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

Z obsahu ……… 
�  Vichřice na Smolivecku 

 
 
 
 
 
 
 

�  V Budislavicích se bálovalo   
�  Statistika obyvatel za rok 2006 
�  Vichřice v Hradišti porazila staletou   
   lípu 
�  Florbalisté  sahali  po   velkém 
   úspěchu 
   Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 
15. 3. 2007. Příjem příspěvků do č.  3/2007 
KN  je do  28.2. 2007                            -rkn- 

 
 

 

  

V letošním roce došlo ke zvýšení 
ceny za svoz komunálního odpadu 
z dosavadních 350 na 420 korun na osobu a 
rok. Hlavním důvodem, který Město Kasejo-
vice vedl ke zvýšení této částky o 70 korun, 
bylo zdražení služeb firmou Rumpold, která 
zde svoz komunálního odpadu zajišťuje.  
                                  (pokračování na str. 2)  

 V noci z 18. na 19. ledna tohoto roku se nad celým územím České 
republiky přehnal orkán. Tato silná vichřice způsobila v celé České republice 
miliardové škody a nevyhnula se ani Kasejovicku. Obdobně jako na jiných 
místech byla situace v Kasejovicích a okolí zkomplikovaná několikahodino-
vým výpadkem elektrické energie. V  Kasejovicích  k   němu  došlo 18. ledna  

kolem 19. hodiny a obnovení dodávky elek-
trické energie se místní občané dočkali až 
v dopoledních hodinách následujícího dne. 
 Silná vichřice způsobila nemalé ško-
dy na obecním majetku i na objektech sou-
kromých osob cca za 8,5 milionů korun. Ve 
většině případů se jednalo o poškození střeš-
ní krytiny. Řádění silného větru neušel ani 
kostel sv. Jakuba v Kasejovicích a kostel 
Všech svatých v Řesanicích. Značné škody 
napáchal orkán v oblasti lesního hospodář-
ství, kde v důsledku jeho řádění došlo ke 
zničení obecních lesních porostů v rozsahu 
přes  3000 m3 dřeva. Na likvidaci škod způ-
sobených silnou vichřicí bylo a bude nutné 
vynaložit velké finanční prostředky.       -lfš-  

Na snímcích shora poničená střecha kostela sv. Jakuba a domu na náměstí v Kasejovi-
cích, dole škody na obecních lesních porostech                                                 fota –vb– 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� stanovisko k pojištění majetku města 

� stažení žádosti  Kateřiny Kohoutové o pronájem nebyto-
vých prostor v budově č. p. 98 

� informace z města 

- zprávu o daňové kontrole provedené Finančním úřa-
dem PJ na akci: Kasejovice, okr. PJ, II. etapa dokon-
čení Základní školy Kasejovice 

- škody na městském majetku po vichřici  
- spolek pro obnovu venkova – petice proti diskrimina-

ci obyvatel venkova 
- volný byt v Řesanicích 
- nabídka p. Niedrleho na uspořádání koncertu společ-

ně se ZUŠ – 10 dětí + 2 profesionální umělci  
-  o plánované výstavbě větrných elektráren 

SCHVALUJE: 
� platové výměry ředitelek Základní a Mateřské školy Ka-

sejovice  

�  navýšení mimořádných odměn za výsledky hospodaření 
ředitelkám Základní a Mateřské školy Kasejovice 

�  Smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky do knihovny v  
   Kasejovicích 

�  Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě mezi Obcí Kasejovi-
ce a Krajským úřadem Plzeňského kraje — internetizace  
knihoven 

� odkoupení   movitých  věcí  do  kulturního  zařízení   v 
Kladrubcích v celkové částce 12 000 Kč 

�  pronájem nebytový prostor v  č. p. 98 Romanu Hojsovi,   
    bytem Kasejovice na dobu dvou let    
STANOVUJE: 
�  cenu vodného a stočného 17 Kč včetně DPH 
SOUHLASÍ: 
�  se zpracováním dřeva z kalamity formou samovýroby 

�  se zpracováním územního plánu extravilánu města Ka- 
   sejovice  
POVĚŘUJE: 
�  starostku města vyjednáváním s pojišťovnou ohledně 

snížení pojistné částky na pojištění majetku 

�  starostku města podáním žádosti na Ministerstvo místní-
ho rozvoje o poskytnutí dotace na obnovu obecního ma-
jetku postiženého živelnou pohromou (vodojem, ČOV) 

�  Ing. Machovce prodejem dřeva z kalamity             -rkn- 

 

Město Kasejovice upozorňuje veřejnost na zákaz vol-
ného pobíhání psů na veřejném prostranství. Veřejným pro-
stranstvím se ve Městě Kasejovice rozumí náměstí, ulice, tráv-
níky a všechny prostory v zastavěné části obce přístupné kaž-
dému bez omezení. Obecní vyhláška č. 1/96 o pohybu zvířat na 
veřejném prostranství jasně stanoví, že na veřejném prostran-
ství se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majite-
le nebo jím pověřené osoby vždy na vodítku s náhubkem a psí 
známkou. Chování psů musí být usměrňováno odpovědnou 
osobou tak, aby neohrožovalo majetek, životní prostředí nebo 
životy a zdraví. 

Další věc, která souvisí s pohybem psů na veřejném 
prostranství, je znečišťování těchto míst jejich exkrementy. 
Vyhláška 1/96 jasně stanoví, že osoba odpovědná za psa má 
povinnost, v případě znečistění veřejného prostranství, uvést 
toto místo do původního stavu a to na vlastní náklady. 

V souvislosti s problémem volného pobíhání psů na 
veřejném prostranství je nutné upozornit občany rovněž na 
skutečnost, že neukázněné chování volně pobíhajících psů, za 
které je odpovědný jejich majitel, může vážně ohrozit život či 
zdraví ostatních lidí nebo způsobit vážnou dopravní nehodu. Je 
nutné si uvědomit, že v obou výše uvedených případech je za 
škodu způsobenou volně pobíhajícím psem odpovědný právě 
jejich majitel, který je povinný způsobenou škodu uhradit 
v plné výši. 

Vyzývám proto všechny občany Kasejovic a spádo-
vých vesnic k tomu, aby se nad tímto problémem zamysleli a 
seznámili se s plným zněním obecní vyhlášky 1/96 o pohyb 
zvířat na veřejném prostranství, která je dostupná rovněž na 
webových stránkách Města Kasejovice. 

               Marie ČÁPOVÁ, starostka města Kasejovice 

Dodavatelská firma navyšuje každý rok cenu svých služeb cca 
o 10%. Podle vyjádření zástupce firmy Rumpold je nárůst ceny 
poskytovaných služeb způsoben zvýšením poplatku za ukládá-
ní komunálního odpadu na skládky, který se platí státu. Dále 
v dodavatelské firmě stoupají mzdové náklady, výdaje na údrž-
bu a servis vozového parku a ostatní provozní náklady. 

 Dalším důvodem, který vedl Město Kasejovice ke zvý-
šení ceny poplatku za svoz komunálního odpadu, je skutečnost, 
že ačkoliv faktické náklady na svoz komunálního odpadu rok 
od roku stoupaly, město udržovalo poplatek od roku 2003 na 
stále stejné výši. V roce 2006 Obec Kasejovice doplatila ze 
svého rozpočtu na likvidaci komunálního odpadu 80 tisíc ko-
run. Vzhledem k dalšímu výše uvedenému zvýšení ceny služeb 
poskytovaných dodavatelskou firmou je nutné zvýšit poplatek 
za svoz komunálního odpadu, který ze zákona platí občané, 
neboť město nemůže dotovat tyto služby ze svého rozpočtu 
částkou vyšší než je 80 tisíc korun. 

                   Marie ČÁPOVÁ, starostka města Kasejovice  

dokončení ze str. 1 

   
  

 
 
 

Upozorňujeme občany, kteří nemají uhra-
zený poplatek za svoz komunálního odpadu na 
rok 2007, aby tak učinili do konce února 2007. 

                                Městský úřad Kasejovice 
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Je čtvrtek 18. ledna 2007. Meteorologové předpovídali 
neobyčejně silný vítr hraničící s rychlostí orkánu. Co se však 
opravu odehrálo předpokládal jen málokdo. 

V podvečer se začal zvedat vítr, který zesiloval každou 
vteřinou a na návsi v obci Hradiště především obyvatelé návsi 
začali pociťovat strach. Alej stoletých lip  se začala povážlivě 
naklánět, vítr cloumal větvemi na všechny strany, hluboko je ohý-
bal a návsí hučelo a dunělo. A náhle hromová rána, praštění a 
hluboká tma.  

Nikdo nepočítal s tím, že vichr překoná i stoletou lípu. Ta 
se skácela naštěstí podél svahu návsi, takže stačila strhnout elek-
trické vedení, ale přímo nepoškodila střechu ze žádného domu. 
Kdo si posvítil baterkou, viděl tu nečekanou zkázu v temnotě.  

Řada občanů strávila bezesnou noc a teprve ráno sčítali 
lidé všechny utrpěné škody na majetku. I nově zpřístupněná kap-
lička utržila ránu na střeše, naštěstí menšího rozsahu. Takže spa-
dané tašky, poražené ploty a zídky, ale i šrámy na duši především 
starších lidí zanechala větrná smršť. 

Nebylo příjemné strávit čas ve tmě, mnozí i bez topení, 
vody, možnosti vařit a především v nejistotě, kdy dojde k opravě 
elektrického vedení. Většina rodin má plné mrazničky potravin, 
takže stav úzkosti doprovázel celý pátek a ani v sobotu nebylo 
jisté, kdy k opravě dojde.  

Teprve v dopoledních hodinách dva muži trpělivě opravo-
vali všechno potřebné a patří jim za to velký dík, protože jsme 
viděli, jak je tato práce náročná a jakou vyžaduje trpělivost, neboť 
stále vál silný vítr i během opravy.  

Také jsme poznali, jak obtížný by byl život bez elektřiny. 
A přece snad jedna pozitivní zpráva  v souvislosti s touto 

kalamitou. Po dohodě se starostou  Nepomuku Josefem Maškem, 
věnujeme jejich městu části poražených kmenů lípy, které využijí 
na sochařském symposiu a na oplátku získáme sochu jako vzpo-
mínku na jednu větrnou noc.     

         Bohumila KOTYZOVÁ, zastupitelka obce Hradiště               

 
 

V rámci akce na podporu dobrovolného výběru 
daně z příjmu fyzických osob za rok 2006 budou na Fi-
nančním úřadu v Blovicích a na jeho detašovaném pra-
covišti Nepomuk rozšířeny úřední dny a úřední hodiny. 
V termínu od 19.3. 2007 do 30.3. 2007 budou stanoveny 
následovně: 

Poslední úřední den s rozšířenou úřední dobou 
bude pondělí dne 2.4. 2007 a to od 8.00 do 18.00 hodin. 
                   Ing. Přemysl VEČEŘA, ředitel  FÚ Blovice 

 pondělí a středa              8.00 — 18.00 
 úterý, čtvrtek a pátek      8.00 — 15.30 

 
 
 

V sobotu 27. ledna 2007 proběhla v restauraci 
Adamec výroční členská schůze hasičského sboru v Ka-
sejovicích. V průběhu tohoto jednání byla vyhodnocena 
činnost hasičů v našem městě za uplynulý rok 2006. Jak 
vyplynulo ze zprávy starosty v minulém roce  jsme zasa-
hovali u 6 požárů, 3 dopravních nehod, 12 technických 
zásahů a likvidovali jsme i dvě olejové havárie. Mimo 
tyto akce naše jednotka řešila ještě spoustu drobných 
výjezdů jako například vánoční výzdobu města a podob-
ně. V průběhu celého roku probíhá pravidelné školení a 
výcvik našich členů tak, aby práce hasičů byla na patřič-
né úrovni. Samozřejmostí je i údržba svěřené složité 
techniky, která musí být použitelná pro různé zásahy ve 
dne i v noci. Při všech těchto akcích odpracovali naši 
hasiči zhruba 1400 brigádnických hodin a to zcela zdar-
ma. Dále byly na tomto jednání stanoveny úkoly na rok 
2007. Jedná se zejména o výcvik, údržbu techniky a 
budovy hasičské zbrojnice, zajištění některých veřej-
ných akcí a podobně. Nezapomínáme ani na výchovu 
mládeže a po celý rok zde pracuje kroužek mladých 
hasičů pod vedením zkušených vedoucích. Jsme si vědo-
mi, že činnost naší jednotky stojí nemalé finanční pro-
středky, které z velké části hradí městský úřad ze svého 
rozpočtu. Menší finanční částky na nákup drobných pro-
středků si zajišťujeme z vlastních zdrojů, jako je sběr 
železného šrotu a různé brigády. Bez těchto vynalože-
ných finančních prostředků by nemohla být zajištěna 
činnost výjezdové jednotky a následně i poskytnuta po-
třebná pomoc v případě potřeby občanům i organizacím 
v Kasejovicích i širokém okolí, kam podle poplacho-
vých plánů vyjíždíme k likvidaci mimořádných událostí.  

Závěrem musím poděkovat našim hasičům za 
odvedenou práci a do budoucna jim přeji pevné zdraví a 
mnoho zdaru v jejich záslužné práci. 

                 Karel SUDA, velitel  JSDH Kasejovice   

 
 
 

 

 

 
Vážení spoluobčané, tento nový rok nás překvapil první 

zatěžkávací zkouškou. Jak jste pocítili, byla to silná vichřice, kte-
rá v našem kraj napáchala nemalé škody. Na odstraňování násled-
ků této živelné pohromy se podíleli mimo jiné i hasiči z Kasejo-
vic. Dne 18. ledna v odpoledních hodinách provedli odstranění 
popadaných stromů ze silnic mezi obcemi Budislavice-Dožice, 
Kasejovice-Bezděkov, Kotouň-Oselce, Chloumek-Mladý Smoli-
vec, Životice-Podhůří, Budislavice-Chloumek a Nepomuk-
Klášter. Dále zajistili odstranění stromů na železnici mezi stanice-
mi Životice-Kasejovice. Též byli vysláni k požáru do obce Ko-
touň. Většina těchto prací probíhala v nočních hodinách za silné-
ho větru a deště. Po krátkém odpočinku dne 19. ledna následovaly 
další akce a to opět uvolňování silnic mezi obcemi Kasejovice-
Předmíř, Kasejovice-Lnáře. Následovala oprava střech na náměstí 
a mateřské školce. V odpoledních hodinách byla jednotka vyslána 
k požáru  v  Třebčicích  a  následovala   výpomoc     energetickým  

závodům  při  odstranění  poruch na veřejném osvětlení. 
Dne 20. ledna byl proveden servis na použité technice, 
odstranění spadlých stromů v Kasejovicích u koupaliště 
a byla dokončena oprava veřejného osvětlení ve městě.  

Všechny úkoly kladené  na naši jednotku v těž-
kých podmínkách byly beze zbytku splněny, a proto 
děkuji touto cestou všem členům, kteří se zúčastnili na 
likvidaci všech výše uvedených událostí.     
                           Karel SUDA, velitel JSDH Kasejovice  
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ: 
� ověřovatele zápisu – p. Josef Šampalík, p. Stanislav 

Krejčík 
SCHVALUJE: 
� nákup štípačky  

� záměr prodeje části pozemku v Dožicích u č.p. 38  

� záměr   prodeje  pozemku   v   k.  ú.    Budislavice   
       č. p . 616/29   

� návrh na výplatu kronikářům 1 x ročně 

� návrh na poražení lípy  v Mladém Smolivci u p. Trh- 
       líka  

� žádost   DanCarRally  na  pořádání  závodů 8.4.2007  

� zprávu stavební komise z místního šetření u p. Fasto- 
       vé v Mladém  Smolivci 

� jednací řád Obce Mladý Smolivec 

� návrh rozpočtové změny za prosinec 2006 

� záměr pronájmu skladu za hasičárnou v Dožicích 

� příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2007 

� předání stížnosti  p. Skuhravé  ze  Starého  Smolivce  
        přestupkové komisi 

� odložení    výstavby    sociálních   bytů  v  Dožicích  
        (Káchovna) a v  Mladém Smolivci (zdravotní stře- 
        disko) na rok 2008 

� nákup materiálu pro zateplení stropu a vrat hasičárny  
       Radošice 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� žádost   o      pronájem    obecního   pozemku       v 
       Budislavicích  před č.p. 19  - p. Kulíšek s tím, že bu- 
       de projednána po dokončení odkupu obecního po- 
       zemku p. Kulíškem 

� nákup   kontejnerů  na  papír  a  nutnost odstranění  
       skládek v kontejnerech v obcích 

� přidělenou dotaci ze státního rozpočtu  pro rok 2007  
       a dotační tituly  pro rok 2007  

� složení povodňové komise  

� zpracování mezníků obcí a dopracování územních  
        plánů obcí 

� informaci o místním šetření pro zahájení správního  
        řízení větrné elektrárny 2000 kW pana Červenky 

� rozbor nákladů při výstavbě skladu (hasičárny) Ra-   
       došice, který bude znovu projednán po dodání dokla- 
       dů p. Houškou 
UKLÁDÁ: 
� zastupitelům   dodat   návrhy  do  rozpočtu do 31.1. 
       2007 

� starostce projednat se  zástupci  ČSAD  informova- 
       nost obce  o  zajišťování náhradní dopravy  při  vý- 
       padku spojů  
                 Eva KUBOVÁ, starostka obce Mladý Smolivec 

SDH Starý Smolivec pořádá  
v sobotu  17. března  2007 

JOSEFOVSKOU TANEČNÍ  ZÁBAVU 
K tanci a poslechu hraje kapela 

„Tři cvrčci“ 
 

Pro účastníky zábavy je připravena 
bohatá tombola. !! 

Na sobotní odpoledne 27. ledna 2007 připravil Sbor dob-
rovolných hasičů Budislavice pro děti tradiční maškarní bál. 
Na sále "U Křížů" se sešlo kolem stovky dětí a pro všechny 
masky byla připravena sladká odměna. Pěkná tradice, která trvá 
již několik desítek let, bude mít jistě příští rok další pokračování. 

Ani dospělí nezůstali v tento den bez kulturního vyžití a 
již od devatenácti hodin  se otevřely dveře  sálu na další akci 
hasičů a to tradiční maškarní bál. Rej školaček, muchomůrek, 
sultánů, uklízeček, čertic, zedníků a dalších ukončilo kolem půl-
noci vyhlášení  a ocenění nejlepších masek. Poté se  zábava ubí-
rala v tradičním bálovém duchu až do pozdních ranních hodin.  

                                                                                  -vbmr-        

Na snímku dovádění nejmenších na sále U Křížů           foto -vb-  

Večerní rej masek na bále v Budislavicích                   foto   -mch- 
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Možná nejsilnější vichřice, která se v noci ze čtvrtka 
(18.1.) na pátek přehnala přes Českou republiku napáchala ško-
dy i v naší obci.  

"Největší škody na obecním majetku jsou na lesních po-
rostech. Jde přibližně o 1000 kub.metrů," říká starostka obce 
Eva Kubová. "Další škody jsou i na střechách budov v majetku 
obce, ty ale nejsou naštěstí tak velké," dodává starostka. 
Poškozené střechy a ploty jsou téměř u každého stavení. Nejvíce 
je poškozená střecha na bytovce v Radošicích. Ve Starém Smo-
livci vítr vyvrátil stoletou lípu u kulturního domu. Silnice mezi 
Dožicemi a Budislavicemi musela být uzavřena. Členové Sboru 
dobrovolných hasičů Mladý Smolivec pomáhali při zprůjezdnění 
silnice ze Starého Smolivce do Hvožďan. Další velkou kompli-
kací bylo přerušení dodávek el.energie na více než 20 hodin. 
Přesto, že se škody dotknou prakticky všech občanů naší obce, 
je dobrou zprávou, že nedošlo k žádnému vážnému zranění. 

                                                              Václav BLOVSKÝ 

Vybudovali  jsme šest bytů ze školy v Kotouni a mysleli 
jsme si, že to děláme pro mladé. Velkým zklamáním je opak. V 
této oblasti není práce a o jeden volný byt zatím není zájem. 
Přitom ve městech se zdražuje a tady je klidné a zdravé prostře-
dí. Našli by se nájemníci,  u kterých hrozí ale neplacení nájmu a 
o ně zájem nemáme. 

Tento byt je 2+1 o ploše 70 m2 v přízemí. Byt je možno 
odkoupit nebo splatit 50 tisíc a platit splátku bytu 3 279 Kč mě-
síčně. Po dvaceti letech bude byt ve vlastnictví nájemníka. Kdy-
by se našel vážný zájemce,  může se informovat na Obecním 
úřadu  v Oselcích  na telefonu 371 595 254.    

                             Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce 

 
 

♪ 17. února 2007 Hasičský bál SDH Kotouň 

♪ 24.2. 2007 Maškarní průvod obcí Oselce 

♪ 3.3. 2007 oslava Mezinárodního dne žen  

Město  KASEJOVICE  1. 1. 2006 1. 1. 2007 

Kasejovice 905 906 

Újezd 73 68 

Chloumek 62 63 

Polánka 56 55 

Řesanice 73 72 

Kladrubce 56 58 

Podhůří 34 33 

Přebudov 8 8 

CELKEM 1267 1263 

Celkem narozeno 8, zemřelo 13, přistěhováno 40, odstěhováno 
39 

Obec MLADÝ SMOLIVEC 1. 1. 2006 1. 1. 2007 

Mladý Smolivec 210 208 

Starý Smolivec 209 203 

Radošice 115 118 

Budislavice 74 73 

Dožice 125 121 

CELKEM 733 723 

Celkem narozeno 6, zemřelo 15, přistěhováno 16, odstěhováno 
17 

Obec OSELCE 1. 1. 2006 1. 1. 2007 

Oselce 196 197 

Kotouň 136 136 

Nová Ves 28 27 

CELKEM 360 360 

Celkem narozeno 3, zemřelo 5, přistěhováno 10, odstěhováno 8 

Obec HRADIŠTĚ 1. 1. 2006 1. 1. 2007 

Hradiště 131 125 

Bezděkov 86 86 

Zahorčičky 23 24 

CELKEM 240 235 

Celkem narozeno 3, zemřelo 6, přistěhováno 4, odstěhováno 6 

OBYVATEL ZA ROK  
2006 

 
Na snímcích  

shora poničený 
bytový dům  
v Radošicích               

 
           fota -vb-  

                 -rkn- 
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NAROZENINY  V ÚNORU  
OSLAVÍ 

94 let Anna KOPŘIVOVÁ Řesanice 
87 let  Marie ZRALÁ Kladrubce 
85 let Josef BLÁHA Hradiště 
  Josefa JIRÁNKOVÁ Kotouň 
83 let Josef LADMAN Kotouň 
82 let Karolína KECOVÁ Dožice 
  Kristina ŠTĚPÁNKOVÁ Oselce 
81 let Helena KUBÍKOVÁ Kotouň 
80 let Anna KAČENOVÁ Radošice 
79 let Růžena JANOŠOVÁ Podhůří 
78 let Josef ŠTĚPÁNEK Kasejovice 
  Ludmila ZEMANOVÁ Radošice 
77 let Jiřina MICHALOVÁ Kasejovice 
  Marie BURDOVÁ Kasejovice 
76 let Marie MORÁVKOVÁ Bezděkov 
  Miloslav BENEŠ Hradiště 
75 let Vlasta  KRCHOVÁ Mladý Smolivec 
74 let Emilie DRASKÁ Radošice 
73 let František BLOVSKÝ Dožice 
  Jaroslav PECHR Budislavice 
  Oldřiška TŮMOVÁ Starý Smolivec 
    Jiřina  SUDOVÁ Újezd 
72 let Věra KAČENOVÁ Dožice 
  Ladislav ŠOLC Nová Ves 
70 let  Libuše ZOUBKOVÁ Kotouň 
  Ludmila REZKOVÁ Kasejovice 
71 let Jaroslav JIŘINEC Kasejovice 
65 let Marie OCHOTNÁ Chloumek 
  Václav HERCIK Kotouň 
  Václav HOŠEK Oselce 
  Božena BRABCOVÁ Nezdřev 
60 let Petr FILIP Kasejovice 
  Jarmila KOSTKOVÁ Kasejovice 
  Jaroslava FRIEDRICHOVÁ Ml. Smolivec 
  Václav ČADA Kotouň 

Blahopřejeme !!!!! 

VÍTÁME NOVÉ OB ČÁNKY 
Samuel VALENA, Kasejovice 

narozen 14.11. 2006 
Petr HOUŠKA, Kladrubce 

narozen 22.12. 2006 
Matěj ŠTĚPÁNEK, Dožice 

narozen 9. 1. 2007 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Václav ČERNÝ, Kasejovice 

narozen 1930, zemřel 8.12. 2006 

Božena NOUZECKÁ, Radošice 

narozena 1924, zemřela 13.12. 2006 

Karel TÝC, Kasejovice 

narozen 1936, zemřel 17.1. 2007 

 

dokončení z minulého čísla           část II. 
Uprostřed, na vodorovné části kříže, je nápis - VA . PNb. - mo-
nogram dárce. Na žádného ze starosmoliveckých poddaných 
(dle berní ruly) z roku 1654 se písmena VA PNb nebo PNb VA 
nehodí a nelze ho určit ani dle seznamu plátců daní z roku 1721. 
Neoznačuje ani místní vrchnost. Smolivec vlastnil od r. 1697 do 
r. 1707 Jiři Vojtěch Janovský, po něm pak do roku 1727 jeho syn 
Fr. Jiří Janovský z Oselec. Nápis tedy zůstává němý, nevypoví-
dající. 
 O datu 1716 umístěném v dolní části již byla zmínka. I to 
je trochu  zavádějící. Jednotka a sedmička jsou čitelné, ale třetí 
číslice vypadá spíše jako písmeno J nebo nepodařená pětka. Je 
však dle dávného písařského zvyku nahoře označena tečkou, 
což se dělávalo nad méně čitelnou jedničkou. Čtvrtá číslice je 
šestka. Má jen na náš dnešní vkus dole nedotažený oblouček a 
její dřík je nahoře rovný. 
 Letopočet se kryje s dobou výstavby starosmoliveckého 
barokního zámku. Zámek sám a jeho kaple zvláště jistě byla 
záležitostí, která se bez profesionálních kameníků neobešla. Což 
vyvolává domněnku, že by mohl být jejich dílem. 
 Fakt, že není přímo zmíněno datum bitvy, ani připome-
nut počet mrtvých, může znamenat i to, že byl postaven z úplně 
jiných důvodů. Nezapomínejme, že tudy po zemské stezce, kro-
mě mnoha formanů, projížděla i pravidelná poštovní linka s 
pasažéry a stát se mohlo ledacos.  
 Horší je, že popisovaný kamenný smírčí křížek se zde 
sice nachází, ale nijak pevně nestojí. V důsledku častého pohybu 
těžkých mechanismů a klád v bezprostřední blízkosti je jeho 
nadzemní část oddělena od základny. Vlastně je výstižnější vy-
slovit podiv nad tím, že se zde jeho vrchní část dosud zachovala. 
Možná i díky vysokému porostu kopřiv, které vždy během léta 
torzo zakrývají a tím i do značné míry chrání před případnými 
nenechavci. 
 Velice bych se přimlouval, aby nové místní zastupitel-
stvo mladosmolivecké nebo nějaké sdružení místních patriotů 
našlo dostatek odvahy a prostředků k nápravě situace. Pár ne-
potřebných žulových kamenů z vyřazených plotových sloupků 
by se dalo použít ke stavbě nevelkého, ale důstojnějšího památ-
níku. Měl by mít hlavně dostatečně velkou, opracovanou desku, 
na kterou by se pohodlně vešly základní údaje o zdejší bitvě, 
která byla provázena i zkázou a utrpením obyvatel všech okol-
ních vsí. 
  Takový počin by prokazoval kladný vztah současníků k 
historii a současně zviditelňoval  celou obec. V neposlední řadě 
by přispíval k lepšímu sepětí naší národní minulosti s přítom-
ností. Vyzdvihl by význam rodových kořenů místních obyvatel 
a posiloval jejich sebevědomí a zdravou míru lokálního patrioti-
zmu. Nemělo by vadit, že v současnosti je možné pozorovat i 
trend zcela opačný. Je hanobena doba husitská i doba národního 
obrození, zlehčována zvůle nacistů za okupace, zesměšňován 
druhý odboj, pomlouván a osočován Masarykův druh, náš dru-
hý prezident Edvard Beneš atd. S tím nic nenaděláme, lidí,  kteří 
onu těžkou dobu prožívali, je už mezi námi jen poskrovnu. 
 Špatná komunikace, která někdejším bitevním polem 
prochází, zatím vylučuje, aby tudy  vedla značená cyklostezka. I 
tak je pravděpodobné, že dobré označení místa někdejšího stře-
tu vojsk přece jen zvýší zájem u pěších i cykloturistů, kteří v létě 
náš region křižují. Možná se sem zatoulá i někdo ze stovek auto-
mobilistů zajíždějících k nám na spolehlivá naleziště pro pravé 
hřiby. Dějiště dávné bitvy z roku 1620 se nenabízí k vidění kaž-
dý den. Nevelká investice může být dobrým impulsem k rozší-
ření povědomí širší veřejnosti o zajímavostech smoliveckého 
okolí.                                                                      Karel KABÁTNÍK 
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(pokračování z minulého čísla)  

  

 
 
Byla tam vystavěna i kancelář pro zvěrolékaře a záchodky — 
malý, asi 8 m dlouhý „domeček“, v němž po zrušení trhů na 
dobytek za 2.světové války byly skladovány dobytčí kosti, ode-
vzdávané místními řezníky. Časem „zaváněly“ tak intenzivně, 
že stavbička si vysloužila název „plynová komora“.  

Skoro současně s přestěhováním tržiště /za starostová-
ní Jana Hanzlíka, majitele koželužny/ rozhodlo představen-
stvo obce o osázení obvodu náměstí mladými lipkami. Práce 

byly započaty v dubnu 1912 a osazování pak pokračovalo po 
obou stranách silnice od radnice až za kapličku sv. Jana na 
Jánském náměstí. Celkem bylo sazeno 45-50 lipek. 

Když r. 1916 zemřel rakouský císař František Josef I., 
stal se jeho nástupcem Karel I.. Snad na pokyn vyšších úřa-
dů, kterého místní radní museli uposlechnout, byly v těsné 
blízkosti kašny vysazeny dvě lipky a to na počest nového císa-
ře a jeho manželky Zity.  

Poněvadž ale r. 1918 I. světová válka skončila porážkou 
Rakousko-Uherska a byl vyhlášen vznik Československé re-
publiky, byly oba dva stromky zase vykopány a přesazeny na 
nově vzniklé dobytčí tržiště. Patrně proto, aby alespoň dobyt-
ku bylo v jejich stínu dobře. Že se v tom přesazení skrývala i 
jistá nevraživost k poslednímu představiteli Čechy neoblíbe-
ného Rakouska, nemusím snad ani připomínat, ale v souvis-
losti s tím mi napadá známý epigram Karla Havlíčka Borov-
ského: 

„Tak to chodí na tom světě každou chvíli jinak: 
dneska tě ctí za svatého — zítra budeš sviňák !„ 
/útlocitnější čtenáři mi laskavě prominou/ 
 

Ale nemohu nepřipomenou, že u příležitosti sedmdesá-
tých narozenin prvního československého prezidenta T. G. 
Masaryka byla v Kasejovicích osvětovou komisí 7.3. 1920 
uspořádána hudebně pěvecká akademie a v rámci těchto 
oslav byly na jeho počest vysazeny další čtyři lipky — opět u 
kašny. Nikdy nebyly označeny nějakým pamětním štítkem, 
což bylo jejich štěstí. V průběhu minulého více než půlstoletí 
by asi ve zdraví nepřečkaly nacistickou okupaci a snad ani 
padesátá léta. Na ničení pamětních desek a soch nepohodl-
ných osob se v našem státě vždy našly nějaké ochotné ruce. 
Nikdo z žijících kasejovických občanů už asi neví, které jsou 
ty pravé z těch pěti, které obklopují kašnu. Proto si važme 
všech !      (dokončení příště)                                              -káf-   

Na snímku kasejovické náměstí před rokem 1912  

 
N O V É     K N I Ž N Í    T I T U L Y 

Beletrie pro dospělé: 
� Coulterová Catherine: Nečekaná závěť 
� Frýbort Pavel: Poslední soud 
� Jordan Nicole: Hříšné sny  
� Oden Scott: Muži z bronzu 
Naučná literatura pro dospělé: 
� Bauer Jan: Vládci českých zemí 
� Cesnaková-Michalcová  Milena: Slavné osob-  
       nosti divadla 
Literatura pro d ěti a mládež: 
� Havelka Stanislav, Chvojka Petr: Strašidla na  
      Kulíkově 
� Ruyer Francois, Rocardová Ann: Čarodějka 
      Hermína a její nepovedené kousky 
� Ullrichová Hortensie: 1000 důvodů, proč se   
       nezamilovat 
Naučná literatura pro děti a mládež:  
� Kvítek Martin: Průkopníci vědy a techniky   
       v českých zemích 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na inter-
net zdarma. Maximální doba použití pro jednotlivce 
je 30 minut.                                                          -lfš- 
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   Na prahu velkého úspěchu stáli 
kasejovičtí starší žáci, kteří reprezentovali 
naši školu v krajském finále florbalové 
soutěže. Po výborně sehraném turnaji pro-
hráli až ve finále s reprezentanty Plzně. 

   Naše družstvo hrající ve složení 
brankář David Šíma, obránci Václav Jakub-
čík, Tomáš Chaloupka a Matěj Topinka a 
útočníci Michal Svoboda (kapitán týmu) a 
Martin Škyrta (všichni z deváté třídy) se do 
finále turnaje probojovali ze základní skupi-
ny po přesvědčivém vítězství právě nad Plzní 
a také Dolní Bělou, přeborníkem z Plzně-
severu, a po vyrovnané semifinálové bitvě 
s družstvem Plané u Mariánských Lázní. To 
po bezbrankové remíze v základní hrací době  
porazili až po bravurně provedených samo-
statných nájezdech, kdy proměnili všechny 
tři a nedali tak soupeři šanci. Ve finále pak 
už poměrně vyčerpaní hráči hrající na hranici 
svých fyzických možností podruhé nedoká-
zali zdolat reprezentanty krajské metropole, 
jejichž lavička mohla vyslat do boje přinej-
menším dvojnásobný počet hráčů. I tak ale 
patří kasejovickým hráčům velký hold za 
předvedený um a stoprocentní nasazení. To 
předvedli už v předchozích dvou fázích tur-
naje, kdy úspěšně zvládli okrskové a také 
okresní kolo soutěže. Doplňme, že hrajícími 
náhradníky v týmu byli Tomáš Klíma, Vác-
lav Drnek (oba 8. třída) a David Červený (7. 
třída). 

Jiří VONDRUŠKA,  učitel Základní 
školy Kasejovice  

Na snímku  vlevo  nahoře  tým    flor-
balistů  Základní školy Kasejovice. 

     Dne 9. ledna měli žáci naší školy možnost zhlédnout dvě divadelní 
představení Divadélka bratří Čapků z Hradce Králové. Pro první stupeň bylo 
určeno představení Nová dobrodružství Veverky Zrzečky, pro žáky druhého 
stupně pak Divadelní cestopis. Ač je Divadélko tvořeno pouze dvěma herci, 
žáci byli nadšeni dějem, převleky, maňásky, důmyslnými kulisami, živým 
hudebním doprovodem a výkony obou protagonistů, jež děti velmi jemně 
vtáhly přímo do samotného pohádkového příběhu. V jednotlivých scénách 
nechybělo ani napětí, ani komické situace ze života lesních zvířátek i lidí. 
                                 Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice  

 Dne 30. 1. 2007 jsme byli v divadle 
v Příbrami na představení  „Jak jsem vyhrál 
válku“. Děj hry se odehrává ve 2. světové 
válce a víceméně nás nadneseně provází spo-
jeneckými boji v severní Africe, Řecku, Itálii 
a nakonec i v Německu. Hlavním hrdinou je 
mladý a ambiciózní voják. Ten se časem 
vypracuje až na kapitána a se svými muži 
projde všemi jmenovanými zeměmi a pozná-
vá tamní chování. V Německu, na konci vál-
ky, přichází pro mladého velitele studená 
sprcha. Morálka, o kterou tolik dbal, se roz-
padla a on, zdrcen tímto vývojem, prožívá 
smutně konec války. Tím hra končí. 

Hra se nám docela líbila a dost jsme 
se u ní nasmáli. Myslím, že to byl zajímavý 
výlet. 

Vojtěch Fiala, 7. třída Základní škola 
Kasejovice 

V příštím roce nastoupí do naší školy 19 prvňáčků. Jejich zápis probě-
hl 1.února v odpoledních hodinách v budově základní školy. Budoucí žáčci 
se již do školy velmi těší, se zájmem si prohlíželi vybavení třídy, v níž zápis 
probíhal, práce svých budoucích spolužáků (současných prvňáčků) i učebni-
ce, které poprvé v září otevřou. Všechny děti si kromě zážitků z návštěvy 
školy odnesly odměnu za nesmírné soustředění při plnění úkolů a přednes 
básniček -  pastelky, omalovánky, vlastnoručně vyrobené dárky od starších 
žáků (plyšová potítka – zvířátka, závěsné dekorace, prostorové dekorace aj.). 
Nechyběla ani sladká odměna – taktéž vlastnoručně vyrobené perníčky 
z perníkářského kroužku naší školy.  

                      Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice  

Foto -jv- 

 
Na snímku 
vlevo Marie 
Růžičková, 
učitelka 
Základní 
školy Ka-
sejovice  při 
odměňování 
budoucího 
prvňáčka 
Lukáška 
Medveckého 
 
Foto   –vb- 
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Řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007  

 

Kterých ŘP se výměna týká ? 
ŘP vydány v období: 1.7.1964-1986; 1987-1991; 1992-1993  

 

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní ? 
- předejdu dlouhému čekání na úřadu 
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanové lhůtě   
 

Kde mohu vyměnit svůj ŘP ? 
- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou    
  působností nebo magistrátu města na území ČR (dle místa    
  trvalého pobytu držitele řidičského průkazu) 

 

Co musím mít s sebou ? 
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
- řidičský průkaz, kterému končí platnost 
 

Kdy budu mít vystaven nový ŘP ? 
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní  
  (dle počtu žádostí) 

Kde najdu více informací ? 
- www.mdcr.cz  (stránky Ministerstva dopravy) 
 

Ministerstvo 
dopravy  
Praha  

 
 
 
 

Mateřská škola Kasejovice děkuje 
sponzorům za finanční dary, za které byly 
dětem zakoupeny dárky pod stromeček.  

 

 KOVO KASEJOVICE MONT 
s.r.o.  

 

LENALI CZ s. r. o. Kladrubce 
 

AGROCHOV KASEJOVICE-
SMOLIVEC a. s.  

 

Za drobné věcné dary patří podě-
kování: 

 

 paní Květě ŠIMÁŇOVÉ, 
 Kasejovice 

 

paní Jaroslavě VODIČKOVÉ,  
Kasejovice  

 

a zaměstnancům Jednoty 
 Kasejovice. 

Všechny dary byly využity pro ra-
dost dětem.  

Ještě jednou děkujeme. 
 

Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka 
Mateřské školy Kasejovice  
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Inzerce … 
� Prodám chalupu v Řesanicích, dvo-

rek, zahrádka. Kontakt: 371 595 263 
——————————————— 
� Prodám seno dobré kvality. Tel. 

382 210 088 nebo 603 393 517 
—————————————-—— 
� Hledám jakoukoliv práci v odpo-

ledních hodinách (úklid, výpomoc v 
kuchyni atd.) Volejte po 19.00 hodi-
ně tel. 605 288 761     

 
 

Oddíl nohejbalu TJ Sokol Kasejovice uspořádal 13. ledna 2007 již 9. ročník 
halového šestiboje dvojic. Turnaj všestrannosti v míčových sportech upravený pro 
kasejovickou halu má stále větší popularitu. Z přespolních přijeli letos pouze 
Švejda a Bobr z Blatné, jinak byly všechny dvojice domácí.  

Pořadí disciplín a jejich vítězové jak šly popořadě: VOLEJBAL (Lavička P. 
— Kulík L.); KOŠÍKOVÁ (Kuryluk T.— J.Kuryluk); STOLNÍ TENIS ( Švejda - 
Bobr); NOHEJBAL (Lavička P. — Kulík L.); KOP NA PŘESNOST (Lavička P. 
— Kulík L.); FLORBAL (Bouše J. — Šmíd V.). 
Celkové pořadí:                   1.BOUŠE J., ŠMÍD V.                                 -20 BODŮ 

          2.LAVIČKA P., KULÍK L.                         -20 BODŮ 
          3.KALIŠ P., SUDA P.                                 -17 BODŮ 
          4.ŠVEJDA, BOBR V.                                  -17 BODŮ 
          5.KURYLUK T., KURYLUK  J.                -16 BODŮ 
          6.ŠIMŮNEK K., KUBÍK M.                       -15 BODŮ 
          7.ŠKYRTA M., ŠKYRTA M. ML              -12 BODŮ  

                8.VODIČKA L., KUBÍNEK                       -11 BODŮ 
                9.CHÁRA Z.,CHÁRA M.                           -10 BODŮ 
              10. MUSIL P., SUDA J.                                -10 BODŮ 
              11.CHALOUPKA Z., JEDLIČKA V.             -8 BODŮ 
              12.CHALOUPKA P., BOUŠE L.                   -7 BODŮ    
                                                     Libor KULÍK,  oddíl nohejbalu              

Na snímcích průřez 9. ročníkem šestiboje dvojic v Kasejovicích 
                                                                     fota Tereza Sudová    


