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

Zápis do 1. ročníku Základní školy v 

Kase jovic ích proběhl  v  pá tek  

20.1.2012. O něm více na jiném místě 

KN. Je známo, ţe povinnou školní do-

cházku máme od dob Marie Terezie a 

Josefa II.  Připadá mně přinejmenším 

podivné, ţe rodiče budoucích prvňáčků 

ţádají školu o přijetí ke školní docház-

ce. Proč musí ţádat o něco, co je jejich 

povinností? A věřím, ţe v drtivé většině 

povinností milou. Kam se poděl selský 

rozum? Logiku tomu nedává ani spádo-

vost školy, kdyţ dětí všeobecně ubývá. 

Bez nadsázky, je nádherný pohled vidět 

budoucí prvňáčky jak se snaţí, jak mají 

trému i nemají, jak dokáţou předvést co 

uţ umí před nástupem do školy. Je milé 

vidět oči rodičů, jakou mají radost z 

předvedených výkonů a stejné oči jsem 

viděl i u zapisujících učitelek. Trochu 

větší logiku má "Rozhodnutí o přije-

tí...", aby rodiče věděli, ţe jejich ratolest 

bude chodit do zvolené školy. 

   Moţná by stálo za úvahu zamys-

let se nad zmateným školstvím v ČR. 

Dá se hovořit o systematičnosti, kdyţ 

od vzniku samostatné České republiky  

po současnost se na postu ministrů škol-

ství vystřídalo 12 ministrů? Je samo-

zřejmé, ţe ten následující ministr to 

bude dělat určitě lépe neţ jeho před-

chůdce. Je to další cesta k novým komi-

sím, projektům, funkcím a vymýšlení 

něčeho, co je dávno vymyšlené, hlavně 

jinak. Najednou se zjišťuje, ţe úroveň 

školství klesá, předstihly nás země, o 

kterých jsme se domnívali, ţe nedávno 

běhali po stromech nebo svítili petrolej-

kou. Tím také zmizela úcta k autoritám, 

v tom dobrém slova smyslu. Představi-

tele státu, obce, a dalších institucí nazý-

váme ţoviálně, často uráţlivě, křestními 

jmény. Ale jen do té doby neţ bychom 

měli rozhodovat za ně. Kam se poděl 

selský rozum? 

   Další problém a kasejovickou 

školu nevyjímaje, je přirozený pohyb, 

ve škole tělesná výchova, pohybová 

kultura nebo jinak nazývaný tento před-

mět. Zjištění, ţe se děti nerady hýbou, 

trpí obezitou a dalšími civilizačními 

chorobami. Dnes není ţádnou výjim-

kou, ţe se děti chtějí ulít z tělocviku a 

rodiče jim klidně napíší omluvenku a 

opakovaně. Ne kaţdého tělocvik baví, 

ale není to důvod pro omluvy bez důvo-

du. Pak budou následovat omluvy z 

matematiky, dějepisu, fyziky a dalších 

předmětů? Kaţdý z rodičů musí v práci 

tvrdě pracovat a ve škole se na to při-

pravují. Ještě dříve se pro ţivot připra-

vují v rodině. Pohyb je přirozenou vlast-

ností člověka. Určitě fungují různé pásy, 

mastičky a zřízení, kdy si sedneme k 

televizi, zapojíme pás, namaţeme se 

(mastmi) a očekáváme bez námahy 

zhubnutí a další, tělu prospěšné funkce. 

Kam se poděl selský rozum? 

   Zdravý ţivotní styl. Co to je? 

Jsou to zaţité činnosti, které určitě ne-

prodluţují ţivot, ale dělají člověka 

šťastnějším, naplňují ţivot činnostmi, 

dobrou náladou, je to hlavně řád, který 

má kaţdý člověk mít. Je to ţivotní řád, 

jehoţ základ je v rodině, následně pak 

ve škole. Přeji ţákům naší školy, aby si 

co nejdříve a co nejpevněji utvořili svůj 

pravidelný ţivotní řád. Proč v jedné 

třídě nesnídá z 22 ţáků 17, v druhé třídě 

z 18 ţáků 12? Protoţe prý není čas? 

Mají dostatek energie podat dobrý vý-

kon? Přeji všem rodičům i ţákům ten 

správný ţivotní styl a dobrou náladu. 

                               

       Jaroslav Viktora 

 

 

Vánoce a další sváteční dny včetně Sil-

vestra uţ máme dávno za sebou. Jak uţ 

to v Kasejovicích (ale i jinde v našem 

státě) chodí odedávna, vstoupili jsme do 

údobí masopustních zvyků a bujného 

veselí. Musím ale přiznat, ţe doba se 

přece jen trochu změnila, velká část 

starší generace poněkud zpohodlněla a 

dává před návštěvou plesů přednost 

vysedávání v prostředí útulného obývá-

ku u televizoru, „překlapává“ kanály 

jeden za druhým tam a zase zpět a hu-

buje, ţe v té televizi zase nic zábavného 

není - tedy aţ na ty padesát let a ještě 

starší mnohokrát uváděné veselohry (a v 

tom směru mají svatou pravdu). Mladší 

generace si někdy spíš potrpí na zábavu 

v menším a důvěrnějším okruhu, módně 

zvaném „párty“. 

 Snad neudělám chybu, kdyţ se 

vrátím časem o mnoho let nazpět a budu 

vám vyprávět, jak se v Kasejovicích 

bavili vaši rodiče a prarodiče v době 

masopustní. Rozhlasový přijímač měl 

tehdy jen málokdo a o tom, ţe bude 

jednou moţné přenášet televizní záznam 

„na dálku“, uvaţovalo jen pár odborní-

ků v zahraničí. V té době byly vrcholný-

mi společenskými událostmi plesy, lido-

vě zvané bály. Povězme si ale napřed 

něco z jejich historie: Dochovaly se 

nám zprávy, ţe plesy vznikly uţ ve stře-

dověku a to na francouzském králov-

ském dvoře; vynikaly nevídanou nádhe-

rou jak celkového uspořádání, tak krá-

sou oblečení všech jeho účastníků, pří-

slušníků nejvyšších tehdejších společen-

ských vrstev. 

                     (pokračování na straně 4) 
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Rada města Kasejovice mj. projednala a schválila:  

● platové výměry ředitelů škol 

● poţadavek na vytvoření veřejně prospěšné práce pro neza-

městnané občany 

● několik případů nezaplacení poplatku za komunální odpad 

● projednala poţadavek a.s. Kanalizace a vodovody Starý 

Plzenec na navýšení ceny vodného a stočného na rok 2012 

Informace Městského úřadu Kasejovice 

 

Základní škola Kasejovice a Sdružení rodičů  
a přátel školy Vás srdečně zvou na 
 

 
 

 

K tanci a poslechu hraje  

MELODION  

V současné době je moţné vznášet náměty pro pří-

pravu zadání zpracování územního plánu s tím, ţe 

veřejnost bude mít moţnost se seznámit  s návrhem 

Územního plánu 27. února 2012 v 18 hod. v klubov-

ně kulturně společenského centra.  
 

V úterý 21.2.2012 bude Městský úřad Nepomuk 

uzavřen z důvodu přerušení dodávky elektřiny. 

 

 
 

Narozeninovou oslavu jako překvapení připravila pro svoji 

babičku její vnučka Romana. Paní Anna Šimůnková, která 

téměř celý svůj ţivot proţila v Kasejovicích, bydlí jiţ několik 

let u své rodiny v Příbrami. V lednu oslavila v plné svěţesti 

90. narozeniny a stále se těší dobrému zdraví. Pro tak vý-

znamnou událost vybrala její vnučka hospůdku 

v Kasejovicích, místo, kde se mohli sejít všichni příbuzní a 

známí. Mezi pozvanými nechyběla ani paní starostka Marie 

Čápová. Paní Šimůnkové přejeme do dalších let hodně zdra-

ví, ţivotního optimismu a příjemné chvíle mezi svými blízký-

mi.            -rkn- 

Začátkem ledna se v Kladrubcích ztratila bílá 3. letá fena 

samojeda jménem Gweny a půlroční fena kříţence piškotové 

barvy jménem Ňuňa. Případní nálezci ať se prosím ozvou na 

tel:728117352. Nálezné 1000 Kč. 

 Jedno staré české rčení je ono „všechno s Mírou“. 

Vzpomínám si, ţe moje maminka toto rčení často pouţívala. 

Byla laskavá, pracovitá, s malými nároky pro svoji osobu. 

Neměla ráda, kdyţ někdo z nás naduţíval věcí kolem sebe. 

Tak třeba tatínkovi říkala, táto, pij s mírou, ať se nedostaneš 

do řečí. Mě říkávala, holka, utrácej s mírou, nevíš, kdy budeš 

peníze potřebovat. Měli jsme doma vţdycky na mysli, ţe 

ţivota je třeba uţívat s mírou. 

 U nás v Nové Vsi, také děláme mnoho věcí s Mírou. 

Máme ucpaný odpad? Míra to určitě spraví. Zasekla se ti mo-

torová pila ve kmeni stromu? Míra ji dostane ven a ještě po-

můţe kmen rozřezat. Jedeš na čas mimo domov, nebo dokon-

ce na zahraniční dovolenou? Míra se ti postará o slepice, psa i 

kočky. Odhází sníh z křiţovatky, hrabe listí na návsi, stará se 

o chod čističky a obecní vodárnu, pomůţe vytahat těţké před-

měty na půdu, opraví elektriku, pomůţe kopat odpady a desít-

ky dalších prací, na které my, stárnoucí obyvatelé, mnohdy 

sami nestačíme.  

 Míra se doţívá 27. ledna šedesáti šesti let, jistě mu z 

obecního úřadu ve vaší stálé narozeninové rubrice také popře-

jí. My, novovesští, mu však upřímně přejeme mnoho dalších 

roků ve zdraví, svěţesti a spokojenosti, s poděkováním za 

vše, co se u nás udělalo a stále dělá s Mírou.       

      A. Cibulková 

 

 

 

Výkonný výbor TJ Sokol Kasejovice  
zve všechny členy na 

 

 
v sobotu 3.března 2012 

 

Občerstvení a hudba „Brumendo“ zajištěny. 

 

Usnesení ze zasedání Rady města  
Kasejovice ze dne 25. ledna 2012  
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

● rozpočtové opatření č. 14/2011 

● uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. na pozemky v k. ú. 

Radošice p. č. 427/6, 427/5, 427/2 a 425/6 vše KN o cel-

kové výměře 27,8 m2 za cenu 1200,--Kč za břemeno 

● pronájem části pozemku v k. ú. Mladý Smolivec p. č. 75/2 

KN firmě ČSAD autobusy Plzeň a.s. o výměře 120 m2 za 

cenu 6000,- Kč/rok (tři parkovací místa pro autobusy) 

Deleguje: 

● starostku obce Mladý Smolivec Evu Kubovou na funkci 

místopředsedy DSO Mikroregionu Nepomucko pro volby 

konané v roce 2012 

Bere na vědomí: 

● zprávu kontrolního výboru za rok 2011 

● informaci o přípravě turistické známky 

● informaci o výsledku hospodaření v lese za rok 2011 a 

výsledek hospodaření v lesním hospodářství – zisk ve výši 

208.085,- Kč 

● informaci o přípravě ţádostí na dotace pro rok 2012 – 

hasičárna Starý Smolivec – druhá etapa, PSOV, oprava 

fasády kostela – druhá etapa KÚ PK obnova památek 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

● rozpočtové opatření č. 9/2011  

● pronájem místní prodejny v Bezděkově za 1,- Kč  ročně 

● koupi zařízení od ZKD Plzeň do prodejny v Bezděkově 

● veřejnou volbu hlasování o pronájmu prodejny 

v Bezděkově 

● pronájem prodejny v Bezděkově paní  J. Kovářové 

z Bezděkova 

● pořízení veřejného osvětlení u čp.21 v Hradišti 

● podání ţádostí o dotace vyhlášených Plzeňským krajem 

z PSOV 

Neschvaluje: 

● změnu podmínek směny pozemků v k.ú. Hradiště 

● prodej betonových rour 

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva  
obce Hradiště ze dne 19. ledna 2012  

Český červený kříž srdečně zve  
 

na přednášku Mgr. Vladimíra Červenky  
 

 
 

v pátek 24. února v 18.30 hod.  
 

v Kulturně společenském centru Kasejovice 

 

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec ze dne 26. ledna 2012 

Zájezd  
Cesta za poznáním Paříže 

s denním přejezdem 
 

Termín: 31. srpna - 9. září 2012 
Cena 13 900 Kč zahrnuje:  

ubytování, dopravu, polopenzi, 
průvodce 

 

Informace: Helena Štěpánková,  
                     tel. 728 711 467 

Dámská jízda aneb  

„Oslava MDŽ trochu jinak“,  
 

která se koná v Kulturním domě ve Starém Smolivci  

v sobotu dne 10. března 2012 od 14.00 hod 

Srdečně zveme ţeny kaţdého věku obcí Mladého  

Smolivce, Starého Smolivce, Dožic, Radošic a Budislavic  
na malou dámskou jízdu.  

Drahé polovičky si můţete vzít samozřejmě s sebou. 

Na programu bude vystoupení dětiček, zpěv, tanec  

a mluvené slovo, co to ale bude ve skutečnosti, necháme pro 

Vás jako překvapení. Občerstvení zajištěno a dárečky nám 

přinesou muţi – zastupitelé.... 
 

Odjezd autobusu: 
 

Mladý Smolivec 13.15 hod 

Budislavice  13.20 hod 

Doţice  13.25 hod 

Radošice  13.30 hod 

      

 

 

Budoucí prvňáčci přišli k zápisu v doprovodu svých rodičů a 

někdy i sourozenců do Základní školy Kasejovice dne 20.1. 

2011. Zápis probíhal od 13.00 do 16.00. Děti plnily zadané 

úkoly, přednášely básničky, říkadla nebo zpívaly písničky. 

Měly moţnost si také prohlédnout učebnice, ze kterých se 

budou v novém školním roce učit.Na závěr dostal kaţdý bu-

doucí prvňáček jako odměnu a poděkování pastelky a různé 

dárečky, které pro ně vyrobili stávající ţáci se svými učiteli.  

         Do školního roku 2012/2013 byly zapisovány děti, které 

se narodily mezi zářím 2005 a srpnem 2006. Zapsáno bylo 

celkem 20  budoucích ţáčků z Kasejovic, Polánky, Hradiště, 

Podhůří, Doţic, Radošic, Mladého Smolivce, Bezděkova, 

Kotouně, Předmíře, Zahorčic a Oselec.             -mr- 

 

Těţba dříví v m3 815,64 

Vysázené stromky v ks (smrk, jedle,buk, dub) 10100 

Zalesněná plocha v ha 2,1 

Oţínání v ha 11,82 

Nátěr v ha 12,51 

Vyklízení - klest v ha 1,08 

Probírky v ha 19,14 

Proţezávky v ha 11,45 

Trţby 892 544 Kč 

Dotace zaměstnanci 44 126 Kč 

Dotace 130 035 Kč 

Těţba, přibliţování -319 036 Kč 

Práce, mzdy, ostatní práce -428 466 Kč 

Přímé náklady, stromky, chemie -111 118 Kč 

Výsledek za rok 2011 zisk 208 085 Kč 

Mladý Smolivec - Hospodaření v lese za rok 2011 

Plánované kulturní akce na březen 2012: 
 

17.3. ve 20 hod. Šibřinky  
24.3. ve 20 hod. Charleyova teta - hrají blatenští ochotníci 
31. března Velikonoční koncert sester Strolených  
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● Myslivecký,  hasičký a oselecký bál je za námi 
V lednu se uskutečnily tradiční bály v sále Obecního šenku v Oselcích. Hezky 

vyzdobený sál, bohatá tombola, příjemná hudba a velká účast byli zárukou 

dobré pohody. Pořadatelům ještě jednou děkujeme. 
       

● Výroční valné hromady SDH Kotouň a Oselce byly dobře připraveny.  

      Byla zhodnocena činnost sboru za celý rok a projednána náplň práce na tento     

      rok. Nechyběl ani bod občerstvení. Členové sboru dělají všechno ve volném   

      čase a zadarmo a za to je potřeba poděkovat nejen jim, ale i jejich rodinám. 
 

● Komplexní rekonstrukce lesních cest v Oselcích i v Kotouni je dokončena. 

Nyní je třeba všechno vyúčtovat se Státním zemědělským intervenčním fon-

dem v Českých Budějovicích. Jsme rádi, ţe jsou cesty opravené a budou slou-

ţit k dobrému hospodaření v lesích. 
 

● Ţádáme občany, aby do konce února zaplatili 450,- Kč na jednu osobu za od-

voz komunálního odpadu. 
 

● První tříkrálová sbírka se uskutečnila 7. a 8. ledna v Kotouni, Nové Vsi  a       

v Oselcích. Děti z dětského domova Oselce spolu se svými tetami a strejdou        

obešly všechny chalupy a na památku Tří králů ozdobily veřeje dveří písmeny      

K+M+B. Díky štědrosti místních vybrali částku 8173 Kč, jejíţ část bude vyu-      

ţita na sportovní vyţití dětí z dětského domova. Díky. 
 

 

(pokračování ze strany 1)  

Na některých těchto plesech byli tanečníci oblečeni pouze do 

módních oděvů té doby, na jiných do úborů, připomínajících 

postavy z pověstí a dávných bájí, přičemţ měli na obličejích 

látkové masky s výřezy pro oči. Takovéto taneční slavnosti 

byly pojmenovány karnevaly - byly sice méně okázalé, ale o 

to bujnější. Oblíbenost plesů  i karnevalů brzy překročila 

hranice Francie, rozšířila se do všech zemí Evropy. Zprvu do 

panovnických a šlechtických sídel, později do větších i men-

ších měst a nakonec i na venkov. Ani české země nebyly 

výjimkou.V Kasejovicích se plesy s určitostí pořádaly jiţ v 

18. století. Svědčí o tom jeden ze zápisů v místní pamětní 

knize, s jehoţ obsahem vás chci seznámit: 24. dubna 1799 se 

konal v kasejovickém domě ţidovského občana Jakuba 

Basche bál, kterým Ţidé uctívali hudbou a tancem památku 

svého církevního svátku, zvaného Purim. Tato oslava se však 

časově kryla s „Velkým pátkem“ o Velikonocích, kdy byly 

císařským dekretem jakékoliv radovánky přísně zakázány. 

Proti Ţidům, kteří pořádáním svého bálu tento zákaz porušili, 

bylo zavedeno soudní řízení a soud rozhodl takto: Majitel 

domu, kde se bál odehrával musel zaplatit 10 tolarů ve pro-

spěch místních chudých, Izák Freund a Emerich Ohrenstiel 

oba po čtyřech tolarech, taktéţ do místního chudinského ústa-

vu, sluha Gabriel Neumann byl potrestán deseti ranami holí, 

rabín třemi dny domácího vězení a ostatní z bálu  celkovou 

pokutou 7 zlatých a 30 krejcarů. Navíc ještě museli odevzdat 

2 tolary na chudé. Ani muzikanti trestu neunikli: byli odsou-

zeni k dvanácti hodinám pobytu v šatlavě.  

 Představený města se vrchnosti omluvil tím, ţe v onu 

dobu v Kasejovicích právě nebyl přítomen, policejní komisař 

dostal úřední důtku a bylo mu pohrozeno, ţe pokud by v bu-

doucnu podobný přestupek neohlásil, bude zbaven svého 

místa. Jestliţe tedy v tu dobu v Kasejovicích pořádali své 

plesy Ţidé, můţeme mít za prokázané, ţe tak činili i křesťa-

né. Nevíme sice zcela přesně, kde se v 18. a 19. století, ale i 

trochu později plesy odbývaly, ale je zcela pravděpodobné, 

ţe se tak dělo zprvu v Panském domě, po jeho zboření v sále 

hostince U Černého orla - čp.29 a také v hostinském domě 

Na Vrčeni - čp.174. Ve starodávném hostinci „U  Koníčka“ - 

čp. 134 se v probuzenecké době hrávala divadelní představe-

ní a odbývaly vlastenecké zábavy. Mnohem později tam byla 

zřízena první kasejovická drogerie.  

 Nikde se mi nepodařilo zjistit, kdo v těch starších do-

bách plesy organizoval. Domnívám se, ţe se o to mohlo za-

slouţit buď představenstvo obce, nebo snad představitelé 

kasejovického smíšeného cechu řemeslníků.  

                  -káf-         (dokončení v příštím čísle) 

 

Studenti University třetího věku se vy-

dali na závěrečný seminář do Sezimova 

Ústí. Samozřejmě si udělali chvilku i na 

prohlídku blízkého Tábora a návštěvu 

muzea.     
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V. modul vzdělávacího kurzu projektu ,,Založení sítě ko-

munitních škol v Pošumaví“ přináší poznatky týkající se 

komunitního projednávání projektů 

     Vzdělávací kurz projektu „Zaloţení sítě komunitních škol 

v Pošumaví“ pokračuje jiţ V. modulem, který nese název 

Principy komunitního projednávání projektů a aplikace rov-

ných příležitostí žen a mužů, a který – jak lze předpokládat -  

přináší informace týkající se komunitního projednávání pro-

jektů a zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích 

procesů v obci.  

     Co to vlastně je komunitní projednávání projektů a jak 

se liší od zasedání zastupitelstva? Proč je vhodné zapojit 

veřejnost do plánování obecních projektů?  

Jak mohu veřejnost „přimět“ a motivovat, aby se k danému 

problému vyjádřila? A jakým způsobem lze občany co nejlépe 

a nejpodrobněji informovat o dění v obci? 

     Právě na takovéto otázky se snaţí V. modul kurzu odpově-

dět a napomoci tak starostům, místostarostům, zastupitelům i 

ostatním občanům v řešení problémů, vyrovnaném přístupu 

k potřebám všech obyvatel obce a předcházení případných 

sporů, které by mohly zhoršit vztahy mezi představiteli obce a 

občany a zpomalit tak zvyšování ţivotní úrovně obyvatel. 

POZVÁNKA k veřejné diskuzi 
 

       

 
 

která se koná v úterý  28. 2. a  6. 3.  2012  

           od 17,00 hodin v budově ZŠ Kasejovice 
 

Pojďme společně hledat: 

● co v Kasejovicích změnit do roku 2020 

● jak zlepšit ţivot v Kasejovicích i v jeho místních částech 

● jak více zapojovat veřejnost do řízení města 
 

Pojďme společně hledat, co je potřeba udělat: 

● pro děti a mládeţ 

● pro seniory 

● pro zdravotně postiţené občany 
 

Přijďte a zapojte se do diskuze o problémech,  

které můžeme řešit společně! 
 

   Ing. Marie Čápová, starostka města 
 

Akce se koná v rámci projektu ESF OP LZZ č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních  

partnerství zaměřených na prosazování rovných příleţitostí ţen a muţů“ 

Vzdělávacího kurzu – modul 6 

Investiční akce Obce Mladý Smolivec rok 2011 Dotace  

Oprava komunikace Mladý Smolivec 3 153 539 Kč 2 503 000 Kč 
MMR ČR- obnova  obec. 
majetku po povodních 

Pomníky Mladý Smolivec, Starý Smolivce, Dožice, Budislavice 800 164 Kč 600 576 Kč PRV ČR, osa IV. LEADER 

Hasičárna Starý Smolivec - první etapa 704 539 Kč 250 000 Kč PSOV PK 

Dětské hřiště MŠ Starý Smolivec 474 570 Kč 332 199 Kč MMR ČR 

Zateplení bytu Mladý Smolivec čp. 27, Radošice čp. 10 (okna, 
zateplení) 387 157,50 Kč 182 682 Kč SFŽP ČR- Zelená úsporám 

Oprava fasády kostela Dožice - první etapa 382 106 Kč 100 000 Kč KÚ PK 

Hrnečky vodovodu Mladý Smolivec, kanalizace OÚ  81 296 Kč    

Kanalizace, kanál u hřiště TJ Starý Smolivec 69 732,Kč    

Výměna oken kostela Dožice - severní strana 63 814 Kč 50 000 Kč MK ČR 

Lípy Budislavice 50 400 Kč    

Reklamní odznaky, placky 34 200 Kč    

Gumy červený traktor zadní i přední 31 650 Kč    

Nasvícení kostela Budislavice 30 000 Kč    

Dopravní značení Dožice, Mladý Smolivec 24 798 Kč    

Plány klubovna Dožice 22 000 Kč    

Basketbalový koš Starý Smolivec, Mladý Smolivec 21 000 Kč    

Lípy Mladý Smolivec, Radošice 20 553 Kč    

Koše, květníky Starý Smolivec  20 160 Kč    

Ochranný nátěr pomníky - zídky 17 881 Kč    

Dveře kostel Budislavice - příspěvek 10 000 Kč    

Vlajka obecní 8 000 Kč    

Elektrika plechový sklad u hřiště TJ Starý Smolivec 5 346 Kč    

Květníky, lavičky Dožice 2 775 Kč    

Celkem 6 415 680,50 Kč 4 018 457 Kč  

IC ENVIC Klatovy vyhlašuje fotografickou soutěž: Příroda očima dětí. Soutěţ je určena pro děti a mládeţ do 20 let. Kaţdý účastník 

můţe zaslat max. pět fotografií do 20. března 2012 v nejlepším rozlišení. Také bude přihlíţeno k hlasování na internetových stránkách, 

které bude spuštěno od  12. března do 22. března 2012. Fotografie je moţno zasílat elektronicky na adresu kohout@uhlava.cz.  

Do emailu uveďte - jméno a příjmení, věk a názvy fotografií. Soutěţní fotografie a hlasování naleznete na adrese:  

http://envicfotosoutez.webnode.cz/fotogalerie/. Případné další informace podá Ing. Václav Kohout na telefonním čísle 724 834 015. 

http://www.uhlava.cz/intranet/formulare/kohout@uhlava.cz
http://envicfotosoutez.webnode.cz/fotogalerie/


 

 

  

Únor 2012                                                         str. 6                                                 Číslo 2; ročník XVII. 

 

 

Andrea Rendlová, Kasejovice 

Marie Nesvedová, Starý Smolivec 
Anna Nováková, Bezděkov 

     

 

 

Výpůjční doba: Po  8 - 13, 16 - 17.30, Út 12 - 14.30 

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz 
 

 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Barbara Woodová: Zlatá země 
 

  Nora Robertsová: Měsiční perly 
  C.S.Lewis: Rady zkušeného ďábla 
  Vlasta Javořická: Jitčino bloudění 
  Bedřich Placák: Paměti lékaře 
  Kam v jiţních Čechách 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Lenka Lanczová: Třináctá komnata 
  John Flanagan: Hraničářův učeň - Rozvaliny Gorlanu 
  Peyo: Šmoulové - Šmouloplán 
 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

Měl jsi nás rád, my tebe ještě víc,  

přišla zlá nemoc a ty jsi musel odejít. 

Dny plynou jak tiché řeky proud,  

jen bolest v srdci trvá  

a nedá zapomenout. 
 

Dne 5. února uplynulo 20 smutných let,  

co nás navţdy opustil  

pan Josef Kovář z Bezděkova. 
 

      Za tichou vzpomínku děkuje rodina 

 

 

Utřete slzy a opět se smějte, tak si to 

přeji a v dobrém vzpomínejte. 
 

Dne 12. 2. 2012 uplynuly jiţ 2 roky, 

kdy nás navţdy opustil náš drahý 

tatínek a manţel 

pan Jan Fučík,  

chalupář z Kotouně. 
 

Stále vzpomínají manţelka Zdena a dcery Káťa se Zuzkou. 

 

 

 
 
 
90 let  Josefa Jiránková Kotouň 
87 let Kristina Štěpánková  Oselce 
86 let  Helena Kubíková Kotouň 
85 let  Anna Kačenová Radošice 
84 let Růžena Janošová Podhůří 
83 let Josef Štěpánek Kasejovice 
82 let  Jiřina Michalová Kasejovice 
81 let Marie Morávková Bezděkov 
  Miloslav Beneš Hradiště 
79 let Emilie Draská Radošice 
78 let František Blovský Dožice 
  Oldřiška Tumová Starý Smolivec 
77 let Věra Kačenová Dožice 
  Ladislav Šolc Nová Ves 
76 let  Jaroslav Jiřinec  Kasejovice 
75 let  Libuše Zoubková Kotouň 
  Ludmila Rezková Kasejovice 
73 let  Miluše Kalistová Kasejovice 
  Vilém Cibulka Nová Ves 
  Kamila Koukalová Oselce 
  Augustin Vaníček Kotouň 
72 let Julie Šollová Kasejovice 
  Anna Motejzíková Oselce 
  Milan Bubeníček Budislavice 
71 let Josef Šampalík Řesanice 
  Marie Časková Kasejovice 
70 let Marie Ochotná Chloumek 
  Václav Hercik Kotouň 
  Václav Hošek Oselce 
  Marie Skládalová  Kotouň 
  Božena Brabcová Nezdřev 
65 let  Petr Filip Kasejovice 
  Jarmila Kostková  Kasejovice 
  Václav Čada Kotouň 
60 let Petr Vilhelm Budislavice 

 

Český červený kříž srdečně zve na 

 

 

 
 

 

v Kasejovicích na sále U Adamců 

Hudba: pan Balog 

 

Dne 21. února by se doţil 90 let  

pan Josef Bláha z Hradiště. 

 
26. února 2012 si připomeneme 2 roky  

od jeho náhlého a nečekaného úmrtí.  
 

Stále vzpomíná syn s rodinou a sestra Anna. 

 

SDH Kotouň  

pořádá a srdečně zve na  
 

 

 
 

18. února 2012 v Oselcích v Obecním šenku 
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První měsíc v roce je uţ léta 

časem plesů a Nezdřev není 

výjimkou. Lednové rado-

vánky tady začaly uţ v před-

večer dětského Maškarního 

odpoledne, které se konalo v 

sobotu 21. ledna. Starosta 

Petr Chlanda, hlavní organi-

zátor tradiční dětské zábavy, 

připravoval v sále místního 

hostince tombolu a kolem 

21. hodiny vtrhl do výčepu s náručí splasklých balónků, před-

hodil je autoritativně na stůl před hosty a zavelel: Kaţdý na-

foukněte aspoň tři. A tak za všeobecného vtipkování, o které 

není v nezdřevské hospodě nikdy nouze, se začalo foukat. 

Neobvyklé zpestření sousedského posezení tak předznamena-

lo úspěšnou sobotní akci.  

 Jak je v posledních letech obvyklé, na maškarním bále 

vyhrávali dětem i dospělým manţelé Váchovi neboli VV 

band. Děcka dostávala u vstupu lízátka, a tím způsobem se 

snadno zjistil jejich počet, přišlo jich 40 a vstupenek pro do-

spělý doprovod se prodalo 60. Větší účasti zabránila epide-

mie planých neštovic, která postihla drobotinu v Chanovi-

cích. Některé masky jsme si pamatovali z dřívějška, napří-

klad Červenou Karkulku Kačky Chlandové. Košíček dobrot 

však nenesla babičce, ale rozdávala je sympatickým maskám. 

První soutěţí byl balónkový tanec, který se po skončení změ-

nil v balónkové bitky mezi piráty, kovboji, tygřicemi a další-

mi maskovanými dětmi. Mezi nimi zaujala Muchomůrka 

plačtivá (nelíbil se jí přílišný hluk), jeţ se později proměnila 

v Muchomůrku dovádivou (to uţ si na rámus zvykla). Kdoţe 

to byl? Tříletá Anička Matějková z Blatné. Její o rok mladší 

bráška Toníček, převlečený za klauna, byl kuráţný hned od 

začátku a vůbec ho nerozhodilo ani to, ţe ho maminka muse-

la během odpoledne přebalit. Pěknou maskou se zalíbila také 

dvouletá Terezka Tesařová ze Lnář, která se předvedla jako 

mladý nadějný kominík. Trochu zklidnění přinesl závod s 

míčkem na lţíci a potom zejména rozdávání tomboly, v níţ 

bylo 240 cen, takţe děti si odnesly spoustu hraček a spořáda-

ly spoustu laskomin. Pak bylo ještě sólo pro starostu jako dík 

za jeho organizační péči, tradiční soutěţ ţidličkovaná a okolo 

půl páté se spokojené, vydováděné a taky uţ lehce utahané 

děti začaly rozcházet a rozjíţdět domů s hlavičkami plnými 

příjemných dojmů.  

 Týden po dětech pozvali na ples do Nezdřeva zase 

místní hasiči. Přestoţe v blízkém okolí byla řada podobných 

zábav, byla návštěva překvapivě dobrá - vydatně se na ní 

podílela výprava z Řesanic - přišla přibliţně stovka taneční-

ků. Hrál jim hudební tým Karel, a to tak dobře, ţe parket byl 

stále zaplněn aţ do tří do rána. Ale ani to ještě nestačilo a 

několik hostů přesvědčilo harmonikáře Vencu Čadka, aby 

zahrál ke zpěvu, a on se ani přemlouvat nemusel. Vydařená 

zábava skončila kolem půl páté, a to byl závěr lednových 

nezdřevských radovánek.   Jiří Čepelák 

 

Únor bílý, měsíc krátký, pouští zimu svými vrátky… 
 

Beseda s ochránci přírody 
Viděli jste sovu pálenou zblízka?  Děti v Kasejovicích měly 

tu moţnost 25. ledna tohoto roku přímo v MŠ, kam za nimi 

přicestovala s panem Makoněm ze spolku ochránců přírody 

DESOP sídlícího v Plzni. Sovička se dětem tak zalíbila, ţe ji 

hned odpoledne nakreslily a výkresy vyzdobily prostory ve 

školce. Člen spolku DESOP přiblíţil svou práci dětem vyprá-

věním příběhu o záchraně zraněné labutě a ukázkou fotografií 

z této záchranné akce. Kluci a děvčata si prohlédli obrázky, 

hádali názvy ţivočichů, poslechli si veselá říkadla, která pro 

ně měl pan Makoň připravené. A nejen to. Všichni si společ-

ně zazpívali a napodobili labutě i zajíčky. Program zaujal 

předškoláky i mladší děti. Kdo ví? Třeba z nich vyrostou bu-

doucí ochránci naší vzácné krásné přírody.   

     Dagmar Jiřincová 
 
 

 

Mateřská škola Kasejovice vás srdečně zve na 

 
 

Zápis se koná ve středu 21.3. a ve čtvrtek 22.3. - 8 - 16 hod.  
Současně bude probíhat v těchto dnech „Den otevřených dveří, kdy 

si budou moci rodiče s dětmi prohlédnout prostory školky a její 

vybavení. Těšíme se na vás. Tel. 371 595 149, 739 456 901. 

Co se nám líbilo:  
Děti uţ ví, jak vypadá velká škola, u zápisu jsme prokáza-

li, ţe jsme šikovní, letos je nás třináct budoucích prvňáčků. 

V rámci ekologické výchovy se všechny děti z naší školky 

starají o ptačí kamarády. Pravidelně zasypávají slunečnico-

vá semínky do krmítek, které jsme dostali od kasejovic-

kých myslivců. Děkujeme.  

Myslivecké odpoledne - setkání se členy  

mysliveckého sdružení Čihadlo 
Stejně jako v loňském roce touto dobou, kdy si povídáme o 

ptácích a zvířátkách v zimě, nás přišli navštívit myslivci z 

mysliveckého sdruţení Čihadlo Kasejovice Zbyněk Adamec a 

Jiří Harant s poutavým programem o ţivotě volně ţijících 

zvířat a péčí o ně. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o 

přírodě, ale i z myslivecké činnosti. Děti pozorně naslouchaly 

myslivcům, kteří jim ukazovali různé lovecké potřeby a trofe-

je, které si s sebou přinesli. Děti zaujaly vábničky a daleko-

hled. Myslivci také vysvětlili, jakou úlohu má lovecký pes v 

přírodě a jakou práci dá psa různým povelům naučit, aby své-

ho pána mohl doprovázet. Na závěr pochválili děti za sběr 

kaštanů a ţaludů pro lesní zvěř a předali jim sladkou odměnu. 

Děti předaly jako poděkování myslivcům obrázky, které pro 

ně nakreslily. Děkujeme členům mysliveckého sdruţení za 

velmi zajímavé povídání a za to, ţe si našli čas předat své zna-

losti o přírodě srozumitelnou a poutavou formou dětem. 

     Ivana Ledvinová  

Obrázek zajíčka nakres-

lila Eliška Šůchová. 
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● Pronajmu v Kasejovicích malý domek po rekonstrukci – dvě míst-

nosti, kuchyňská linka, sporák, plyn.topení. Tel. 608 638 003. 

● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště. Bliţší infor-

mace na tel: 371595129, nebo E-mail: obec.hradiste@blatna.net  

Prodám rodinný dům v Kasejovicích o velikosti 5 + kk. Obytná 

plocha 300 m2, pozemek ve formě parku a zahrady o velikosti 2000 

m2. Zájemce můţe volat na linku 731 405 989 a domluvit si pro-

hlídku. 

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic (naproti parku). 

Dům je přízemní 1+ 4, celý podsklepený. Je napojen na plyn a 

městský vodovod. Obytná plocha je celkem 112 m2. Topení na zem-

ní plyn a tuhá paliva. Velká garáţ, dílna a sklepy, kolna. Zahrada 

223 m2. Cena k jednání 1 490 000 Kč. Tel.: 603 418 514. 

 Prodám fenku dlouhosrstého jezevčíka červeného s pálením, stáří 

čtyři měsíce, očkovaná a odčervená. Tel.: 371 595 399, mobil:  

      731 070 080. 

● Prodám elektrická akumulační kamna - AD - 8 kw ve velmi dobrém 

stavu a šamotové komínové roury - 40 ks, vnitřní průměr - 130 mm, 

délka 330 mm. Tel. 724 181 001. 

Potřebujete kvalitně a za rozumnou cenu  
ostříhat? Navštivte kadeřníka v Nepomuku.  

Volejte, pište: 721 162 607. 

 

Poradna pro podporu zdraví a revolučního  
hubnutí v Kasejovicích  

 

Odkyselování organizmu a prevence proti nádorovému  
onemocnění. Poradna otevřena denně - pracovní doba  

po tel. domluvě, na objednání.  
Nabízíme profesionální péči ve spolupráci s lékaři  

- pomůžeme Vám od hromadění vnitřních a vnějších 
tuků, celulitis, artrozy, osteoporózy a jiných vážných 

onemocnění související s nadváhou a obezitou.  
Kontakt na odborného poradce:  

Michaela Weise, 723 322 207  
 
 

Salon Bellisimma Vám také nabízí dárkové poukazy pro 
Vás i Vaše blízké na služby, které nejen potěší, ale i 

uvolní od každodenního stresu. Možnost objednávek  
i na jarní detoxikaci Vašeho těla - nyní sleva 10%:  

M.Weise, Kasejovice 113, 723 322 207 

mailto:obec.hradiste@blatna.net

