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

Cenu Osobnost roku za nejvýznamněj-
ší umělecký počin roku 2016 získala 

dvaatřicetiletá Anna Hulačová. V patnácti-
leté historii soutěže je zatím nejmladší 
laureátkou a současně – po loňské Evě 
Koťátkové – teprve druhou ženou, která 
ocenění získala. Odborná porota Hulačo-
vou ocenila za její prezentaci ve finále 
Ceny Jindřicha Chalupeckého i za sérii 
menších výstav v galeriích etc. a INI a ve 
venkovní galerii Proluka v pražských 
Vršovicích.

„Anna Hulačová je jednou z nejvýraz-
nějších umělkyň nastupující generace. 
Ve své tvorbě nápaditě propojuje lidové 
umění s modernistickou tradicí a originál-
ním způsobem aktualizuje možnosti sochy 
jako média současného umění,“ vysvětlu-
je výběr zakladatel ceny, ředitel Galerie 
výtvarného umění v Chebu Marcel Fišer. 
„To, že jsme Annu ocenili i za její prezen-
taci ve finále Ceny Jindřicha Chalupecké-
ho, není myšleno jako polemika s rozhod-
nutím mezinárodní poroty. Ostatně vítěz 
Chalupeckého ceny Matyáš Chochola se 
v našem hlasování umístil na sedmé příč-
ce, což je lepší výsledek, než kterého 
dosáhla většina laureátů v minulých roční-
cích,“ dodává.

Anna Hulačová je absolventkou praž-
ské Akademie výtvarného umění, kde 
studovala v ateliérech Jaroslava Róny a 
Jiřího Příhody. Samostatně vystavuje od 
roku 2009. Od roku 2015 ji zastupuje 
pražská galerie Hunt Kastner, která ji 
v loňském roce s úspěchem prezentovala 
také na veletrhu ve švýcarské Basileji. Za 
svou výstavu ve finále loňského ročníku 
Ceny Jindřicha Chalupeckého získala 
cenu diváků. V březnu letošního roku se 
Anna Hulačová představí na výstavě v be-
rlínské galerii Meyer Riegger na společné 
výstavě s již zesnulým Jánem Mančuškou.

                     -převzato z tisku-

Osobností roku 2016

se stala Anna Hulačová

Dlouholetý dopisovatel do Kasejovic-
kých novin slavil životní jubileum. 

Pogratulovat a poděkovat za spolupráci mu 
přišla paní starostka Marie Čápová. Předala 
také Čestné uznání za dlouholetý přínos 
v oblasti místní historie a taky něco dobré-
ho na zub... A jelikož jsme byli zvědaví na 
životní osudy pana Kápara, dal se do 
vyprávění... 

Narodil se 21. ledna 1932 ve městě 
Berehovo v Podkarpatské Rusi. Jeho rodi-
če pracovali jako čeští úředníci na berní 
správě. V roce 1938 však začaly ve městě a 
okolí šarvátky vyprovokované Maďary. 
A tak otec poslal matku a malého Františka 
do Kasejovic k příbuzným, že se domů 
vrátí, až nepokoje přejdou. K tomu však již 
nedošlo. Paní Káparová se synkem jeli tři 
dny a tři noci a do Kasejovic dorazili v pon-
dělí po posvícení. Zde žili matčini příbuzní 
- sestra Růžena a bratr Josef. Otec v naději, 
že se situace uklidní, žil a pracoval ještě 
nějakou dobu v Berehovo. Ale nepokoje 
neustaly, naopak se vyostřovaly a tak se 
v listo-padu vypravil za svou rodinou do 
Kasejovic. Zde si manželé Káparovi 
zakoupili domek v dolní části města, kde 
pak František prožil klukovská léta plná 
dobrodružství. 

V roce 1938 začal 6-letý František 
navštěvovat školu. Prvních šest týdnů strá-
vil v české obecné škole v Berehově, pak 
nastoupil v Kasejovích. Z těchto let se mu 
do paměti zapsal hlavně kasejovický pan 
učitel Ciprýn, který mu udělil krom výuky i 
některé cenné rady do života. Když začala 

válka, František nastupoval do 2. třídy.
Ta naštěstí po dlouhých šesti letech 

skončila a František byl jedním z mnoha 
„kasováků“, kteří vřele a s velkou radostí 
vítali osvoboditele. 

V roce 1946 začal studovat na gymná-
ziu v Plzni. Po maturitě začal pracovat 
v Ústavu pro výzkum rud v Příbrami jako 
laborant. Aby nabyl vzdělání v oboru, který 
mu byl čím dál bližší, absolvoval roční 
abiturientský kurs na Průmyslové škole 
geologické v Praze. Poté nastoupil na čtyři 
měsíce do Jáchymova na odbor kutacích 
prací.

Od 1. října roku 1954 vykonával dvou-
letý základní vojenský výcvik. Po návratu 
domů změnil pracoviště a přešel k urano-
vým dolům v Příbrami. Zde pracoval 31 let 
jako geolog technik. Do důchodu odešel 
1. dubna 1983.  

Pan Kápar žije se svou manželkou 
Annou v Příbrami. Vychovali tři dcery, těší 
se ze šesti vnoučat a pěti pravnoučat. Pro 
své potomky vepsal vše zajímavé ze života 
svého i svých rodičů do knihy „Dědečku 
vyprávěj“. Manželé často vzpomínají na 
Kasejovice, zvláště pak na nezapomenutel-
né „Máje“ v roce 1958.

Do Kasejovických novin přispívá pan 
Kápar od roku 1995, za tu dobu napsal již 
102 článků s převážně historickou témati-
kou. Dalším hlavním tématem byla těžba 
zlata (seriál Zlato kolem nás). Jeho záliba-
mi je sběr minerálů, zahrádkaření, rybaření 
a houbaření.

  Dana Matějovská

Dlouholetý spolupracovník Kasejovických 

novin slaví životní jubileum
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Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové 

prostory v areálu radnice 
v Kasejovicích. 

Bližší informace
a tel. 371 595 100.

Rada města Kasejovice mimo jiné 
schvaluje:
ź pronájem pozemku parc. č. 229/4 o 

2výměře 28 m  v k.ú. Kasejovice p. 
2xxx za cenu 7 Kč/m  na dobu neurči-

tou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a 
pověřuje paní starostku k podpisu 
nájemní smlouvy

ź pronájem pozemku parc. č. 1779 o 
2výměře 67 m  v k.ú. Kasejovice p. xxx  

2za cenu 7 Kč/m  na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje 
paní starostku k podpisu nájemní 
smlouvy

ź nákup počítačového vybavení pro 
Základní školu Kasejovice ve výši 
cca 100 000 Kč

Usnesení zasedání 
Rady města  Kasejovice 

ze dne 28.12. 2016
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 pondělí 16. ledna jsme se ve Vsmuteční blatenské síni naposledy 
r o z l o u č i l i  s  p a n e m  V á c l a v e m  
Kalbáčem.                                                                                                

Chtěli bychom v následujících 
řádcích vzpomenout na tohoto vzácného 
člověka, našeho dlouholetého spolupra-
covníka, kolegu, kamaráda. Smuteční 
síní zazněly krásné písničky, které 
Václava doprovázely na jeho poslední 
cestě, a tak věrně popsaly jeho léta mezi 
námi. 

....pod tou  naší starou lípou… V tu 
chvíli jsem viděl ,,oujezdskou" náves, 
ke které právě lípy patří a Václavovo 
milované Oujezdo, pro které toho tolik 
udělal. V mysli mi běžely vzpomínky na 
náves, kde rostla stavba kulturního 
zařízení a prodejny potravin, kde byl 
Václav hlavním organizátorem a 
dokázal s partou sousedů hasičů 
vybudovat pěkné dílo. Obdivoval jsem 
jeho zaujetí pro dobrou věc a zápal, 
s jakým dokázal řešit těžkosti, které 
každou stavbu provázejí.

. . . .když se tě zlámalo, dej ho 
spravit... Písnička, při které jsem 
Václava viděl mezi námi v opravárenské 
d í l n ě  z e m ě d ě l s k é h o  d r u ž s t v a 
Agrochovu, kde dlouhá léta pracoval  
jako vedoucí - mistr. Pro nás skutečně 
mistrem byl a takového nadřízeného by 
si přála určitě i většina z Vás. Byl 
vedoucím s vel ikým přehledem, 
znalostmi, zkušenostmi, ale i s humorem 
a s výjimečným technickým talentem, 
pomocí kterého si dokázal poradit snad  
doslova se vším.

Při tom všem zůstával ale člověkem 
skromným, t rpěl ivým, s dobrým 
srdcem, který dokázal poradit každému, 
kdo se na něj obrátil - proto si získal u 
lidí a spolupracovníků úctu a přirozený 
respekt. Nám mladším byl spíš takovým 
tátou, který se snaží poradit, ukázat, jak 
by se mělo to či ono dělat, než nesmlou-
vavým nadřízeným a my si jej za to 
velmi vážili a obdivovali. Za ty roky v 
dílně, jen  těch lidí v nesnázích, co se  na 
něj obracelo, ať už Kasejovicemi jen 

projížděli nebo ,,jen” chtěli poradit.
... už mně koně vyvádějí... Slova 

písničky, která jako by chtěla připome-
nout, že Václav na hospodářství vyrostl 
a vztah ke zvířatům jej provázel celý 
život. Sám i při zaměstnání v družstvu 
vždy choval hospodářská zvířata a 
zv í ř a tům rozuměl .  Vzpomínám, 
kolikrát doprovázel předsedu na 
různých služebních cestách a předseda 
si jeho názoru vždy velmi vážil. Pokud 
se v podniku plánovala nějaká stavební 
oprava, nová stavba nebo rekonstrukce 
stájí, byl u toho Václav. Již jej pozlobí-
vávalo zdraví, a přesto se všeho aktivně 
účastnil. Měl totiž nevšední dar vidět 
zdánlivé maličkosti. Viděl vše z pozice 
hospodáře a snažil se práci lidem 
ulehčit. Všímal si různých technických 
řešení, dokázal si z toho vzít inspiraci, 
vylepšil je o vlastní nápad a zanedlouho 
již na tom pracoval. Když se po změně 
režimu otevřely hranice, na jedné cestě 
se inspiroval pomůckami pro živočiš-
nou výrobu. Po návratu se nápady 
zrealizovaly  a  do dnešních dní některé 
pomáhají a věřím, že ještě dlouho 
budou. Kolik jen toho pro zootechniky 
vymyslel a snažil se nelehkou práci 
usnadnit.   

...loučím se s Vámi, věrní kamará-
di… Člověku je najednou tak smutno, 
když si uvědomí, že se již s Václavem 
nepotká, nemůže se zastavit pro radu, 
optat, zdali se nepamatuje, jak bylo to či 
ono uděláno. Jakou ten měl paměť. 

Nic z toho už není možné a vím jak 
nám, Václave, budeš chybět. S obdivem 
a díkem se jen můžeme zpět ohlédnout, 
jaké dílo a kolik práce jsi po těch letech 
za sebou zanechal. Kolik toho jen po 
tomto nesmírně schopném, pracovitém 
a skromném člověku zůstalo. Velké 
poděkování.

Milý Václave, s velkou úctou a 
vděkem se s Tebou loučí Tví spolupra-
covníci a kamarádi. Čest Tvojí památce.
       
           -pch-     Agrochov  Kasejovice 
   

Rozloučení s panem Kalbáčem

 Město Kasejovice oznamuje 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

každé poslední pondělí v lichém měsíci,
tj. v r. 2017 – 27.3., 29.5., 31.7.,

 25.9., 27.11. 
Plastový odpad v zavázaných pytlích 
uložte den PŘEDEM na následujících 

sběrných místech v Kasejovicích: 
Ř před bývalou cukrárnou U Aničky 
Ř u kapličky sv. Martina 
Ř u kostela před hřbitovní zdí 
Ř u kontejnerů za samoobsluhou 
Ř na prostranství před hasičskou 

zbrojnicí 
Ř u studny na Jánském náměstí 
Ř u bytovek u Agrochovu 
Ř u zvonu na sklo před bytovkami 

proti prodejně 

Na vesnicích (Chloumek, Kladrubce, 
Polánka, Podhůří, Přebudov, Řesanice 

a Újezd) odpad uložte na náves 
ke kontejneru na sklo. 

Plastový odpad prosím neukládejte 
mimo tato určená místa. 

Děkujeme. 

ak na Nový rok, tak po celý rok. Podle Jtohoto hesla by v Kasejovicích bylo 
v roce 2017 vše, co se týče mezilidských 
vztahů, naprosto ideální.

Vysvětlím... Již třetí rok se koná v na-
šem městečku Tříkrálová sbírka. První 
rok byl trošku zahalen nejistotou a možná 
i nedůvěrou. Přesto se našlo mnoho lidí se 
srdcem a taky mincemi na dlani. 

Letošního roku, a to mluvím hlavně 
za partu koledníků na „hořejšku“, kde 
jsem chodila, nás sousedé často velice 
mile překvapili. Pro děti nachystali krom 
korunek do kasičky také mnoho dobrot, 
někde nás čekali s horkým čajem, jinde 
podarovali krabičkou s vánočními cuk-
rátky, či jinými lákavými dobrůtkami a 
vesměs všichni s úsměvem vítali malé 
koledníky. To tak zahřeje v srdci, pak se 
mnohem veseleji pochoduje zasněžený-
mi ulicemi. 

A tím se dostávám k malému zamyš-
lení. Děti chodí po městě vybírat nejen na 
Tři krále, oblíbenou trachtací je též kole-
dování o Velikonocích, či prosincové 
čertovské pochůzky. Tam je spíš rvačka o 

to, kdo všechno bude chodit a... inkaso-
vat. Neříkám, že jsou to špatné tradice, je 
to český folklór, který na vesnici jistě 
patří. Tyto akce se od sebe ovšem velice 
liší...

V případě Tří králů totiž ochotné děti 
nečeká žádný obnos, který by si na konci 
rozdělily a odměnily se tak za tu dřinu. 
Nečeká je vůbec nic... Krom toho pocitu, 
že dělají něco dobrého pro toho, kdo to 
potřebuje. V našem případě peníze popu-
tují na částečnou úhradu rehabilitační 
péče pro postižené dítko.

 A tak Vám, milí sousedé, za ty malé 
koledníčky děkuji - za vaši ochotu, štěd-
rost i úsměv. 

Děkuji moc také dětem, které chodily 
koledovat, vezmu to abecedně popořád-
ku: Zuzanka Cinová, Adélka Kopřivová, 
Evelínka Matějovská, Markétka Mer-
houtová, Bára Petrášková a Kačka Sudo-
vá. Děkuji též Ireně Majorové, která 
dělala doprovod jedné ze skupinek dětí. 
Mají moje velké díky!

                       
                    Dana Matějovská

Tříkrálové zamyšlení

Klub seniorů Babí léto
   zve do svých řad seniory 

na přátelské popovídání při kávě.
  Scházíme se vždy v úterý 

14 -17 hod. v klubovně 
kulturně společenského centra 

města Kasejovice.

Ve středu 25.1.2017 se sešli v příjemném prostředí pizzerie U Pejska a kočičky 
příznivci Virtuální Univerzity třetího věku, aby si převzali pamětní list za úspěšné 

absolvování kurzu Raná renesance v Itálii 15. st. Po následném občerstvení si s chutí 
zazpívali za doprovodu kytary pana Josefa Švagra. V mysli si tak oživili repertoár písní 
divadla Semafor a jiné evergreeny 60. let.                          Marie Prokopiusová

Slavnostní ukončení zimního semestru Virtuální U3V v Kasejovicích

Město Kasejovice zve důchodce 
z Kasejovic a spádových obcí na

SETKÁNÍ 
DŮCHODCŮ

 

dne 22. února 2017 od 14 hod. 
v sále Kulturního centra Kasejovice

Program:
Od 14 hodin - Vystoupení dětí 
z MŠ, žáků ZŠ a umělecké školy 

Od 15 hodin - K tanci a poslechu 
hraje "Malá muzika Nauše Pepíka”

Od 16.30 hodin - večeře
 

Zajištěno občerstvení, zákusky, 
ochutnávka zabijačkových specialit.

ajímá vás, čím se může pochlubit ZZákladní škola v Kasejovicích, co 
dělají dobře? Zajímá vás, co zajímavého 
nabízejí školy v Milči, Nepomuku, 
Vrčeni či Žinkovech? Jak mohou 
vzájemně obohatit působení na vaše děti? 
Nebo jsou pro vás jedinou informací 
o vztahu žáka a školy známky? 

Pokud jste alespoň na jednu otázku 
odpověděli ANO, přijďte se podívat na 
prezentaci toho, v čem jsou naše školy 
v ORP Nepomuk skvělé. 

Najdeme odpověď na otázku: Jakou 
roli můžeme hrát my, rodiče, zastupitelé, 
občané, aby úroveň vzdělávání byla 
vyšší? 

KDY: 8. března 2017 od 14 do 18 hodin
 

KDE: Sál hotelu U Zeleného stromu 
v Nepomuku 

JAK: Přátelsky, neformálně 
s občerstvením pro vás

Více informací na internetových 
stránkách: 

http://www.mas.nepomucko.cz

Je vzdělání našich dětí 

(ne)důležité?
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d í l n ě  z e m ě d ě l s k é h o  d r u ž s t v a 
Agrochovu, kde dlouhá léta pracoval  
jako vedoucí - mistr. Pro nás skutečně 
mistrem byl a takového nadřízeného by 
si přála určitě i většina z Vás. Byl 
vedoucím s vel ikým přehledem, 
znalostmi, zkušenostmi, ale i s humorem 
a s výjimečným technickým talentem, 
pomocí kterého si dokázal poradit snad  
doslova se vším.

Při tom všem zůstával ale člověkem 
skromným, t rpěl ivým, s dobrým 
srdcem, který dokázal poradit každému, 
kdo se na něj obrátil - proto si získal u 
lidí a spolupracovníků úctu a přirozený 
respekt. Nám mladším byl spíš takovým 
tátou, který se snaží poradit, ukázat, jak 
by se mělo to či ono dělat, než nesmlou-
vavým nadřízeným a my si jej za to 
velmi vážili a obdivovali. Za ty roky v 
dílně, jen  těch lidí v nesnázích, co se  na 
něj obracelo, ať už Kasejovicemi jen 

projížděli nebo ,,jen” chtěli poradit.
... už mně koně vyvádějí... Slova 

písničky, která jako by chtěla připome-
nout, že Václav na hospodářství vyrostl 
a vztah ke zvířatům jej provázel celý 
život. Sám i při zaměstnání v družstvu 
vždy choval hospodářská zvířata a 
zv í ř a tům rozuměl .  Vzpomínám, 
kolikrát doprovázel předsedu na 
různých služebních cestách a předseda 
si jeho názoru vždy velmi vážil. Pokud 
se v podniku plánovala nějaká stavební 
oprava, nová stavba nebo rekonstrukce 
stájí, byl u toho Václav. Již jej pozlobí-
vávalo zdraví, a přesto se všeho aktivně 
účastnil. Měl totiž nevšední dar vidět 
zdánlivé maličkosti. Viděl vše z pozice 
hospodáře a snažil se práci lidem 
ulehčit. Všímal si různých technických 
řešení, dokázal si z toho vzít inspiraci, 
vylepšil je o vlastní nápad a zanedlouho 
již na tom pracoval. Když se po změně 
režimu otevřely hranice, na jedné cestě 
se inspiroval pomůckami pro živočiš-
nou výrobu. Po návratu se nápady 
zrealizovaly  a  do dnešních dní některé 
pomáhají a věřím, že ještě dlouho 
budou. Kolik jen toho pro zootechniky 
vymyslel a snažil se nelehkou práci 
usnadnit.   

...loučím se s Vámi, věrní kamará-
di… Člověku je najednou tak smutno, 
když si uvědomí, že se již s Václavem 
nepotká, nemůže se zastavit pro radu, 
optat, zdali se nepamatuje, jak bylo to či 
ono uděláno. Jakou ten měl paměť. 

Nic z toho už není možné a vím jak 
nám, Václave, budeš chybět. S obdivem 
a díkem se jen můžeme zpět ohlédnout, 
jaké dílo a kolik práce jsi po těch letech 
za sebou zanechal. Kolik toho jen po 
tomto nesmírně schopném, pracovitém 
a skromném člověku zůstalo. Velké 
poděkování.

Milý Václave, s velkou úctou a 
vděkem se s Tebou loučí Tví spolupra-
covníci a kamarádi. Čest Tvojí památce.
       
           -pch-     Agrochov  Kasejovice 
   

Rozloučení s panem Kalbáčem

 Město Kasejovice oznamuje 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

každé poslední pondělí v lichém měsíci,
tj. v r. 2017 – 27.3., 29.5., 31.7.,

 25.9., 27.11. 
Plastový odpad v zavázaných pytlích 
uložte den PŘEDEM na následujících 

sběrných místech v Kasejovicích: 
Ř před bývalou cukrárnou U Aničky 
Ř u kapličky sv. Martina 
Ř u kostela před hřbitovní zdí 
Ř u kontejnerů za samoobsluhou 
Ř na prostranství před hasičskou 

zbrojnicí 
Ř u studny na Jánském náměstí 
Ř u bytovek u Agrochovu 
Ř u zvonu na sklo před bytovkami 

proti prodejně 

Na vesnicích (Chloumek, Kladrubce, 
Polánka, Podhůří, Přebudov, Řesanice 

a Újezd) odpad uložte na náves 
ke kontejneru na sklo. 

Plastový odpad prosím neukládejte 
mimo tato určená místa. 

Děkujeme. 

ak na Nový rok, tak po celý rok. Podle Jtohoto hesla by v Kasejovicích bylo 
v roce 2017 vše, co se týče mezilidských 
vztahů, naprosto ideální.

Vysvětlím... Již třetí rok se koná v na-
šem městečku Tříkrálová sbírka. První 
rok byl trošku zahalen nejistotou a možná 
i nedůvěrou. Přesto se našlo mnoho lidí se 
srdcem a taky mincemi na dlani. 

Letošního roku, a to mluvím hlavně 
za partu koledníků na „hořejšku“, kde 
jsem chodila, nás sousedé často velice 
mile překvapili. Pro děti nachystali krom 
korunek do kasičky také mnoho dobrot, 
někde nás čekali s horkým čajem, jinde 
podarovali krabičkou s vánočními cuk-
rátky, či jinými lákavými dobrůtkami a 
vesměs všichni s úsměvem vítali malé 
koledníky. To tak zahřeje v srdci, pak se 
mnohem veseleji pochoduje zasněžený-
mi ulicemi. 

A tím se dostávám k malému zamyš-
lení. Děti chodí po městě vybírat nejen na 
Tři krále, oblíbenou trachtací je též kole-
dování o Velikonocích, či prosincové 
čertovské pochůzky. Tam je spíš rvačka o 

to, kdo všechno bude chodit a... inkaso-
vat. Neříkám, že jsou to špatné tradice, je 
to český folklór, který na vesnici jistě 
patří. Tyto akce se od sebe ovšem velice 
liší...

V případě Tří králů totiž ochotné děti 
nečeká žádný obnos, který by si na konci 
rozdělily a odměnily se tak za tu dřinu. 
Nečeká je vůbec nic... Krom toho pocitu, 
že dělají něco dobrého pro toho, kdo to 
potřebuje. V našem případě peníze popu-
tují na částečnou úhradu rehabilitační 
péče pro postižené dítko.

 A tak Vám, milí sousedé, za ty malé 
koledníčky děkuji - za vaši ochotu, štěd-
rost i úsměv. 

Děkuji moc také dětem, které chodily 
koledovat, vezmu to abecedně popořád-
ku: Zuzanka Cinová, Adélka Kopřivová, 
Evelínka Matějovská, Markétka Mer-
houtová, Bára Petrášková a Kačka Sudo-
vá. Děkuji též Ireně Majorové, která 
dělala doprovod jedné ze skupinek dětí. 
Mají moje velké díky!

                       
                    Dana Matějovská

Tříkrálové zamyšlení

Klub seniorů Babí léto
   zve do svých řad seniory 

na přátelské popovídání při kávě.
  Scházíme se vždy v úterý 

14 -17 hod. v klubovně 
kulturně společenského centra 

města Kasejovice.

Ve středu 25.1.2017 se sešli v příjemném prostředí pizzerie U Pejska a kočičky 
příznivci Virtuální Univerzity třetího věku, aby si převzali pamětní list za úspěšné 

absolvování kurzu Raná renesance v Itálii 15. st. Po následném občerstvení si s chutí 
zazpívali za doprovodu kytary pana Josefa Švagra. V mysli si tak oživili repertoár písní 
divadla Semafor a jiné evergreeny 60. let.                          Marie Prokopiusová

Slavnostní ukončení zimního semestru Virtuální U3V v Kasejovicích

Město Kasejovice zve důchodce 
z Kasejovic a spádových obcí na

SETKÁNÍ 
DŮCHODCŮ

 

dne 22. února 2017 od 14 hod. 
v sále Kulturního centra Kasejovice

Program:
Od 14 hodin - Vystoupení dětí 
z MŠ, žáků ZŠ a umělecké školy 

Od 15 hodin - K tanci a poslechu 
hraje "Malá muzika Nauše Pepíka”

Od 16.30 hodin - večeře
 

Zajištěno občerstvení, zákusky, 
ochutnávka zabijačkových specialit.

ajímá vás, čím se může pochlubit ZZákladní škola v Kasejovicích, co 
dělají dobře? Zajímá vás, co zajímavého 
nabízejí školy v Milči, Nepomuku, 
Vrčeni či Žinkovech? Jak mohou 
vzájemně obohatit působení na vaše děti? 
Nebo jsou pro vás jedinou informací 
o vztahu žáka a školy známky? 

Pokud jste alespoň na jednu otázku 
odpověděli ANO, přijďte se podívat na 
prezentaci toho, v čem jsou naše školy 
v ORP Nepomuk skvělé. 

Najdeme odpověď na otázku: Jakou 
roli můžeme hrát my, rodiče, zastupitelé, 
občané, aby úroveň vzdělávání byla 
vyšší? 

KDY: 8. března 2017 od 14 do 18 hodin
 

KDE: Sál hotelu U Zeleného stromu 
v Nepomuku 

JAK: Přátelsky, neformálně 
s občerstvením pro vás

Více informací na internetových 
stránkách: 

http://www.mas.nepomucko.cz

Je vzdělání našich dětí 

(ne)důležité?
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Oselecké aktuality

Poplatky v Mladém Smolivci pro rok 2017

Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijícího občana  400 Kč
Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijící dítě do věku 15 let 250 Kč 
Poplatek za odvoz TKO pro rekreační objekt, dům 500 Kč
Poplatek za psa či fenu     50 Kč
Poplatek za dalšího psa či fenu   75 Kč
Vodné (včetně DPH)    11,50 Kč
Poplatky za odvoz  TKO jsou splatné do 31. 3. 2017
Vodné je splatné po červnovém odečtu do 30. 9. 2017

ak jste si mohli přečíst v minulém čísle JKN, přijalo tentokráte pozvání budi-
slavické farnosti k tradičnímu (již třinác-
tému) vánočnímu koncertu hudební těleso 
pedagogů nepomucké Základní umělecké 
školy. A jako každý rok po hudebním 
programu následovalo taktéž tradiční 
sousedské (či jak se teď říká: komunitní) 
setkání. A to vše opět tradičně za obětavé 
pomoci budislavických dobrovolných 
hasičů a pod záštitou mladosmoliveckého 
obecního úřadu. Troufám si říci, že snad 
každý z posluchačů odcházel ten večer 
z přeplněného budislavického farního 
kostela sv. Jiljí potěšen, ba i nadšen, exce-
lentním provedením děl mistrů klasické a 
duchovní hudby (m.j. Handela, Vivaldiho,  
J.S.Bacha, Gounoda či J. Kř.Vaňhala a d.) 
zahraných právě těmi muzikanty, kteří 
v nepomucké (a kasejovické) „lidušce“ 
uvádějí do krás hudby i děti mnohých 
z Vás. 

Dostal jsem od jedné z vystupujících – 
L. Kohoutové milé ohlédnutí za budisla-
vickými Vánocemi a dovolte, abych se 
s Vámi o ně podělil. Paní učitelka píše: 

 „Každý má ve svém srdci nějaké 
místo, do kterého se rád vrací. To moje je 
spojeno s dětstvím prožitým u babičky a 
dědečka v maličké vesničce. Se sestrou 
jsme v Přebudově trávily převážnou část 
víkendů a všechny prázdniny. S prarodiči 
jsme pravidelně navštěvovali nedělní mše 
v  kostele a chodili na hřbi-budislavickém
tov zapálit svíčky. Přebudov a jeho okolí 
je moje srdeční záležitost, proto mi srdce 

poskočilo, když se v naší základní umě-
lecké škole v Nepomuku objevil pan XY a 
požádal o vánoční program v kostele 
v Budislavicích. Trochu s obavami, jestli 
náš program bude dostačující, ale zároveň 
natěšeni, jsme s kolegy 29. 12. 2016 přijeli 
do ojíněných Budislavic. Byl mrazivý a 
klidný vánoční podvečer. Před kostelem 
už začínaly přípravy na sousedské setká-
ní.

 Stiskla jsem v ruce kliku od kostel-
ních dveří a oči se mi zastavily na mříži, 
která chrání kostel od té doby, co já si 
pamatuji. Tuhle mříž ukoval kladrubecký 
kovář, můj druhý dědeček. Prolétlo mě 
hlavou, jak jsem v dětství byla hrdá na to, 
že mnohé dveře domů z okolních vesnic 
zdobí a chrání dědečkova práce. S otevře-
ním dveří se přede mnou otevřely i vzpo-
mínky. Každou neděli jsme se sestrou, 
babičkou a dědečkem usedali do druhé 
lavice. Ta vůně je tu pořád stejná, jen 
kostel se mi zdá teď trochu menší. Je krás-
ný, vznešený a pokorný... Jako malá holka 
jsem si při kázání prohlížela všechny 
obrazy a sochy, poslouchala jsem a zpíva-
la s hlasy, které se jak andělé snášely z ků-
ru dolů. Jen málokrát jsem se mohla jít 
podívat nahoru na varhany, tam směli jen 
zpěváci. Jako dítě jsem se nikdy neodváži-
la podívat ani tam, kudy vstupoval pan 
farář a jeho nejbližší. Sakristie a prostor u 
oltáře byly pro mne vždy velkým tajem-
stvím. Před vystoupením jsem si musela 
alespoň na chvíli sednout na „své“ místo. 
Je to už tak dávno…

 Teď jsem stála se svými kolegy na 
opačné straně - v místech, kde pan farář 
kázával o Dobru a odpuštění. Začínali 
chodit první posluchači, za chvíli se kostel 
zaplnil. Byl to zvláštní, ale krásný pocit, 
postavit se před tolik lidí, kteří se přišli 
podívat na naše vystoupení. Když se kos-
telem rozezněl zvuk varhan, houslí a trub-
ky, vzpomněla jsem si na knihu o Kájovi 
Maříkovi, ze které nám babička čítávala. 
Na to, jaké má kostel tajemné kouzlo a jak 
se o Vánocích ještě několikrát znásobí. 
Když teď závěrem zazněly pod klenbou 
koledy zpívané více než stopadesáti hlasy 
našich posluchačů, byl to pro nás krásný 
zážitek. Díky panu X. jsme měli po delší 
době možnost účinkovat v kostele. Velmi 
milé a přátelské setkání dozajista skýtá do 
budoucnosti nějakou další spolupráci 
mezi Základní uměleckou školou v Nepo-
muku a akcemi v Budislavicích. Je obdi-
vuhodné, s jakým nadšením a obětavostí 
vkládají místní svoji energii do povědomí 
lidí, aby tato památka - kostel sv. Jiljí 
v Budislavicích – nebyla odkázána do 
zatracení v zapomenutí.“

Dovolím si už jen podotknout, že 
v budislavickém kostelíčku,  který 
zbudovali a zvelebovali ku cti a chvále boží 
od r. 1365(!) místní osadníci (z nichž mnozí 
byli Vašimi prapředky...) tento program 
nebyl posledním. Pro tento rok chystáme 
m.j. koncert známého souboru Quodlibet, či 
besedu s redaktory Českého rozhlasu o 
okolních slavných kostelních zvonech. 
A těšíme se s Vámi na shledanou!    -M.K.-

ětičky, které odolaly velkým mrazům a neskolila je chřipková Depidemie, si v sobotu 21.1.2017 přišly se svými rodiči zadová-
dět na maškarní bál do Budislavic.

Krátce před 14. hodinou se na sále začaly objevovat první 
masky, které se nemohly dočkat skupiny Minimax i toho, že si sami 
zazpívají do mikrofonu. Za svá vystoupení si zasloužily velký 
potlesk a sladkou karamelku. Kolem půl páté odpoledne přišla na 
řadu také velice oblíbená „židličková“. Na výherce čekala odměna 
v podobě mléčné čokolády. A než se dětičky začaly chystat do svých 
domovů, byla každá maska odměněna dárkovým balíčkem.

Během odpoledne bylo možné u vstupu zakoupit „štěstíčko“ a 
karnevalové konfety, na sále pak Zdena se Štěpkou prodávaly 
zákusky a domácí chlebíčky, radost v dětských očích nám doku-
mentovali Michal a Jana Schwarzovi.

Po šesté hodině se pořadatelé rozloučili s posledními malými 
návštěvníky a začali chystat sál na večerní tancovačku.

                                                   Monika Křížová

Dětský maškarní v Budislavicích 

 V den, kdy jsem usedla k papíru, 
abych zase téměř po roce napsala 

pár slov do Kasejovických novin, si 
konečně užíváme pravé ladovské zimy. 
Některý den sluníčko rozsvěcuje zářivé 
perličky na hromadách sněhu, které už na 
mnohých místech není kam odklízet a 
jindy nás zahalí mrznoucí mlha, která 
oblékne stromy a keře do bílého, že vypa-
dají jako nevěsty s družičkami.

Snad jen škarohlída, který ještě před 
nedávnem žehral na bláto, rozčiluje silný 
mráz a sníh. Tak nám zase jednou příroda 
ukázala, kdo je tady pánem. Nic není 
platné jednání parlamentu, který by rád, 
jako kdysi bolševici, poručil přírodě, kdy 
má pršet a kdy vát. Třebaže je plný exper-
tů na vše možné kolem nás, na přírodu si 
ještě netroufnul. A ne, že by nechtěl, ale 
zatím má spoustu práce se zvyšováním 
svých nízkých platů a s nekonečnými 
obstrukcemi při projednávání zákonů, 
potřebných pro obyčejný lid.

Nejsem zahořklá, třebaže si po před-
chozích větách připadám jak zapšklý 
pesimista, hledící jen na negativní věci. 
Naopak. Líbí se mi letošní zima, i když se 
v ní těžko pohybuji o dvou holích. Těším 
se na jaro a chci pevně věřit, že ze svého 
milovaného Holého vršku zase uvidím 
jasně se třpytící hladiny okolních rybníků 
a ucítím tu nejkrásnější vůni na světě - 
vůni čerstvě posekané trávy a prosychají-
cího sena.

V Nové Vsi je nás zas o něco méně. 
V létě nenadále odešel ze života a tím i 
z našeho souboru Mladinečka ing. Petr 
Vostřez, chalupář, který tu se svou rodi-
nou dlouhá léta trávil všechny prázdniny 
i dovolené. Na podzim jsme se pak roz-
loučili s Pavlem Majerem, kdysi bývalým 

tajemníkem MNV a myslivcem, který 
v tichosti vzdal svůj těžký boj o život. 
Pavel v souboru Mladinečka vymýšlel a 
také vyráběl neskutečné dřevěné ptákovi-
ny, kterými obveseloval jubilea našich 
členů a které se stávaly nezapomenutel-
ným inventářem našich oslav. Budeme na 
ně stále vzpomínat.

Na prahu letošního roku jsem si dala 
práci, sečetla a vypočítala průměrný věk 
členů našeho souboru Mladinečka. 
Dohromady je nám něco přes 1200 let, 
průměrný věk člena je 73 let a nic na tom 
nezmění ani naši „mladí“ - Magda a 
Vašek. Letos nás čekají oslavy sedmdesá-
tin a osmdesátin našich členů, tak bude-
me muset vymyslet nějakou „kulišárnu“, 
aby život byl o něco veselejší.

Poslední odstavec píši s trochou hoř-
kosti. Bude patřit pojízdné prodejně pana 
Houdka. Ani si nepamatuji, kolik let do 
naší vsi zajížděl k plné spokojenosti jak 
domácích, tak chalupářů. Vzpomínám si, 
jak před léty byla zima podobná té letoš-
ní. Autobus v zatáčce do vsi zapadnul, ale 
ani špatné povětrnostní podmínky pana 
Houdka neodradily od zajížďky do Nové 
Vsi. Od února už jezdit nebude. Nevím, 
zda to způsobil nový daňový systém, 
nebo už se to nevyplatí. V každém přípa-
dě jsou ve vesnicích, kam pan Houdek 
jezdil, staří lidé, kteří nemají auto nebo 
pro stáří už nejezdí. Ti budou mít problé-
my největší. Ve vašem autobusu, pane 
Houdku, bylo možné koupit, jak kdysi 
říkala moje maminka, vše od másla až po 
řetěz na kozu.

Tak, pane Houdku, hluboký a upřím-
ný dík. 	 	

                   A. Cibulková

Novoveské zamyšlení

Dne 7. ledna 2017 proběhl v Obecním 
šenku v Oselcích Myslivecký bál. 

Účastníci si odnesli bohatou zvěřinovou 
tombolu.

Dne 28. ledna 2017 se v Oseleckém 
šenku konal Hasičský bál SDH 

Oselce, návštěvnost byla kolem stovky 
návštěvníků a jako tradičně panovala 
velká spokojenost s bohatou různorodou 
tombolou.

Požár v obci Oselce

Dne 29.1. 2017 se v obci Oselce 
kolem 02:46 hod. rozezvučela 

požární siréna. Došlo k požáru obytného 
domu pana Hoška č.p. 75 v Oselcích. 

Na místo se postupně dostavil HZS 
Nepomuk, HZS Horažďovice, SDH 
Kasejovice, SDH Nepomuk. Poplach byl 
vyhlášen současně i místní jednotce 
SDH. Vzhledem k počasí (-12 st. C°) a 
rozsahu požáru byly k zabezpečení 
dopravy vody na hašení vyžádány velite-
lem zásahu další jednotky. K požáru 
vyjeli hasiči z Klatov a dobrovolné jed-
notky SDH okolních obcí - Lnáře, Myslív 
a Pačejov. O pomoc byli požádáni i hasiči 
z Jihočeského kraje ze stanice Blatná. 
Čerpací stanoviště hasiči vytvořili na 
dvou nedalekých rybnících a dále použili 
obecní hydrantovou síť. Vodu k požářišti 
dopravovali dálkově i kyvadlově. Celý 
zásah trval cca 15 hodin. 

Místní dobrovolní hasiči dalších 12 
hodin drželi nad požářištěm dohled. Při 
požáru nedošlo k žádnému zranění osob. 
Příčina požáru je předmětem šetření. 
Oheň zničil převážnou část hospodářské i 
obytné budovy. Druhý den po požáru, po 
ohledání místa technikem PČR a vyšetřo-
vatelem HZS Plzeňského kraje k určení 
příčiny vzniku požáru, byl zahájen úklid 
požářiště. Na odklízení trosek se nezištně 
podílela technika pana Vladimíra Jandy, 
OÚ Oselce, Farmy Oselce a hasiči SDH 
Oselce, za což patří všem velké poděko-
vání, které patří rovněž i těm, kteří se 
podíleli na likvidaci požáru.

               Václav Houlík, Oselce

Klub kasejovických žen

pořádá a srdečně zve na

DĚTSKÝ 

MAŠKARNÍ BÁL

25. března 2017 

od 14 hod. 

v sále kulturně 

společenského centra 

Kasejovice

Obecní knihovna Kasejovice 

chystá pro letošní rok opět 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR,

10. - 14. července 2017

 tentokrát na téma 

„Když byl děda malej kluk”

Přihlášky v knihovně, či na tel. 602 429 346.
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Oselecké aktuality

Poplatky v Mladém Smolivci pro rok 2017

Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijícího občana  400 Kč
Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijící dítě do věku 15 let 250 Kč 
Poplatek za odvoz TKO pro rekreační objekt, dům 500 Kč
Poplatek za psa či fenu     50 Kč
Poplatek za dalšího psa či fenu   75 Kč
Vodné (včetně DPH)    11,50 Kč
Poplatky za odvoz  TKO jsou splatné do 31. 3. 2017
Vodné je splatné po červnovém odečtu do 30. 9. 2017

ak jste si mohli přečíst v minulém čísle JKN, přijalo tentokráte pozvání budi-
slavické farnosti k tradičnímu (již třinác-
tému) vánočnímu koncertu hudební těleso 
pedagogů nepomucké Základní umělecké 
školy. A jako každý rok po hudebním 
programu následovalo taktéž tradiční 
sousedské (či jak se teď říká: komunitní) 
setkání. A to vše opět tradičně za obětavé 
pomoci budislavických dobrovolných 
hasičů a pod záštitou mladosmoliveckého 
obecního úřadu. Troufám si říci, že snad 
každý z posluchačů odcházel ten večer 
z přeplněného budislavického farního 
kostela sv. Jiljí potěšen, ba i nadšen, exce-
lentním provedením děl mistrů klasické a 
duchovní hudby (m.j. Handela, Vivaldiho,  
J.S.Bacha, Gounoda či J. Kř.Vaňhala a d.) 
zahraných právě těmi muzikanty, kteří 
v nepomucké (a kasejovické) „lidušce“ 
uvádějí do krás hudby i děti mnohých 
z Vás. 

Dostal jsem od jedné z vystupujících – 
L. Kohoutové milé ohlédnutí za budisla-
vickými Vánocemi a dovolte, abych se 
s Vámi o ně podělil. Paní učitelka píše: 

 „Každý má ve svém srdci nějaké 
místo, do kterého se rád vrací. To moje je 
spojeno s dětstvím prožitým u babičky a 
dědečka v maličké vesničce. Se sestrou 
jsme v Přebudově trávily převážnou část 
víkendů a všechny prázdniny. S prarodiči 
jsme pravidelně navštěvovali nedělní mše 
v  kostele a chodili na hřbi-budislavickém
tov zapálit svíčky. Přebudov a jeho okolí 
je moje srdeční záležitost, proto mi srdce 

poskočilo, když se v naší základní umě-
lecké škole v Nepomuku objevil pan XY a 
požádal o vánoční program v kostele 
v Budislavicích. Trochu s obavami, jestli 
náš program bude dostačující, ale zároveň 
natěšeni, jsme s kolegy 29. 12. 2016 přijeli 
do ojíněných Budislavic. Byl mrazivý a 
klidný vánoční podvečer. Před kostelem 
už začínaly přípravy na sousedské setká-
ní.

 Stiskla jsem v ruce kliku od kostel-
ních dveří a oči se mi zastavily na mříži, 
která chrání kostel od té doby, co já si 
pamatuji. Tuhle mříž ukoval kladrubecký 
kovář, můj druhý dědeček. Prolétlo mě 
hlavou, jak jsem v dětství byla hrdá na to, 
že mnohé dveře domů z okolních vesnic 
zdobí a chrání dědečkova práce. S otevře-
ním dveří se přede mnou otevřely i vzpo-
mínky. Každou neděli jsme se sestrou, 
babičkou a dědečkem usedali do druhé 
lavice. Ta vůně je tu pořád stejná, jen 
kostel se mi zdá teď trochu menší. Je krás-
ný, vznešený a pokorný... Jako malá holka 
jsem si při kázání prohlížela všechny 
obrazy a sochy, poslouchala jsem a zpíva-
la s hlasy, které se jak andělé snášely z ků-
ru dolů. Jen málokrát jsem se mohla jít 
podívat nahoru na varhany, tam směli jen 
zpěváci. Jako dítě jsem se nikdy neodváži-
la podívat ani tam, kudy vstupoval pan 
farář a jeho nejbližší. Sakristie a prostor u 
oltáře byly pro mne vždy velkým tajem-
stvím. Před vystoupením jsem si musela 
alespoň na chvíli sednout na „své“ místo. 
Je to už tak dávno…

 Teď jsem stála se svými kolegy na 
opačné straně - v místech, kde pan farář 
kázával o Dobru a odpuštění. Začínali 
chodit první posluchači, za chvíli se kostel 
zaplnil. Byl to zvláštní, ale krásný pocit, 
postavit se před tolik lidí, kteří se přišli 
podívat na naše vystoupení. Když se kos-
telem rozezněl zvuk varhan, houslí a trub-
ky, vzpomněla jsem si na knihu o Kájovi 
Maříkovi, ze které nám babička čítávala. 
Na to, jaké má kostel tajemné kouzlo a jak 
se o Vánocích ještě několikrát znásobí. 
Když teď závěrem zazněly pod klenbou 
koledy zpívané více než stopadesáti hlasy 
našich posluchačů, byl to pro nás krásný 
zážitek. Díky panu X. jsme měli po delší 
době možnost účinkovat v kostele. Velmi 
milé a přátelské setkání dozajista skýtá do 
budoucnosti nějakou další spolupráci 
mezi Základní uměleckou školou v Nepo-
muku a akcemi v Budislavicích. Je obdi-
vuhodné, s jakým nadšením a obětavostí 
vkládají místní svoji energii do povědomí 
lidí, aby tato památka - kostel sv. Jiljí 
v Budislavicích – nebyla odkázána do 
zatracení v zapomenutí.“

Dovolím si už jen podotknout, že 
v budislavickém kostelíčku,  který 
zbudovali a zvelebovali ku cti a chvále boží 
od r. 1365(!) místní osadníci (z nichž mnozí 
byli Vašimi prapředky...) tento program 
nebyl posledním. Pro tento rok chystáme 
m.j. koncert známého souboru Quodlibet, či 
besedu s redaktory Českého rozhlasu o 
okolních slavných kostelních zvonech. 
A těšíme se s Vámi na shledanou!    -M.K.-

ětičky, které odolaly velkým mrazům a neskolila je chřipková Depidemie, si v sobotu 21.1.2017 přišly se svými rodiči zadová-
dět na maškarní bál do Budislavic.

Krátce před 14. hodinou se na sále začaly objevovat první 
masky, které se nemohly dočkat skupiny Minimax i toho, že si sami 
zazpívají do mikrofonu. Za svá vystoupení si zasloužily velký 
potlesk a sladkou karamelku. Kolem půl páté odpoledne přišla na 
řadu také velice oblíbená „židličková“. Na výherce čekala odměna 
v podobě mléčné čokolády. A než se dětičky začaly chystat do svých 
domovů, byla každá maska odměněna dárkovým balíčkem.

Během odpoledne bylo možné u vstupu zakoupit „štěstíčko“ a 
karnevalové konfety, na sále pak Zdena se Štěpkou prodávaly 
zákusky a domácí chlebíčky, radost v dětských očích nám doku-
mentovali Michal a Jana Schwarzovi.

Po šesté hodině se pořadatelé rozloučili s posledními malými 
návštěvníky a začali chystat sál na večerní tancovačku.

                                                   Monika Křížová

Dětský maškarní v Budislavicích 
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abych zase téměř po roce napsala 
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oblékne stromy a keře do bílého, že vypa-
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Venku je mráz a sníh, šance bruslit, 
lyžovat, sáňkovat nebo bobovat. 

V televizi je spousta pohádek, na počítači 
lze hrát množství her. Jenže v Nezdřevě 
byl na sobotu 21. ledna odpoledne 
ohlášen tradiční dětský karneval, a tak 
ostatní radovánky šly stranou (zítra je 
taky den), honem vymyslet nějakou 
masku a hurá na karneval. 

Cestu na něj našlo tentokrát asi třicet 
dětí a čtyřicet členů jejich doprovodu. 
Nejspíš chřipková epidemie snížila počet 
návštěvníků, neboť chyběly některé 
tváře známé z minulých ročníků. Ovšem 
zábavu to nijak nenarušilo. Jako obvykle 
pěkně vyhrávali manželé Váchovi, 
organizaci si opět vzala na starost rodina 
Petra Chlandy. A rodiče se znovu na 
chvíli vrátili do dětských let, když si 
vyzkoušeli svou obratnost v soutěžích 
podle vzoru svých potomků.

Mezi maskami letos zaujal čertík, 
sněhuláček, Červená karkulka, ale také 
fotbalista, indiáni nebo kovboj. Letos se 
výrazně snížilo stáří účastníků, protože 
řadu z nich v doslova batolecím věku 
musel neustále doprovázet někdo 

z rodiny.
Odpoledne bylo jako obvykle 

vydařené, jen je otázka, jak dopadly 
dětské žaludky vydatně naplněné 
sladkostmi

 Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

 

Jak jinak to říct, než že ta zpráva přišla 
jako blesk z čistého zimního nebe a 

mrazila: V neděli 22. ledna 2017 zemřel 
pan Josef Větrovec ve věku 59 let. Zármu-
tek se mísí s nárazem neodvratnosti lidské-
ho osudu.

Nezdřev ztratil činorodého člena Sboru 
dobrovolných hasičů, v němž mnoho let 
působil jako přirozená autorita na místě 
starosty. Jeho přičiněním vznikl v roce 
1996 Sportovní klub Nezdřev a i v něm byl 
coby generální sekretář hnacím kolesem. 
Určitou dobu byl také členem obecního 
zastupitelstva a jeho občasná oponentura 
vždy mířila za prospěchem obce a uznáním 
váhy zdravého rozumu. Svou neúčast na 
jakékoli místní brigádě by pokládal za 
neodpustitelný hřích.

Přezdívku mu vytvořila jeho maminka, 
když mu, malinkému klučinovi, říkávala: 
Ty za mnou pořád běháš jako to kuře. 
Býval v bezděkovské a později kasejovické 
škole rozpustilým žákem, spolu s ostatními 
nevynechal žádnou klukovskou zábavu, 

z pohledu přísných dospělých však lumpár-
nu. Na to se dnes už vzpomíná v dobrém 
rozmaru u piva v nezdřevské hospodě. A i 
v ní budou chybět nejen jeho humorné 
hlášky, ale i komentáře ke sportu či politice.

Vyučil se zedníkem a v mnoha chalu-
pách široko daleko po něm zůstávají pevné 
zdi. Byl svéráznou a uznávanou osobností, 
jež zanechává ve všech, kdo ho aspoň 
trochu poznali, nesmazatelné vzpomínky.

Kormutlivá nálada v pondělí 30. ledna 
v síní blatenského krematoria se trochu 
změnila při vzpomínkovém posezení v nez-
dřevské společenské místnosti. Jenže se 
smutkem budou Nezdřevští ještě dost dlou-
ho.

Říkalo a nepřestane se mu říkat KUŘE.
                  -jč-

Kéž by bylo všechno jako dřív
a Tys byl živ...

Tuto vzpomínku Ti posíláme, 
místo v srdci pro Tebe navždy máme...

Dne 12. února 2017 uplynulo 
již 7 let, kdy nás navždy opustil náš 

milovaný tatínek a manžel

pan Jan Fučík, chalupář z Kotouně.

Stále vzpomínají manželka Zdena a dcery Káťa se Zuzkou.
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Žáci kasejovické ZŠ v Regensburgu

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Michal Kliment: Modřiny
&  Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
&  Magda Váňová: Kukaččí mládě
&  Stanislav Češka: Nezralá vražda
&  Jo Nesbø: Půlnoční slunce
&  Elizabeth Haran: Květy v poušti
&  Vratislav Vyhlídka: Lví stíhač a Černý orel nad Madridem
&  Evžen Boček: Aristokratka na koni
&  P. Popper: Filip na ostrově šťastného života
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Možnost pořádání oslav, pracovních 
schůzek, setkání spolužáků -  prodloužení 

otevírací doby pro tyto příležitosti.
OTEVÍRACÍ DOBA: 

Úterý - pátek 12 - 19 hod., 
Sobota 12 - 21 hod. +?, 

Neděle 15 - 19 hod.
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 

ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 
(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM,,
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ÚNOR ŤUKÁ NA DVEŘE 
MASOPUST MU OTEVŘE

Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je 
kočičce, hřbet se jí ježí… Tato píseň nás 
provázela celý měsíc leden. Potrápil nás 

svými mrazy a trochu i sněhovou nadíl-
kou, kterou jsme si ale společně náležitě 
užívali. Horší byla návštěva bacílků - 
Kašlíka a Rýmy, kterým se u nás ve škol-
ce tak zalíbilo, že se jim nechce odcesto-
vat jinam. Všichni jsme se vystřídali 

v marodění, nevyjímaje paní kuchařky i 
paní učitelky.

 CO NÁS BAVILO
 Přijelo k nám ,,Divadélko kouzel a soutě-
ží” se svým kouzelnickým vystoupením, 
do kterého jsme se ochotně zapojovali. 
Stali se z nás asistenti i kouzelníci.
Na malé inženýry jsme si zahráli v Malé 
dětské univerzitě. Zkusili jsme si, že to 
není jen tak, naplánovat a postavit sídliště.
Vodnickou pohádkou od divadélka 
Fištrón jsme zakončili ledový měsíc 
LEDEN.
Celý měsíc se staráme o ptačí kamarády, 
zasypáváme slunečnici a ptačí zob do 
pověšených krmítek po zahradě. Zimu a 
sníh máme rádi, ale těšíme se na jaro.

 Masopust, masopust, Popeleční středa,
 kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.

  Ledvinová Ivana
    ředitelka mateřské školy
  

Pizzerie 

U pejska a kočičky
Včelařský rok...

...je název nového kurzu VU3V v Kasejovicích. Prof. Ing. Karel Voříšek, Csc. 
poutavou formou seznamuje se základními činnostmi nezbytnými pro založení 
včelstva a péče o ně v průběhu celého včelařského roku.
6 přednášek s názvy: Med - Časné jaro - Jaro - Choroby včel - Podletí, příprava na 
zimu a odběr měli - Chov a výměna matek, těžba vosku - probíhá od 1. února do 
12. dubna 2017 vždy jedenkrát za 14 dní v Kulturně společenském centru města 
Kasejovice.
Zájemci z řad včelařů i milovníků přírody vítáni.
Cena kurzu je 300 Kč. Přihlášky v Obecní knihovně Kasejovice. 
Možnost se zapojit je ještě 15. února ve 14 hod.

Děti se v Nezdřevě radovaly na karnevalu

„Moje tři osobní rady do nového roku“
Milí čtenáři Kasejovických novin, 

pokud čtete pravidelně tyto řádky v mojí 
rubrice Seriálu o zdraví a zdravém životním 
stylu, pak Vám patří velký dík za Vaši 
pozornost, kterou věnujete těmto mým 
článkům, avšak ne kvůli mně, ale kvůli 
Vám samým. Pokud ale krom toho, že 
články čtete, si z nich ještě něco praktické-
ho uvádíte přímo do Vašich životů, pak je 
má radost dvojnásobná. Jestli se mi za ten 
rok a tři čtvrtě, co Vám články přináším, 
podařilo například to, že někdo začal dbát 
více o své tělo zdravějším životním stylem, 
pravidelnými procházkami či napravením 
méně vhodných stravovacích návyků, pak 
považuji svou publikační činnost za úspěš-
nou a přínosnou. 

Tento můj další článek, v pořadí již 22., 
je však jakýmsi zakončením tohoto seriálu. 
Jelikož má snaha, láska k oboru a výsledky 
mé činnosti se mi začínají vracet v rámci 

navyšování pracovních aktivit, spolupráce a 
nových výzev, musela jsem přistoupit k o-
mezení některých mých dosavadních akti-
vit. O mou publikační činnost a rady nepři-
jdete, jen budou k dispozici na mém webo-
vém blogu www.martinakorejckova-
.cz/blog a také nově i na známém portálu o 
přírodní medicíně www.celostnimedicina-
.cz v rubrice „výživa“. Věřím, že moje 
rozhodnutí pochopíte a taktéž jsem pře-
svědčená o tom, že kdo si moje články bude 
nadále chtít číst, tak si je rád vyhledá na 
zmiňovaných odkazech. 

Rozloučím se s Vámi třemi osobními 
tipy z mého životního stylu, na které vsázím 
já, abych si udržela zdravé tělo a mysl: ;-) 
1.) Láska k pohybu
Pohyb - v mých článcích téměř neustále 
zmiňovaný, ale jsem přesvědčená, že je to 
alfa omega zdravého žití. Mě osobně třeba 
od jara do podzimu můžete v Kasejovicích 
vidět běhat nebo minimálně svižně chodit. 

2.) Osobitý přístup ke stravování
Jídlo a stravování to je prostě moje parketa. 
Nadále platí, že jsem tady i pro Vás s nabíd-
kou osobních konzultací v rámci správného 
stravování, výběrem potravin, receptů, 
pomoc při hubnutí, jídelníčkem při různých 
onemocněních. Samozřejmostí je i můj 
osobní příklad…
3.) Pozitivně laděná osobnost
Jak žít a ne pouze přežívat? Jako já – brát to, 
že život je neustálá změna; tolerovat lidi 
takové, jací jsou; dbát na to, že žít je důleži-
té s úsměvem a pozitivním nadhledem 
nejen, když je vše hezké, ale kumšt je to i 
v případě, že všechno nejde tak, jak by 
člověk chtěl. Víte, že pozitivně ladění lidé, 
které život baví, žijí déle???
Krásné dny nejen v roce 2017, ale i po celý 
život přeje Martina Korejčková

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311

t.č.: 721 634 113

Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 22. díl

Rodina Rezkova děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit 

se zesnulým 

Josefem Rezkem 
z Kasejovic

Kuře v Nezdřevě zůstává



Venku je mráz a sníh, šance bruslit, 
lyžovat, sáňkovat nebo bobovat. 

V televizi je spousta pohádek, na počítači 
lze hrát množství her. Jenže v Nezdřevě 
byl na sobotu 21. ledna odpoledne 
ohlášen tradiční dětský karneval, a tak 
ostatní radovánky šly stranou (zítra je 
taky den), honem vymyslet nějakou 
masku a hurá na karneval. 

Cestu na něj našlo tentokrát asi třicet 
dětí a čtyřicet členů jejich doprovodu. 
Nejspíš chřipková epidemie snížila počet 
návštěvníků, neboť chyběly některé 
tváře známé z minulých ročníků. Ovšem 
zábavu to nijak nenarušilo. Jako obvykle 
pěkně vyhrávali manželé Váchovi, 
organizaci si opět vzala na starost rodina 
Petra Chlandy. A rodiče se znovu na 
chvíli vrátili do dětských let, když si 
vyzkoušeli svou obratnost v soutěžích 
podle vzoru svých potomků.

Mezi maskami letos zaujal čertík, 
sněhuláček, Červená karkulka, ale také 
fotbalista, indiáni nebo kovboj. Letos se 
výrazně snížilo stáří účastníků, protože 
řadu z nich v doslova batolecím věku 
musel neustále doprovázet někdo 

z rodiny.
Odpoledne bylo jako obvykle 

vydařené, jen je otázka, jak dopadly 
dětské žaludky vydatně naplněné 
sladkostmi

 Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

 

Jak jinak to říct, než že ta zpráva přišla 
jako blesk z čistého zimního nebe a 

mrazila: V neděli 22. ledna 2017 zemřel 
pan Josef Větrovec ve věku 59 let. Zármu-
tek se mísí s nárazem neodvratnosti lidské-
ho osudu.

Nezdřev ztratil činorodého člena Sboru 
dobrovolných hasičů, v němž mnoho let 
působil jako přirozená autorita na místě 
starosty. Jeho přičiněním vznikl v roce 
1996 Sportovní klub Nezdřev a i v něm byl 
coby generální sekretář hnacím kolesem. 
Určitou dobu byl také členem obecního 
zastupitelstva a jeho občasná oponentura 
vždy mířila za prospěchem obce a uznáním 
váhy zdravého rozumu. Svou neúčast na 
jakékoli místní brigádě by pokládal za 
neodpustitelný hřích.

Přezdívku mu vytvořila jeho maminka, 
když mu, malinkému klučinovi, říkávala: 
Ty za mnou pořád běháš jako to kuře. 
Býval v bezděkovské a později kasejovické 
škole rozpustilým žákem, spolu s ostatními 
nevynechal žádnou klukovskou zábavu, 

z pohledu přísných dospělých však lumpár-
nu. Na to se dnes už vzpomíná v dobrém 
rozmaru u piva v nezdřevské hospodě. A i 
v ní budou chybět nejen jeho humorné 
hlášky, ale i komentáře ke sportu či politice.

Vyučil se zedníkem a v mnoha chalu-
pách široko daleko po něm zůstávají pevné 
zdi. Byl svéráznou a uznávanou osobností, 
jež zanechává ve všech, kdo ho aspoň 
trochu poznali, nesmazatelné vzpomínky.

Kormutlivá nálada v pondělí 30. ledna 
v síní blatenského krematoria se trochu 
změnila při vzpomínkovém posezení v nez-
dřevské společenské místnosti. Jenže se 
smutkem budou Nezdřevští ještě dost dlou-
ho.

Říkalo a nepřestane se mu říkat KUŘE.
                  -jč-

Kéž by bylo všechno jako dřív
a Tys byl živ...

Tuto vzpomínku Ti posíláme, 
místo v srdci pro Tebe navždy máme...

Dne 12. února 2017 uplynulo 
již 7 let, kdy nás navždy opustil náš 

milovaný tatínek a manžel

pan Jan Fučík, chalupář z Kotouně.

Stále vzpomínají manželka Zdena a dcery Káťa se Zuzkou.
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Žáci kasejovické ZŠ v Regensburgu

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Michal Kliment: Modřiny
&  Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
&  Magda Váňová: Kukaččí mládě
&  Stanislav Češka: Nezralá vražda
&  Jo Nesbø: Půlnoční slunce
&  Elizabeth Haran: Květy v poušti
&  Vratislav Vyhlídka: Lví stíhač a Černý orel nad Madridem
&  Evžen Boček: Aristokratka na koni
&  P. Popper: Filip na ostrově šťastného života
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Možnost pořádání oslav, pracovních 
schůzek, setkání spolužáků -  prodloužení 

otevírací doby pro tyto příležitosti.
OTEVÍRACÍ DOBA: 

Úterý - pátek 12 - 19 hod., 
Sobota 12 - 21 hod. +?, 

Neděle 15 - 19 hod.
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 

ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 
(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390
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ÚNOR ŤUKÁ NA DVEŘE 
MASOPUST MU OTEVŘE

Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je 
kočičce, hřbet se jí ježí… Tato píseň nás 
provázela celý měsíc leden. Potrápil nás 

svými mrazy a trochu i sněhovou nadíl-
kou, kterou jsme si ale společně náležitě 
užívali. Horší byla návštěva bacílků - 
Kašlíka a Rýmy, kterým se u nás ve škol-
ce tak zalíbilo, že se jim nechce odcesto-
vat jinam. Všichni jsme se vystřídali 

v marodění, nevyjímaje paní kuchařky i 
paní učitelky.

 CO NÁS BAVILO
 Přijelo k nám ,,Divadélko kouzel a soutě-
ží” se svým kouzelnickým vystoupením, 
do kterého jsme se ochotně zapojovali. 
Stali se z nás asistenti i kouzelníci.
Na malé inženýry jsme si zahráli v Malé 
dětské univerzitě. Zkusili jsme si, že to 
není jen tak, naplánovat a postavit sídliště.
Vodnickou pohádkou od divadélka 
Fištrón jsme zakončili ledový měsíc 
LEDEN.
Celý měsíc se staráme o ptačí kamarády, 
zasypáváme slunečnici a ptačí zob do 
pověšených krmítek po zahradě. Zimu a 
sníh máme rádi, ale těšíme se na jaro.

 Masopust, masopust, Popeleční středa,
 kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.

  Ledvinová Ivana
    ředitelka mateřské školy
  

Pizzerie 

U pejska a kočičky
Včelařský rok...

...je název nového kurzu VU3V v Kasejovicích. Prof. Ing. Karel Voříšek, Csc. 
poutavou formou seznamuje se základními činnostmi nezbytnými pro založení 
včelstva a péče o ně v průběhu celého včelařského roku.
6 přednášek s názvy: Med - Časné jaro - Jaro - Choroby včel - Podletí, příprava na 
zimu a odběr měli - Chov a výměna matek, těžba vosku - probíhá od 1. února do 
12. dubna 2017 vždy jedenkrát za 14 dní v Kulturně společenském centru města 
Kasejovice.
Zájemci z řad včelařů i milovníků přírody vítáni.
Cena kurzu je 300 Kč. Přihlášky v Obecní knihovně Kasejovice. 
Možnost se zapojit je ještě 15. února ve 14 hod.

Děti se v Nezdřevě radovaly na karnevalu

„Moje tři osobní rady do nového roku“
Milí čtenáři Kasejovických novin, 

pokud čtete pravidelně tyto řádky v mojí 
rubrice Seriálu o zdraví a zdravém životním 
stylu, pak Vám patří velký dík za Vaši 
pozornost, kterou věnujete těmto mým 
článkům, avšak ne kvůli mně, ale kvůli 
Vám samým. Pokud ale krom toho, že 
články čtete, si z nich ještě něco praktické-
ho uvádíte přímo do Vašich životů, pak je 
má radost dvojnásobná. Jestli se mi za ten 
rok a tři čtvrtě, co Vám články přináším, 
podařilo například to, že někdo začal dbát 
více o své tělo zdravějším životním stylem, 
pravidelnými procházkami či napravením 
méně vhodných stravovacích návyků, pak 
považuji svou publikační činnost za úspěš-
nou a přínosnou. 

Tento můj další článek, v pořadí již 22., 
je však jakýmsi zakončením tohoto seriálu. 
Jelikož má snaha, láska k oboru a výsledky 
mé činnosti se mi začínají vracet v rámci 

navyšování pracovních aktivit, spolupráce a 
nových výzev, musela jsem přistoupit k o-
mezení některých mých dosavadních akti-
vit. O mou publikační činnost a rady nepři-
jdete, jen budou k dispozici na mém webo-
vém blogu www.martinakorejckova-
.cz/blog a také nově i na známém portálu o 
přírodní medicíně www.celostnimedicina-
.cz v rubrice „výživa“. Věřím, že moje 
rozhodnutí pochopíte a taktéž jsem pře-
svědčená o tom, že kdo si moje články bude 
nadále chtít číst, tak si je rád vyhledá na 
zmiňovaných odkazech. 

Rozloučím se s Vámi třemi osobními 
tipy z mého životního stylu, na které vsázím 
já, abych si udržela zdravé tělo a mysl: ;-) 
1.) Láska k pohybu
Pohyb - v mých článcích téměř neustále 
zmiňovaný, ale jsem přesvědčená, že je to 
alfa omega zdravého žití. Mě osobně třeba 
od jara do podzimu můžete v Kasejovicích 
vidět běhat nebo minimálně svižně chodit. 

2.) Osobitý přístup ke stravování
Jídlo a stravování to je prostě moje parketa. 
Nadále platí, že jsem tady i pro Vás s nabíd-
kou osobních konzultací v rámci správného 
stravování, výběrem potravin, receptů, 
pomoc při hubnutí, jídelníčkem při různých 
onemocněních. Samozřejmostí je i můj 
osobní příklad…
3.) Pozitivně laděná osobnost
Jak žít a ne pouze přežívat? Jako já – brát to, 
že život je neustálá změna; tolerovat lidi 
takové, jací jsou; dbát na to, že žít je důleži-
té s úsměvem a pozitivním nadhledem 
nejen, když je vše hezké, ale kumšt je to i 
v případě, že všechno nejde tak, jak by 
člověk chtěl. Víte, že pozitivně ladění lidé, 
které život baví, žijí déle???
Krásné dny nejen v roce 2017, ale i po celý 
život přeje Martina Korejčková

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311

t.č.: 721 634 113

Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 22. díl

Rodina Rezkova děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit 

se zesnulým 

Josefem Rezkem 
z Kasejovic

Kuře v Nezdřevě zůstává
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ź Obec Oselce nabízí k pronájmu Obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám málo používaná elektrická akumulační kamna - 
2 .  AK, 7.  AK. Sleva 50 % z prodejní  ceny. 
Tel. 723 526 861.

ź Prodám dřevěný stojan na pokojové rostliny, levně. 
Tel. 723 571 323.

ź Prodám elektrický bojler Dražice 125 l, rok výroby 2013, 
cena 1 100 Kč. Tel. 724 342 940.

Inzerce...

Firma LADEKOV, s.r.o. Nezdřev
s dvacetiletou tradicí

vyrábí plastová okna, vchodové dveře, předokenní 
rolety, žaluzie a sítě proti hmyzu. Dále nabízí 

garážová vrata rolovací a sekční.

Na výrobu plastových oken a dveří  garantujeme záruku 
60 měsíců. Zajišťujeme pozáruční servis.

Tel. 77 35 36 503.

Město Kasejovice 
zve srdečně na přednášku 
Davida Růžičky

ADOLF LOOS 
- otec moderní architektury 
Müllerova vila a plzeňské interiéry

Sobota 18.2. od 18 hod.
sál Kulturně společenského 
centra Kasejovice

ZMĚNA TERMÍN
U Z D

ŮVODU N
EMOCI

Město Kasejovice zve srdečně na 
diaprojekci cestovatele Petra Nazarova

HAVAJ
v pondělí 13. března 2017 od 18 hod.
v sále kulturně společenského centra 

Kasejovice

Připravujeme diaprojekci

v pondělí 20. března 2017
od 18 hod. v sále kulturně 

společenského centra

 Srí Lanka

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá a Dominant ve všech barvách  z našeho chovu! 
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks.    

Prodej: 8. března 2017 
Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40 hod.                                                                         

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 
- cena dle poptávky.  

Informace: Po-Pá  9-16 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840.

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 


