seskupení Karel a při 

jeho muzice se jako obvykle tančilo 

dlouho přes půlnoc. 

 Dozvukem pouťového fotbalu 

bylo v neděli odpoledne přátelské utká-

ní Bezděkov – Nezdřev, v němž domácí 

prohráli vysoko 4 :1. 

  Jiří Čepelák  

 

Nezdřevské fotbalisty přivedly na hřiště mažoretky z Blatné, které svým  

vystoupením celý turnaj zahájily. 

foto -vj- 

 

e tomu již pár let nazpět, kdy 

Hradišťští nadšenci uspořádali 

první nohejbalový turnaj na 

tehdy zcela nově zrenovovaném hřišti. 

Bezesporu tento krok byl impulzem, 

pro dnes již tradiční nohejbalový tur-

naj. Letošní rok, dvanáctého července 

tomu bylo poprvé, kdy organizaci no-

hejbalového turnaje převzali členové 

SDH Hradiště a jejich spřízněnci. 

Celkem se registrovalo 8 

týmů. Pro slabší účast se hrálo “každý s 

každým“, na dva sety do deseti. Po 

sečtení bodů se nejlepší týmy utkaly o 

přední čtyři místa, ta byla oceněna věc-

nými dary a prvnímu ze zúčastněných 

se rok od roku předává putovní pohár. 

Jednou z účastnických cen pro všechny 

hráče bez rozdílu věku byla vychlazená 

plechovka piva. 

 O večerní zábavu se postarala 

populární revivalová skupina Víla 

Análka. Tato kapela, jak bylo vidět, 

nebyla mezi přítomnými žádným no-

váčkem, jelikož s prvním zahraným 

tónem byl taneční parket zaplněn. Libé 

tóny hudebních instrumentů energicky 

nabitých kapelníků a hlasy rozjařených 

občanů se nesly vesnicí až do brzkých 

ranních hodin. 

Poslední větou bychom chtěli 

poděkovat všem, kteří se podíleli na 

přípravných pracích, organizaci a také 

sponzorům, za hodnotné sponzorské 

dary. Věříme, že všichni zúčastněni si 

odnesli příjemné vzpomínky a budeme 

se těšit na viděnou. 

 

  Členové SDH Hradiště 

 

 

 

 

říznivci dechovky si přišli na své, 

když 19. července zavítali do 

Bezděkova do letního kina, kde 

celé odpoledne až do večerních hodin 

vyhrávala populární jihočeská hasičská 

dechovka Božejáci. 

 Sbor dobrovolných hasičů z 

Bezděkova pořádal již tradiční Vepřové 

hody, takže si přišli na své i příznivci 

různých vepřových specialit. Díky dal-

ším kulturním akcím v okolních obcích 

byla účast na vepřových hodech o něco 

slabší než v minulých letech, ale to vů-

bec neubralo na veselé náladě všech 

zúčastněných. Zpívalo se, tančilo se, 

jedlo se a pilo, zkrátka bylo veselo. Za 

tím vším však byly hodiny plánování a 

příprav, za což patří všem velké podě-

kování.  
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 Prodám zachovalá kamna Club do 1 000 Kč, brazilskou 

mačetu zn. Tramontina délka ostří 50 cm, za 600 Kč.    

Tel. 603 396 923. 

 

hledáme nové spolupracovníky na pozice: 
 

- pracovník výroby vzduchotechniky  
- montér vzduchotechniky 

335 44 Kasejovice 
tel. 371 595 293, www.kovokasejovice.cz 

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

Město Kasejovice 

 

srdečně zve na prezentaci nově vydané knihy 
 

Kasejovice (1264-2014) 

 

 

Sborník příspěvků k 750. výročí první písemné 
zmínky o Kasejovicích  

 

v sobotu 27. září 2014 od 17 hod.  
v Kulturně společenském centru Kasejovice 

Výstava včelařů a zahrádkářů 

 

v sobotu 27. září 2014      9 - 17 hod.  

v Kulturně spol. centru Kasejovice  

Výstava výpěstků a produktů letošní zahrádkářské 

sezóny a prezentace činnosti místní  

včelařské organizace. 
 

Pěstitelé mohou přinést své výpěstky ovoce,  

zeleniny i květin v pátek od 15 do 16 hod. 

Pro nově připravovanou knihu  
o 2. světové válce v Kasejovicích  

 

prosíme o zapůjčení fotografií s válečnou tématikou  
pro použití v publikaci. Fotografie budou naskenovány  

a hned vráceny.  
Děkuji Dana Matějovská, Obecní knihovna Kasejovice,  

602 429 346, knihovna@kasejovice.cz 

http://www.kovokasejovice.cz
mailto:vzt@kovokasejovice.cz

