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

Milí přátelé,  

prvního ledna jsme společně vstoupili do nového 

roku 2012. Věřím, ţe uplynulé vánoční svátky byly pro vět-

šinu z nás dobou klidu, pohody a přátelských setkání. Ve 

vánočním čase jsme jiţ tradičně hodnotili nejen rok, který je 

uţ nelítostně za námi, ale zároveň jsme si načrtli své plány 

na dalších 366 dnů, do kterých nám bude zapotřebí nemálo 

energie.  

 S odcházejícím rokem bývá zvykem poohlédnout se 

zpátky a hodnotit, co všechno se v naší společnosti za po-

sledních dvanáct měsíců odehrálo. Jaký byl rok 2011 

v našem osobním ţivotě, si musí kaţdý z nás vyhodnotit 

sám. Přesto si neodpustím připomenout, ţe téměř na samém 

konci roku – 18. prosince 2011, zasáhla naši společnost 

smutná zpráva o úmrtí Václava Havla, prvního prezidenta 

polistopadového demokratického Československa a prvního 

českého prezidenta. Jestliţe jsme v roce 2009 hodnotili dva-

cet let budování svobodného a demokratického českosloven-

ského, později českého státu, byl to právě Václav Havel, kdo 

se o něj zaslouţil.  Stále budou platit jeho slova, ţe pravda a 

láska zvítězí nad lţí a nenávistí.  

      Pokud se mám vrátit k uplynulým místním událostem, 

pak bych ráda připomněla, ţe o nich jsme vás pravidelně 

informovali prostřednictvím Kasejovických novin a webo-

vých stránek města. Podobně jako v předchozích letech se  i  

rok  2011  nesl  v Kasejovicích a okolí ve znamení staveb-

ních akcí, nezahálel ani sportovní, kulturní a společenský 

ţivot. Svědčí o tom celá řada úspěšných akcí, které město 

Kasejovice připravilo pro své malé i velké občany ve spolu-

práci s místními sdruţeními, spolky a kulturně-společen-

ským centrem a mateřskou a základní školou. Kasejovice se 

zapojily do projektu „Zaloţení sítě komunitních škol v Pošu-

maví“ a nezahálely ani v podávání ţádostí o dotace 

z nejrůznějších programů.  

Podobně jako v předchozích letech se v roce 2011 

město Kasejovice přihlásilo do soutěţe „Vesnice roku“, ve 

které získalo bílou stuhu za práci s mládeţí. O ocenění v této 

soutěţi budou Kasejovice usilovat rovněţ v roce 2012. 

K tomu, aby město v této soutěţi obstálo, bude zapotřebí 

rovněţ oboustranná podpora a spolupráce města a institucí, 

které zřizuje, spolků a sdruţení činných nejen 

v Kasejovicích, ale také ve spádových vesnicích Polánka, 

Řesanice, Chloumek, Újezd u Kasejovic, Podhůří, Kladrubce 

a Přebudov. Jsem přesvědčena o tom, ţe jedině tak bude rok 

2012 pro nás všechny bohatý na nejrůznější společenské 

události, při kterých se budeme společně setkávat a proţívat 

příjemné chvíle.  

             Dovolte mi, abych nám všem do nového roku 2012 

popřála pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a mnoho pěk-

ných chvil naplněných radostí a pokojem.  

 

Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

Jako kaţdý rok, připravila i letos kasejovická po-

bočka Základní umělecké školy Nepomuk vánoční koncert, 

který se konal 19. prosince 2011 v sále kulturně-

společenského centra. Své hudební umění předvedli ţáci 

umělecké školy hrou na příčné a zobcové flétny, klavír, elek-

trické klávesy, housle či akordeon. Sálem se tak linuly jak 

tóny vánočních koled Pásli ovce Valaši, Štěstí zdraví, pokoj 

svatý a dalších, tak skladeb slavných mistrů. Koncert zakon-

čilo společné zpívání koled v podání ţáků 3.-5. ročníku hu-

dební nauky.  

   Štěpánka Löffelmannová 

 

Kulturně společenské centrum  

města Kasejovice  
 

srdečně zve na divadelní hru  
 

 

 

 

 

 

 

Kasejovice, sál U Adamců 
 

Hraje Ochotnický krouţek  

Luţany. 
 

 

 

 
Předprodej vstupenek  

v Drogerii paní Jakubčíkové. 

foto -dm
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RADA MĚSTA MIMO JINÉ PROJEDNALA: 

● změny rozpočtu 

● přístup k oceňování majetku města 

● ţádost o přidělení bytu v DPS 

● informaci o výši vodného a stočného 

Platby poplatků za svoz odpadu na rok 2012 

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ka-

sejovice je poplatek za svoz odpadu splatný bez vy-

měření nejpozději do 28.2. příslušného roku v hotovosti v 

pokladně nebo převodem na účet města Kasejovice. Sazba 

poplatku na rok 2012 je 420,- Kč za osobu, přihlášenou v 

obci k trvalému pobytu a 420,- Kč pro fyzickou osobu, která 

má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální 

rekreaci, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Pro 

domácnosti s více neţ 4 osobami je stanoven poplatek 1.680,- 

Kč (svoz 1x za 14 dní). Známky na popelnici, případně pytle 

na odpad je moţné si vyzvednout na Městském úřadě v Ka-

sejovicích v průběhu příslušného roku. Platnost jednorázo-

vých i celoročních známek z roku 2011 končí 31.1.2012. V 

roce 2012 bude svoz komunálního odpadu v Kasejovicích 

zajištěn kaţdý čtvrtek v topné sezóně a mimo topnou sezónu 

v liché čtvrtky (v ostatních obcích je svoz celoročně jednou 

za čtrnáct dní ve čtvrtek v lichých týdnech). 

Informace pro platby převodem z účtu: 

Číslo účtu: 3122361/0100 

Účel platby: svoz odpadu 2012 

Variabilní symbol: 15 

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení 

Specifický symbol: Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: 

čp. 200 = 10200) 

Řesanice 20 + číslo popisné 

Újezd 30 + číslo popisné 

Chloumek 40 + číslo popisné 

4010 + číslo evidenční 

Polánka 50 + číslo popisné 

Podhůří 60 + číslo popisné 

Kladrubce 70 + číslo popisné 

7010 + číslo evidenční 

Přebudov 80 + číslo popisné 

8010 + číslo evidenční 
 

Poplatek za psa na rok 2012 činí 50 Kč za jednoho a 

za kaţdého dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku do 

28.2. 2012. 
 

Zastupitelstvo Města Kasejovice odsouhlasilo zpraco-

vání nového územního plánu pro celé své spádové 

území a v současné době shromaţďuje podklady pro 

jeho zpracování. Občané obce nebo fyzické nebo právnické 

osoby, které mají vlastnická  nebo obdobná práva k pozem-

kům nebo stavbám na území obce, mohou návrhy a poţadav-

ky na změny územního plánu předkládat na Městský úřad 

Kasejovice. 
 

Městský úřad Kasejovice nabízí byty v Domě s pečo-

vatelskou sluţbou soběstačným seniorům z Kasejovic 

a okolí. Informace na tel. 371 595 100. 
 

Změna provozní doby ve sběrném dvoře – od února 

otevřeno kaţdou sobotu od 10 do 11 hodin. 
 

Při vánočním Zpívání koled s Českým rozhlasem zů-

stal v kulturně společenském centru černý deštník s 

dřevěnou rukojetí. Majitel si ho můţe vyzvednout v 

Obecní knihovně. 

Informace Městského úřadu Kasejovice 

První sobotu v prosinci 
uspořádala Tělovýchovná 
jednota Sokol Kasejovice ve 
spolupráci s Městem Ka-
sejovice jiţ tradiční miku-
lášskou nadílku. Za Mikulá-
šem a jiţ méně populárním 
čertem tak zavítalo do bu-

dovy Kulturně-společenského centra kolem čtyřiceti dětí 
v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů. Odpoledne odstar-
tovala série soutěţí, ve kterých děti házely míčkem do pekel-
ného kotle s neposlušnou Káčou, sbíraly vajíčka od slepiček, 
aby pomohly maminkám s vánočním cukrovím nebo zachra-
ňovaly zajíčky z mrazivého lesa. Se setměním pak přišel jiţ 
očekávaný Mikuláš, anděl a čert a děti za přednesenou bás-
ničku či písničku obdrţely nadílku. Tečkou na závěr byl dá-
rek pro všechny děti a to pytel plný nafoukaných balónků
      -mr- 

 

 

 Z důvodu digitalizace v roce 2011 v níţe uvedených katastrál-

ních území dochází ke změně, a to, ţe poplatníkem daně z 

nemovitostí je v souladu s § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, ve znění pozd. př. vlastník nemovitosti, niko-

liv nájemce. S tímto souvisí povinnost podání daňového 

přiznání těmito subjekty nejdéle do 31.1.2012. V případě 

pozdního podání daňového přiznání se poplatníci vystavují 

povinnosti uhradit pokutu za opoţděné podání tvrzení 

daně (daňového přiznání) dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozd. př. 
 

Digitalizace v roce 2011 v našem KÚ: 

Podhůří u Nepomuka  

Polánka u Kasejovic  
 

Bliţší informace na tel.:  371 510 300.  

 

SDH Oselce  pořádá  
28. ledna 2012 hasičský bál v sále Obecního šenku. 

Všechny srdečně zveme.  

 

... i čert! 

foto -lm- 
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ZASTUPITELSTVO OBCE 

SCHVALUJE: 
 

● rozpočtové opatření č. 7/2011 k 31.10.2011 a č.8/2011 

k 30.11.2011 

● záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp.25 

v Bezděkově za účelem provozování prodejny potravin a 

smíšeného zboţí 

● úhradu nákladů na ţáka MŠ z obce Hradiště obci Svéra-

dice za rok 2011 v celkové částce 1000,-Kč 

 

NESCHVALUJE: 

● příspěvek na dopravu M. Kováře do MŠ Kasejovice 

● prodej obecního pozemku p. č. 611 v k. ú. Zahorčičky  
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● zprávu „Finančního výboru“ a zprávu „Kontrolního vý-

boru“  

● zprávu o návrhu rozpočtu obce Hradiště na rok 2012  
 

VYDÁVÁ STANOVISKO: 

● k vysázeným stromům podél obecní cesty p.č.625 v k.ú. 

Zahorčičky: Vysázené duby se ponechají tak, jak jsou 

vysázené, je to součást schváleného projektu.  

 

 

 

 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

● vyrovnaný rozpočet na rok 2012 v částce  3.500.000,- Kč 

Schválený rozpočet na rok 2012 je nedílnou přílohou to-

hoto usnesení. 

● tyto vnitřní předpisy: vnitro-organizační směrnici 

k vedení účetnictví obce Hradiště, směrnici k finanční 

kontrole, směrnici k provádění inventarizace majetku a 

závazků obce Hradiště včetně přílohy č.1- plán inventur 

na r.2011 a odpisový plán obce Hradiště 

● bezúplatný převod pozemku p.č. 1026/1 v k.ú. Bezděkov 

u Kasejovic  ve vlastnictví obce Hradiště do vlastnictví 

Plzeňského kraje 

 

V pátek 9. prosince 2011 měly zaznít u rozsvíceného vánoč-

ního stromku v parku na návsi v  Bezděkově vánoční písně a 

koledy. Uplakané počasí však zahnalo všechny posluchače i 

účinkující do kostela sv. Ondřeje. Návštěvnost byla velká. 

Řada vánočních písní a koled v podání hostů – pěveckého a 

chrámového sboru VELKOBOR z Velkého Boru pod vede-

ním paní Radky Kočí zazněla zaplněným kostelem. Mluve-

ným slovem je provázel pan Václav Drha z Velkého Boru. 

Pro všechny přítomné to jistě byl krásný záţitek v předvá-

nočním shonu a odměnili zpěvačky vřelým potleskem. 

 Z kostela byli všichni pozváni do místní bývalé školy, 

kde byla připravena výstava betlémů. Návštěvníci, kterých 

bylo asi devadesát, si mohli prohlédnout přes sedm desítek 

betlémů z nejrůznějších materiálů – například z keramiky, 

papíru, perníku, tradičních jako je dřevo, ale i netradičních 

jako je sklo, sádra, sláma nebo se jednotlivými figurkami 

betlému staly panenky a plyšová zvířátka. Betlémy byly za-

půjčeny od místních občanů a z okolních obcí. Nepřehlédnu-

telné díky svým rozměrům byly betlémy z bezděkovského 

kostela sv. Ondřeje. 

 Tímto děkuji všem, kteří betlémy ze svých soukro-

mých sbírek zapůjčili, a těm, kteří pomohli se samotnou pří-

pravou výstavy. Velký dík patří i bezděkovským ţenám, 

které napečenými dobrotami zpříjemnily zúčastněným večer 

a členům místního hasičského sboru, kteří se postarali o pří-

jemné prostředí a obsluhu. Nechyběl ani voňavý svařáček na 

zahřátí. Podle záznamů v návštěvní knize, kam mohl kaţdý 

vyjádřit své pocity, si dovolím říci, ţe se páteční předvánoční 

večer vydařil a mnohé dostal pohledem do betlémských jesli-

ček do vánoční nálady. 

      Olga Šulcová 

 

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

 

 

K tanci a poslechu hraje 

MELODION  
* BOHATÁ TOMBOLA  * 

 Na úřední desce Města Kasejovice a na internetu je 

vyvěšena výzva pro vlastníky kapliček a kříţků v k.ú. Ka-

sejovice, Újezd a Chloumek. Pokud se cítíte být vlastníkem 

kapličky nebo kříţku (viz. výzva, kde je uveden jejich se-

znam), stačí toto sdělit písemně jednoduchým prohlášením, 

nebo zatelefonovat na tel.č. 371 595 140, mob.: 734 577 843 

na Městský úřad Kasejovice do 20. ledna 2012. Pokud se 

k těmto stavbám jejich vlastníci nepřihlásí do 20. ledna 2012, 

kdy vyprší doba šesti měsíců jejich vyvěšení, budou tyto 

stavby evidovány jako nově nalezený majetek obce Kasejovi-

ce.   
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

SCHVALUJE: 

● rozpočtové opatření č. 12/2011 13/2011 

● vyrovnaný rozpočet pro rok 2012 ve výši 10.621.000,-- 

Kč 

● uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Dis-

tribuce a.s. na pozemek p. č. 834/16 k. ú. Starý Smolivec 

v rozsahu zemní kabel 15 m2 a vzdušné vedení 51 m2 

● uzavření Smlouvy o dílo s firmou STAFIS KT s.r.o. Pa-

čejov na zateplení obecních bytů Mladý Smolivec čp. 27 

ve výši 24.717 Kč a Radošice čp. 10 ve výši 46.108 Kč 

● od 1. 1. 2012 nové podmínky pro pronájem a prodej obec-

ních pozemků v intravilánu obce: 

● cena pronájmu obecních pozemků bude 5 Kč/m2/rok 

● cena prodávaných pozemků pro trvalé bydlení bude  

      30 Kč/m2 

● cena prodávaných pozemků pro rekreační bydlení bu- 

      de 200,- Kč/m2 

● při prodeji obecního pozemku pro trvalé bydlení musí být 

dodrţena podmínka, ţe stavebník musí zkolaudovat dům 

na tomto pozemku nejpozději do pěti let od zakoupení 

obecního pozemku, v opačném případě bude obci platit 

pokutu za zakoupený pozemek ve výši 170,-- Kč/m2, pou-

ze ve výjimečných případech můţe být tato doba po vzá-

jemné dohodě prodlouţena aţ na sedm let 
 

 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● zprávu finančního výboru za rok 2011 a informaci kont-

rolního výboru o předloţení zprávy do příštího zasedání 

● částečnou zprávu o výsledku kontroly hospodaření MŠ ve 

Starém Smolivci 

● poděkování od TJ Starý Smolivec za podporu poskytova-

nou Obcí Mladý Smolivec klubu 

 

 

Poplatek za odvoz TKO pro trvale ţijícího občana       400 Kč 

Poplatek za svoz pro trvale ţijící dítě do věku 15 let    250 Kč 

Poplatek za odvoz TKO pro rekreační objekt               500 Kč 

Poplatek za psa či fenu                                                    50 Kč 

Poplatek za dalšího psa či fenu                                        75 Kč 

Vodné                                                                        11, 40 Kč  

Poplatky za odvoz  TKO jsou splatné do 31. 3. 2012 

Vodné je splatné po odečtu v červnu do 30. 9. 2012 

 Na pátek 23. prosince na 17. hodinu zvala srdečně 

pozvánka do sálu nezdřevského hostince na vánoční posezení 

s Pročpohádkami Marie Korandové. Nic víc. Zprvu rozpačité 

dohady, oč vlastně jde, se začaly postupně objasňovat. Uká-

zalo se, ţe akci organizuje a se šesticí nezdřevské mládeţe 

nacvičuje paní Blaţena Chaloupková. Zvědavost vzrůstala a 

nakonec se sešlo na 60 diváků očekávajících v předvečer 

Vánoc a na závěr dnů státního smutku zajímavý záţitek. 

Vánoční písně a koledy za doprovodu kytary paní Chaloup-

kové a houslisty Jindřicha Boublíka z Kasejovic se střídaly s 

krátkými Pročpohádkami. Za recitaci i zpěv v důstojně utlu-

meném podání Páji Šoralové, Kačky Chlandové, Filipa Cha-

loupky, Pavlínky Chlandové, Elišky Červené a Pepči Cha-

loupky potěšené publikum mnohokrát děkovalo uznalým a 

upřimným potleskem. Po tom posledním vystoupil pan sta-

rosta Petr Chlanda a kromě poděkování účinkujícím i organi-

zátorce paní Blaţeně Chaloupkové vyslovil rovněţ díky ne-

zdřevským občanům za práci pro obec v uplynulém roce a 

popřál všem spokojené proţití vánočních svátků. 

Po skončení hodinového programu se všichni shodli na tom, 

ţe takové podařené vystoupení bylo příjemným překvapením 

a ţe by se z toho mohla stát do budoucna snad i tradice. 

Vţdyť bylo krásné proţít předvánoční hodinku pospolu zá-

sluhou a přičiněním jedné vůdčí osobnosti a několika ochot-

ných  mládenců a děvčat z vlastních řad, jimţ touto cestou 

diváci ještě jednou děkují.  

      Jiří Čepelák 

 

 Tak jako v loňském roce se v Budislavicích 28. 12. 

2011 uskutečnil jiţ 4. ročník turnaje Člověče nezlob se. Le-

tošního ročníku se zúčastnilo celkem 36 hráčů a opět se po-

tvrdilo, ţe tento turnaj se dvakrát za sebou nevyhrává. Hrálo 

se čtyřkolově a po odehrání základních kol bylo podle bodů 

jasno o celkovém vítězi. O umístění na druhém aţ čtvrtém 

místě musela rozhodnout nadstavbová rozehra, po jejímţ 

ukončení vypadalo pořadí na prvních třech místech takto: 1. 

Pechr Petr, 2. Štěpánková Lucka, 3. Skuhravá Miluše. Po 

ukončení turnaje byly předány ceny a turnaj oficiálně ukon-

čen. Poděkování pořadatelů patří OU Mladý Smolivec, SDH 

Budislavice, hostinci U Kříţů a p. Spourovi, kteří věnovali 

ceny do turnaje. Věříme, ţe i v příštím roce se sejdeme v tak-

to hojném počtu a opět se společně pobavíme a odreagujeme 

od vánočního shonu.   Spourová Zdenka 

 

V budislavickém kostele sv. Jiljí se rozezněly skladby váţné 

hudby. V pátek 30. 12. 2011 se uskutečnil v Budislavicích 

vánoční hudební podvečer s komorním souborem MODUS 

Václava Hrušky a dětí z MŠ ve Starém Smolivci. Na hudební 

produkci dorazila asi stovka posluchačů, kteří se zájmem 

naslouchali souboru a rozjímali nad končícím rokem. Po 

skončení vystoupení se před kostelem při svařáčku a dobré 

klobásce pokračovalo v sousedském povídání.          ek 
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Město Kasejovice zve širokou veřejnost na přednášku 
 

PRINCIPY KOMUNITNÍHO PROJEDNÁVÁNÍ  

PROJEKTŮA APLIKACE ROVNÝCH PŘÍLEŢITOSTÍ  

ŢEN A MUŢŮ 
 

která se koná v úterý 24. 1. a 7. 2. 2012  

v budově ZŠ Kasejovice od 17.00 hodin 
 

Obsahem přednášky bude:  

● význam zapojování veřejnosti do plánovacích a rozho-

dovacích procesů v komunitě 

● komunitní plánování sociálních sluţeb 

● komunitní svépomoc  
 

Projekt č. .1.04/3.4.04/54.00223 

„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – míst-

ních partnerství zaměřených na prosazování rovných příleţitostí 

ţen a muţů“ 

Vzdělávací kurz projektu ,,Zaloţení sítě komunitních 

škol v Pošumaví“ vstoupil do své druhé poloviny 
 

     Vzdělávací kurz projektu „Zaloţení sítě komunitních škol 

v Pošumaví“ vstoupil do své druhé poloviny. 

     Ve čtvrtém modulu kurzu zabývajícím se atraktivním 

tématem slaďování rodinného a pracovního ţivota byli 

účastnící poučeni, co jsou to genderové stereotypy, jak 

ovlivňují vnímaní společenských rolí ţen a muţů, jaký mají 

vliv na postavení ţen a muţů na trhu práce, jak je odstraňo-

vat a jak postupovat, aby došlo k lepšímu skloubení pracov-

ního ţivota s ţivotem soukromým. 

     Toto téma rovněţ zahrnuje informace o potřebě přístupu 

k sociálním sluţbám, jako jsou jesle a stacionáře, o moţnos-

tech zaměstnavatelů poskytovat zaměstnanecké výhody 

v podobě prodlouţené dovolené či částečných úvazků, čímţ 

lze např. maminkám na rodičovské dovolené umoţnit přivý-

dělek a zároveň usnadnit návrat do zaměstnání. 

     Účastníci vzdělávacího kurzu jiţ úspěšně absolvovali tři 

moduly a dozvěděli se základní informace o problematice 

komunitních škol a rovných příleţitostí ţen a muţů.  Čtvrtý 

modul končí 10. ledna a následovat bude pátý modul zamě-

řený na principy komunitního projednávání projektů 

s ohledem na rovné příleţitosti ţen a muţů. 
 

 Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice) 

 

SDH Radošice pořádá 28.1. 2012  
 

● od 14 hod. Dětský bál - vstup dobrovolný 
 

● Hasičský bál s tombolou  
        - od 20 hod. -  vstup 80 Kč   
 

Zahraje MINIMAX  
na max... 

 

 Vánoční přípravy začaly v naší školce jiţ začátkem 

prosince. Školku jsme si vánočně vyzdobili, s dětmi jsme 

vyrobili ozdoby, přáníčka, upekli cukroví a pro rodiče děti 

namalovaly obrázky. Vyvrcholením našich příprav byla be-

sídka spojená s jarmarkem. Jako tradičně paní učitelky upek-

ly perníky, vánoční cukroví, vyrobily svícny a upletly košíky 

z pedigu. Letos nám do jarmarku přispěli také rodiče svými 

nápaditými výrobky. Výtěţek z jarmarku bude pouţit na 

sponzorování veverky v plzeňské ZOO a na zaplacení dopra-

vy na výlety a akce školy. Po skončení jarmarku děti před-

nesly básničky, zazpívaly koledy a tím vnesly mezi nás tu 

pravou vánoční atmosféru. Kaţdé z dětí si odneslo balíček 

vánočních dobrot. Také mezi nás zavítala p. starostka E. Ku-

bová, která všem popřála krásný vánoční čas a dětem předala 

dárky. 

 Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančními 

i věcnými dary. Díky nim jsme mohli dětem nakoupit staveb-

nice, kočárky, traktory, knihy, skládanky a didaktické po-

můcky.Našimi sponzory byli: SDH Budislavice, SDH Mladý 

a Starý Smolivec, SDH Radošice, Myslivecké sdruţení Stráţ, 

Kovo Mont Kasejovice, Agrochov Kasejovice, Klaus 

Kladrubce, Strom Lnáře, p. Spour, p. Turek, p. Ţák, p. Kří-

ţová a p. Hořejší. Ještě jednou děkujeme. 
 

Do nového roku přejeme hodně zdraví a štěstí  

   děti a zaměstnanci MŠ Starý Smolivec  

 V posledním předvánočním týdnu proběhly ve třídách 

školních druţin vánoční besídky. Děti zpívaly koledy a před-

nášely básně u stromečku, zapálily svíčky ve vlastnoručně 

vyrobených svícnech, ze kterých vytvořily krásnou svítící 

vánoční spirálu. Nechybělo ani občerstvení, které si děti při-

nesly. Po povídání o Vánocích, vánočních zvycích a po-

věrách, hrách a soutěţích si rozbalily dárky, ze kterých měly 

velkou radost. 

 Tímto bych chtěla moc poděkovat sponzorům, jejichţ 

zásluhou děti mají nové hračky a knihy. Nejvíce se však těší 

na jaro, aţ na školní zahradě budou dovádět na trampolíně. 

Vybavení ŠD sponzorovali: Kovo  Kasejovice Mont s.r.o., 

P&V Elektronic Kasejovice spol. s r.o., Blatenské strojírny 

Blatná s.r o., Spork Net s.r.o.Blatná, Strom Praha středisko  

Lnáře, KLAUS Timber a.s. Kladrubce, ing. Bohuslav Hykel 

Dura Blatná, pan Jan Spour, Agrochov Kasejovice-Smolivec 

a.s., Cementárna-Autodoprava Ladislav Korejček Kasejovi-

ce, Bevar likvidace s.r.o.Kasejovice.                  -sv- 
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Členové SDH Kladrubce uspořádali tradiční Novoroční běh 

obcí, který byl zpestřen koupáním v místní poţární nádrţi. 

Večer před Novým rokem se uskutečnil silvestrovský oh-

ňostroj, který připravili Vašek Jiřinec a Pavel Ráţ ve spolu-

práci s místními hasiči. 
 

   Jiřinec Josef, SDH Kladrubce 

 

Pozvánka k zápisu 
 

Ředitelství Základní školy v Kasejovicích  

Vás spolu s Vaším synem – dcerou zve k zápisu  

do 1.třídy, který se koná v pátek dne 20.1.2012  

od 13.00 do 16.00 hod v budově ZŠ.  

Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a 

vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ. 
 

Pro budoucí prvňáčky nabízí 

škola školní družinu v době 

od 6.30 do 16.00 hod.  
 

    Jaroslav Viktora 

   ředitel školy 

 Koncem měsíce prosince provedli hasiči v Kasejovi-

cích vyhodnocení své práce za uplynulý rok 2011. V uvede-

ném roce likvidovala naše jednotka několik poţárů, z nichţ 

stojí za povšimnutí poţár nakladače v Kasejovicích, poţár 

stohu v Hradišti, poţár v podniku Haas Chanovice i několik 

menších jako je zahoření sazí v komíne a podobně. 

 Dále jsme zasahovali i u několika dopravních nehod, 

v Kasejovicích po velikém dešti jsme odčerpávali vodu ze 

zatopených objektů a v neposlední řadě se na nás obracejí 

občané s likvidací nebezpečného bodavého hmyzu. 

 Mimo tyto naše hlavní úkoly jsme ještě provedli řadu 

technických zásahů na ţádost občanů i podniků v našem 

okolí. Jednalo se hlavně o přepravu vody, čištění kanalizace, 

odstranění nebezpečných větví ze stromů, čištění okapů a 

řadu dalších. Provedli jsme téţ několik drobných oprav tech-

niky pro sbory v našem okolí. Zajistili jsme i ukázky naší 

techniky pro ţáky Mateřské školy v Kasejovicích a pro pří-

tomné starosty obcí při soutěţi Vesnice roku. O naší techni-

ku byl velký zájem při dětském dni v Kasejovicích, kde si 

děti měly moţnost vyzkoušet některé hasičské disciplíny a 

následně okusit i pravou hasičskou pěnu. Vyhověli jsme i 

ţádosti hasičů z Doţic a zajistili jsme poţární asistenci při 

soutěţi traktorů - Doţické traktoriádě. Naše práce není jen 

při provádění zásahů a ostatních činností, ale je nutno prů-

běţně pečovat o svěřenou techniku tak, aby byla kdykoliv 

schopna pouţití u mimořádné události a to ve dne i v noci, v 

parném létě i v zimě za mrazu. Údrţba je potřeba téţ  prová-

dět na budově hasičské zbrojnice, kde mimo drobnou údrţbu 

byly nově natřeny okapy, vrata a ve spolupráci s městským 

úřadem částečně opraveny podlahy v garáţích. Průběţně 

také probíhá výcvik jednotky a v rámci výcviku jsou zajišťo-

vány i velitelské dny a soutěţ našeho okrsku. Na městě v 

Kasejovicích jsme namontovali vánoční výzdobu a pomáhali 

zajistit vánoční zpívání. Při všech těchto akcích v uplynulém 

roce 2011 odpracovali naši členové 1581 brigádnických ho-

din ve svém volném čase a zcela zdarma. Dobrou zprávou je 

i to, ţe nedošlo k ţádnému úrazu našich hasičů ani k poško-

zení techniky. Závěrem tohoto článku je potřeba poděkovat 

našim hasičům za veliké mnoţství poctivě odvedené a mnoh-

dy i nebezpečné práce a všem našim občanům pak popřát do 

dalšího roku hodně zdraví, úspěchu a dobré pohody. 

         Suda Karel 

     To je to, oč tu běţí. A nejenom v letošním roce 2012, kte-

rý je Evropským rokem aktivního stárnutí. Chápu a souhla-

sím, ţe mnozí namítnou:„ Kolem domu a zahrádky je práce 

nekonečně.“  Místní spolky téţ poskytují zajímavé aktivity. 

Současným trendem ve společnosti je celoţivotní vzdělávání. 

Dále se vzdělávat umoţní i nově zakládané komunitní školy, 

které nabídnou různorodé činnosti pro všechny věkové kate-

gorie. Občanům nad 50 let jsou určeny Univerzity třetího 

věku. Ty existovaly dříve pouze v krajských městech, ale s 

rozvojem elektronické komunikace je mohou ve spolupráci s 

Českou zemědělskou univerzitou v Praze poskytovat virtuální 

formou i obce, vytvoří-li k tomu vhodné podmínky. Díky této 

moţnosti studenti U3V v Kasejovicích jiţ absolvovali pět 

kurzů vzdělávacího programu „Svět kolem nás“.  

 Pro příští semestr jsme si z bohaté nabídky vybrali 

téma Léčivé rostliny čínské medicíny. Téma je blízké venko-

vu, alternativní medicíně i zahradničení. Kdo máte podobné 

zájmy a chcete si zpestřit odpoledne, jste vítáni. Kurz bude 

probíhat od 8.2.2012 jednou za čtrnáct dní v Kulturně spole-

čenském centru Kasejovice. Znalost práce na počítači není 

podmínkou. Cena kurzu je  300 Kč. Přihlášky je moţné vy-

zvednout i odevzdat na Městském úřadě Kasejovice nebo v 

Obecní knihovně.   Marie Prokopiusová 

foto -dm- 
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Stará dřevěná budi-

slavická škola pa-

matovala svého 

dlouholetého řídící-

ho pana učitele Ba-

cha. Vyprávělo se 

tehdy, ţe tento v 

širém okolí známý 

muzikus byl přímým 

potomkem proslave-

ného hudebního 

genia Johanna Sebastiana Bacha. Píše o tom Ladislav Stehlík 

ve své nádherné jihočeské trilogii Země zamyšlená (sv.I., 

nakladatel Borový 1947, str.59). A také se vyprávělo, ţe se 

syn pana řídícího stal  slavným básníkem (tamtéţ: str. 44). To 

vše se dělo v polovině devatenáctého století. Dnes uţ po budi-

slavické staré škole zůstala jen vybledlá fotografie a prázdné, 

travou zarostlé místo. 

Kdo tedy byl onen slavný básník? 

 GUSTAV BACH se narodil 28. listopadu 1841. Ma-

minka mu záhy zemřela a on vyrůstal pod vlivem otcovy vlas-

tenecké výchovy. Po maturitě na plzeňském gymnasiu vystu-

doval (1861-65) praţská práva. Nějaký čas ţil ze zděděného 

jmění, však pro četné pokuty za jeho protirakouská vystoupe-

ní a pro ztráty z časopiseckého podnikání byl nucen vstoupit 

do státní sluţby. Jako právník působil v některých pohranič-

ních městech, kde se pro své neskrývané národní smýšlení 

dostával do konfliktů s (německým) okolím. V létech 70-tých 

pracoval poté jako účetní oficiál Zemského finančního ředitel-

ství v Praze. V r.1879 se oţenil. Zemřel předčasně 28. listopa-

du 1883 v praţské Všeobecné nemocnici. 

 Ke své bohaté literární činnosti si G.Bach zvolil vlaste-

necký pseudonym BUDISLAV TŘEMŠÍNSKÝ, to podle vsi 

Budislavice (odkud pocházeli jeho předkové) a podle vrchu 

Třemšín (jemuţ sloţil hold ve svých básních). Jako prozaik 

debutoval v časopise „Poutník od Otavy“ prózou humoristic-

kou a „Pověstmi lnářskými“ o okolí Lnář. Své básně 

z poloviny 60-tých let (lyrické i epické) shrnul do „Sbírky 

básní“ (1868), jejíţ výnos věnoval Národnímu divadlu. Tato 

sbírka obsahuje i přebásnění děl J.W.Goetha a H.Heineho. 

Tvorbě B.T. dominuje představa vlastenecké povinnosti usku-

tečňovaná pathetickým gestem a proklamativními výzvami 

k boji za Vlast, osvětu a vzdělanost. Sbírka téţ obsahuje lyri-

ku písňovou, přírodní, milostnou i rodinnou (apostrofující 

otce), básně objevující Boha i verše satirické (tyto s jasným 

vlivem Heineho a J.Nerudy), ţánrové popěvky pijácké i mys-

livecké. Epiku reprezentují báseň „Hrabě Karoli“ tematizující 

volný cikánský ţivot a východní pověstí inspirovaná báseň 

„Olaudah“. Z němčiny B.T. přeloţil m.j. Goethovu tragedii 

„Klavigo“ a veselohru „Občan generálem“. Básnické dílo 

B.T. sice nedosáhlo úrovně tvorby „májovců“, ale je však 

velmi cenným svědectvím o myšlenkové a citové atmosféře 

šedesátých let století devatenáctého. V době po pádu Bachova 

absolutismu usiloval B.T. o obnovu občanského ţivota, rozví-

jel při tom podněty a odkaz politické satiry K. Havlíčka – 

Borovského a B. Mosera, redigoval (s B. Justem) a vydal 

sborník humoru a satiry  „Rarášek“, sám vydal ročník časopi-

su „Šotek“. Zde uveřejňoval příleţitostné verše, veršované 

proslovy, deklamovánky, obrázky ze ţivota, ţertovné pranos-

tiky, anekdoty… Redigoval téţ v té době populární časopis 

„Ţert.“ (Tolik o bohaté činnosti jednoho z národních buditelů 

a literáta uvádí Lexikon české literatury 4/I.S-T str.1025) 

    Sám Gustav Bach přijetím svého pseudonymu osvěd-

čil, ţe jeho mládí bylo s Budislavicemi spjato. Řekněme si 

však, ţe je moţné oproti tomu, co uvádějí některé i výše cito-

vané prameny, ţe B.T. přímo rodákem budislavickým nebyl. 

Byl tedy blízkým příbuzným (snad vnukem, synovcem…) 

svého kmotra – budislavického pana řídícího? V matrice lnář-

ské farnosti ( v SOA Třeboň, sbírka matrik, Lnáře 3, fol.441v.

-442r.) najdeme tento zašlý zápis (cit.): 

GUSTAV BACH, narozen 28.11., křtěn 29.11.1841  

otec: urozený pan MATĚJ BACH, doktor lékařství ve Lnářích 

matka: urozená paní ANNA Ruprechtová (dcera zemřelého 

Beneše Ruprechta, měšťana a drţitele domu v hlavní ulici na 

předměstí Landstrasse ve Vídni, č.p. 291 a Anny Fischerové 

z Erdbergu u Vídně).   

kmotři: MATĚJ BACH, učitel v BUDISLAVICÍCH a jeho 

manţelka ANNA   

křtil: Pater Augustin Weber, OAD, převor kláštera ve Lnářích 

a farář tamtéţ. 

    A tak se nad přímým původem tohoto (snad) budisla-

vického rodáka vznášejí otazníky. I přes ně se Gustav Bach – 

Budislav Třemšínský řadí k těm, jejichţ  ţivotní dílo prostředí 

této malé obce ovlivnilo. Stejně jako i například bratří Rauša-

rové (František, 1857-1941, národopisec, etnograf, kulturní 

pracovník, po něm v jeho pozdějším působišti Blovicích po-

jmenovali ulici, muzeum, park a Josef Zdeněk 1862-1947, 

taktéţ významný kulturní činitel a divadelník, cestovatel, na-

kladatel a propagátor jihoslovanské literatury) si za své dílo 

zaslouţí i on to, aby se na ně nezapomínalo a snad i to, aby si 

je „jejich“ obec připomněla i formálně – třeba pamětní 

deskou.        

    Martin Kulíšek 

 

 

 

 

Na čtvrtek 16. prosince připravila Základní škola 

Kasejovice vánoční výstavu, která se konala v prostorách 

klubovny a byla určena široké veřejnosti. Vystaveny byly 

rozmanité svícny, přáníčka, vánoční cukroví a dekorace, kte-

ré vyrobili ţáci kasejovické základní školy společně se svými 

učitelkami. Nechyběly ani voňavé perníčky. Většinu 

z vystavených výrobků si mohli návštěvníci výstavy zakou-

pit. Vánoční atmosféru dotvářely na výstavě koledy a další 

vánoční melodie. Poděkování patří všem, kdo se na realizaci 

vánoční výstavy podíleli.  

   Štěpánka Löffelmannová 

 

foto -lfs- 
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 Tak mě milý čtenáři, v tom nevlídném inverzním poča-

sí přepadla nějaká vzpomínaná - na jaro, léto a tak vůbec. 

Vzala jsem si proto do ruky náš klubový památník a začala v 

něm listovat v čase a událostech.  

 První stránka, no ano, slavnostní zahájení školního 

roku 2010/2011 - ţluté a hnědé otisky rukou na velkém plaká-

tě s podpisy mých kamarádů. Dodnes ten plakát visí v naší 

klubovně na stěně mezi okny.  

 A tady je Blatná - za odměnu. Ta fotografie, kde nejak-

tivnější děvčata projektu Zachraňme stromy N. Kebrlová,  N. 

Cihlová a M. Klásová, vítězka klubové karty 2009/2010, objí-

mají nejmohutnější strom zámeckého parku, se opravdu po-

vedla, ale i záběr z posezení v místní pizerii není marný. 

 A tahle stránka, to uţ je podzim. Docela ţivě si vzpo-

mínám, jak jsme většinu času věnovali přípravě a realizaci 

Strašipárty. Bohuţel fotky z vycházky do strašidelného mlýna 

moc nevyšly, zato ty z večerní a noční strašipárty jsou dost 

výmluvné - na jedné N. Pohanková soustředěně vyřezává 

dýni, na téhle další A.Pohanková a M.Šímová "se slzami v 

očích" krájejí cibuli do dýňové polévky a tady - no jasně, 

muţský element zastoupený M.Mrázkem si pěkně hoví v kře-

sílku a je mu blaze. No a tyhle snímky, tak to uţ je vrchol 

večera - slet strašidel, která co chvíli vyrazí do večerních Ka-

sejovic včetně místních restaurací. No, nevypadají příliš pří-

větivě! Ale asi jejich noční podepisování se "vlastní krví" 

nebylo pro slabé nátury, jako čtení strašidelných pověstí od p. 

Mentbergera. No, měla ta strašidla nabitý program, však ráno 

nebyla k probuzení. 

 A uţ tu máme před sebou 5.12. Tyhle červené kníţeč-

ky, které beru do rukou, tak to jsou čertovské učňovské kníţ-

ky. Nejlepší hodnocení, jak si tak znovu čtu, z teorie i praxe 

obdrţeli Anna Pohanková, Míša Juráčková a Jára Solar - ten 

exceloval hlavně v disciplíně zavázání hříšníka do pytle na 

čas. Bylo to pěkně divoké odpoledne! 

 A proč mám v této další sloţce jen jízdenku na vlak a 

lístek do kina? No jasně, to jsme si zapomněli vypůjčit foťák, 

kdyţ jsme se vydali do předvánoční Plzně do kina Plaza na 

Harryho Pottera. Bylo to v době, kdy bylo obrovské mnoţství 

sněhu, aţ do poslední chvíle jsme nevěděli, zda na akci vyra-

zíme, ale riskli jsme to, vláček motoráček i rychlík do Plzně 

jel v obou směrech na čas, takţe jsme tam i domů dojeli, jak 

se patřilo.  

 No a pak přišly Vánoce a nový rok a vánoční dárky od 

Městského úřadu Kasejovice. Tak z této akce tady máme fo-

tek opravdu poţehnaně - moji kamarádi a nový pingpongový 

stůl, děvčata, jak dávají dohromady basketbalový koš, kluci 

sestavující Orbitrek, ruce třímající nové stolní hry či nové 

pálky, ale i nový fotoaparát, abychom si ho nemuseli pořád 

půjčovat, karimatky, aby nám při nocování v klubu nebyla od 

země zima, anebo se nám na nich dobře cvičil pozdrav Slunci. 

Bylo těch darů poţehnaně, moc za ně děkujeme. A všem van-

dalům, kterým by přišla chuť je "vylepšit" přeji, aby si to ti 

slušní návštěvníci klubu s nimi pořádně vyříkali. 

 Blíţící se jaro se neslo ve znamení turnaje ve stolním 

tenise. Bylo zajímavé, jak z hochy podceňovaných dívčích 

účastnic se postupně, jak zápasy šly, stávaly respektované 

soupeřky. Však také 2. místo obsadila Míša Juráčková a vítěz 

Lukáš Mašek se měl ve finále co ohánět. Třetí místo patřilo 

Patriku Pruţincovi. 

 A uţ si prohlíţím fotografie z června 2011. Jsou na 

nich vítězové v jízdě na Orbitreku Míša Juráčková a Adam 

Mrázek a nejaktivnější návštěvníci klubu r. 2010/2011. S nej-

větším počtem bodů v klubové kartě se vítězkou stala Natálie 

Pohanková, těsně za ní skončila na 2. místě její sestra Anna 

Pohanková, 3. místo patřilo Nikole Kebrlové. Moc bych jim 

chtěla touto cestou poděkovat, ţe byly jistotou při pořádání 

akcí a svými skvělými nápady činnost klubu obohacovaly. 

 No a teď tu mám na konci klubového památníku pěkný 

fascikl fotek, dokumentů a různých upomínek na závěrečnou 

akci klubu. Byl to výlet na kotouňskou Kloubovku s posled-

ním nocováním v klubu v rámci projektu Moje voda ţivá. 

Fotky, na které se teď dívám, zachycují cestu lesem, tyhle 

další jsou přímo od Kloubovky. Tam jsme hledali poklad. No, 

a co jiného to mohlo být neţ léčivá Kloubovka sama. Domů 

do Kasejovic jsme putovali přes Řesanice, na návsi si dali 

odpočinek a pak šplhali k řesanickému kostelíku. Tam jsme 

plnili, stejně jako i u řesanické kapličky, zajímavé úkoly, kte-

ré pro nás přichystaly N. a A. Pohankovy. Vydařily se zvláště 

básničky na téma voda. Večer v klubu pak patřil večeři, odpo-

činku a poté módní přehlídce téţ na variace voda. Děvčatům 

to na fotkách i v jejich modýlcích moc sluší, i nalíčení měla 

ve vodních barvách a stylu. A kdyţ se čas naplnil, tak uţ jen 

na kutě. Čekala nás poslední noc. No, ţe by účastníci nároč-

ného programu únavou padli do spacáků a rychle usnuli, tak 

to tedy ani náhodou. Dlouho do nočních hodin to na karimat-

kách ţilo, probíralo se všechno moţné a pořád bylo o čem 

povídat. Ale nakonec proč ne, druhý den byla sobota a před 

námi prázdniny. 

 Tak to je všechno, milí čtenáři. Pár akcí a celý jeden 

rok je za námi. Jak málo, ale i jak mnoho. Díky za tento rok, 

nechť i ten další je alespoň takový. Loučím se s vámi s přá-

ním šťastného a poţehnaného roku 2012.  

 Za Klub otevřených dveří napsala Pavla Šimsová 



 

 

 

 Přelom let nejsou jen nespoutané oslavy, ale rovněţ chvíle, 

kdy se hodnotí rok končící a přemýšlí se o tom, co učinit v roce 

nastávajícím. Nejen v osobním ţivotě, nýbrţ také v rámci obce. 

V dějinách Nezdřeva bude rok 2011 zaznamenán velmi výrazně, 

protoţe kanalizace odpadních vod a čistička se staly skutečností. 

Pravda, ještě nejsou všichni připojeni a úředně i účetně posud ně-

které věci čekají na dotaţení, avšak systém funguje. O spokojenos-

ti občanů podala důkaz paní Jarka Zoubková, kdyţ při letmé ná-

vštěvě místního hostince (přišla pro pivo do dţbánku a snad i pro 

cigarety) pěkně nahlas vyjádřila starostovi a přítomným členům 

zastupitelstva velký dík za to, "ţe kanalizaci uţ v Nezdřevě má-

me". Ve stínu této podařené záleţitosti nelze ponechat další akce. 

Začátkem června oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Nezdřevě 

110 let svého trvání uspořádáním okrskového cvičení. Nejen, ţe 

nezdřevské druţstvo obsadilo 3. místo, coţ byl nejlepší výsledek v 

posledních 18 letech. Účastníci i diváci včetně oficiálních hostů z 

řad vedení SDH hodnotili organizaci cvičení vysoce pochvalnými 

slovy, na něţ byli Nezdřevští právem hrdi. Koncem června na 

Hrách bez hranic nezdřevský tým přes nepřízeň osudu (například 

nezaviněně zlomené hrábě při jedné z disciplín, či negativní zauja-

tost moderátora vůči nezdřevskému druţstvu) vybojoval 3. místo. 

Obec si oddechla, kdyţ po těţké chorobě, která ho vyřadila na 

čtyři měsíce z přímé aktivity, se z nemocnice vrátil starosta Petr 

Chlanda. Je nutno přičíst na plusovou stranu radních a zejména 

místostarosty Vojtěcha Červeného, ţe chod vsi v době hospitaliza-

ce pana starosty nedoznal ţádných výpadků. 

 Milou událostí bylo v lednu narození Terezky Kuškové a 

příjemné je uvést, ţe loni z nezdřevské kapličky ani jednou nezvo-

nil umíráček. A také se slavila diamantová svatba někdejšího sta-

rosty Jana Krliše a jeho manţelky Zdeny, k níţ samozřejmě popřá-

lo s drobným dárkem i vedení obce. Podobně, jako se v Nezdřevě 

nezapomíná na starší občany při příleţitostech osobních výročí či 

Vánoc. Loňský rok byl zároveň významně poznamenán v okolních 

obcích a městech záviděnou brigádnickou činností. Právem je sta-

rosta Chlanda hrdý, kdyţ mu představitelé Blatné závidí účast 25 

brigádníků a přitom si postesknou, ţe u nich jim na brigádu přišlo 

jen šest ochotných občanů. Tak, tak (jak říká vypravěč Krkonoš-

ských pohádek), i lidé by měli být pyšní na to, ţe se o svoji malou 

ves starají a pomáhají, pokud je potřeba. Naposledy se loni sešlo 

obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání 27. prosince a schváli-

lo vyrovnaný obecní rozpočet ve výši 1,381 mil. Kč.  

 Přelomu let tradičně přičinil tečku široko daleko proslulý 

novoroční ohňostroj na obecním hřišti opět za značné účasti přes-

polních diváků. A letos byl snad ještě podařenější neţ v minulosti. 

Jeho stupňovaná kompozice uchvátila diváky natolik, ţe dokonce 

zazněla pochvalná slova: "je hezčí neţ ten, co měli v Praze", a na 

závěr se ozval uznalý potlesk. Za těchto bujarých okolností byl 

minulý rok s uspokojením odepsán do historie a nový rok se ote-

vřel všedním dnům, chystaným oslavám a potřebnému úsilí i vůli, 

aby pokračování mělo opět zdárný výsledek. Avšak tento nový rok 

2012 začal pro Nezdřevské jiţ loni, protoţe oslavy 600 let první 

písemné zmínky o obci nelze chystat na poslední chvíli. Rozvahy 

o oslavách začaly jiţ zjara loňského roku a postupně se upřesňují a 

termín 30. června se přibliţuje, leccos se jiţ uváţilo, připravilo a 

je v běhu (např. shánění a výběr historických fotografií, či přípra-

va pamětní publikace).  

 Příznivé ohlasy na uspořádání Her bez hranic před dvěma 

lety nebo loňského okrskového hasičského cvičení naznačují, ţe i 

v posledním červnovém dnu letos Nezdřev uspěje. Před tím bude 

ovšem nutné poprat se s všedními starostmi, ale moţná i s těmi 

překvapivými, které přivane počasí nebo úřady. 

      Jiří Čepelák 
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 Jako jiţ kaţdoročně jsme se 14. prosince sešli na 

náměstí k tradičnímu Zpívání koled s Českým rozhla-

sem. A také jako jiţ skoro tradičně počasí nijak nepřálo 

tomuto společnému setkání. Na rozdíl od minulého roku, 

kdy bylo na náměstí sněhu po kolena, jsme letos jen po-

řádně zmokli. A tak mohlo přijít to, na co jsme se těšili. 

Setkání zahájily děti ze základní školy zpěvem koled, 

pak převzala pomyslnou štafetu kasejovická skupina 

Brumendo a dovedla nás svou krásnou hudbou aţ k sa-

mému finiši, kterým bylo jako i v minulých letech spo-

lečné zpívání starých českých koled Nesem vám noviny 

a Narodil se Kristus Pán. Zatímco se z amplionů linula 

vánoční hudba, ze stánků na náměstí se linula krásná 

vůně opékané klobásky, podával se svařák nebo čaj. A 

aby bylo setkání ještě povedenější, byla zde moţnost 

zakoupit řemeslné výrobky, které se buď vztahovaly k 

nadcházejícím svátkům, nebo nám připomínaly tradici 

české tvorby.  A jelikoţ se nakonec i počasí umoudřilo, 

byl to pěkný předvánoční čas.     -dm- 

Strašipárty. 



 

 

 

 
90 let  Anna Šimůnková Kasejovice 
  Josef Slezák Hradiště 
88 let  Anna Šimunková Radošice 
87 let  Chlandová Jiřina Hradiště 
85 let  Milada Kratochvílová Kasejovice 
84 let Jindřich Kraft Kasejovice 
83 let Milada Mičanová Kasejovice 
  Zdeněk Šipatka Kladrubce 
  Marie Ladmanová Kotouň 
82 let  Jiřina Šimáňová Ţivotice 
81 let Jarmila Voříšková Kasejovice 
  Růţena Matoušková Starý Smolivec 
    Marie Augustinová Zahorčičky 
80 let  Boţena Chárová Řesanice 
  Václav Drnek  Újezd 
79 let  Václav Fruhauf Mladý Smolivec 
  Boţena Horalová Kasejovice 
  Marie Hulačová  Kasejovice 
78 let Miloslava Sloupová Starý Smolivec 
  Marie Braunová Bezděkov 
  Jaroslav Darda  Kasejovice 
77 let Marie Boušová Kasejovice 
  Bohuslava Tumová Starý Smolivec 
76 let  Marie Koubková  Kasejovice 
  Josef Viktora  Kasejovice 
75 let  Stanislav Ráţ  Oselce 
  Karel Suchý Kotouň 
  František Suda Kasejovice 
73 let  Marie Panušková Újezd 
  Květa Sudová  Újezd 
  Marie Boušová  Kladrubce 
71 let Josef Krejčí  Mladý Smolivec 
  Zdeňka Jedličková Kasejovice 
70 let  Milada Sudová Kasejovice 
65 let  Jan Řehoř Hradiště 
  Miloslava Sílová Bezděkov 
60 let Miloslava Chudáčková Kotouň 
  Marie Stoklasová Starý Smolivec 
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Viktorie Pojerová, Doţice 

Václav Kališ, Oselce 

Miloslav Karlík, Újezd u Kasejovic 

Josef Hrubeš, Kasejovice 

Zdeněk Hlavsa, Kasejovice 

 

 
 

          

 

"Kdo byl milován, není zapomenut." 
 

Dne 12.1.2012 uplynul smutný rok ode dne, 

kdy nás náhle opustila naše manţelka, maminka, 

babička a kamarádka, paní Boţena Zachová  

z Újezda u Kasejovic. 

Stále vzpomínají manţel Stanislav, děti Petr  

a Pavla s partnery a vnoučata František a Barborka. 
 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 

 Co by to bylo za vánoce bez adventního koncertu, ţe? 

No, kaţdý nemá podobný názor, ale ti, kteří si udělali chvilku 

na snění při poslechu koled, toho jistě nelitovali. Letos nám 

zahrály a zazpívaly sestry Strolené, spolu s jejich bratrancem 

panem Pavlem Samiecem. Výběr skladeb byl velice pestrý, 

slyšeli jsme veselé a rozverné koledy španělské, posmutnělé 

české; některé koledy pamatovaly středověk a jiným bylo jen 

pár let… Pan Pavel Samiec virtuózně "vyšvihl" francouzský 

šanson na akordeon, zazněla téţ krásná píseň Hallelujah od 

Leonarda Cohena, zazpívaná nádherným hlasem Jany Strole-

né.  

 Záţitek z koncertu se bohuţel nedá zprostředkovat, 

snad lze jen říct, ţe koncert byl krásný, dojemný a předávaná 

hudba nerozehrála jen struny nástrojů, ale také hluboko scho-

vané struny srdcí.                             -dm- 

 

 

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

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

 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

  Sandra Brown: Tučné úterý 
 

  Jenifer Blake: Obejmi mě lásko 
  Lisa Gardnerová: Zmizení 
  Vlasta Javořická: Obrácení 
  Barbara Cartland: Holubice lásky 
  Silvie Soukupová: Jan Pavel Hille - Blatenský kněz a       
                                      regionální historik 
  Fridrich Veliký 
  František Šesták: Z Čech aţ na konec světa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Karel Jaromír Erben: Pták Ohnivák a jiné pohádky 
  Zvědavá ovečka Molly (Učíme se číst s obrázky) 
  Nick Arnold: Děsivá věda - Příšerné světlo 
  Goscinny, Uderzo: Asterix a slavný štít 
  Morris, Goscinny: Lucky Luke - Soudce Bean 
 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

foto -dm- 
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Zimě vládne prosinec, leden, únor, šup na pec... 
 

Leden, přikryl vodu ledem. Tam kde byly včera louţe, tam to dneska pěkně klou-

ţe… Škoda, ţe toto říkadlo zatím neplatí! Moc jsme se těšili na sníh a pořádnou 

klouzačku. Asi jsme zlobili, kdyţ nám sníh Jeţíšek nenadělil, a tak jsme si ho 

všichni moc přáli. Boby a brusle od vánoc zahálí doma ve sklepě. Po vánočních 

prázdninách jsme si plni dojmů vyprávěli, jak to bylo o Vánocích doma a o dáreč-

cích od Jeţíška. Ale po kamarádech a školce se nám docela stýskalo. 

 

 
 

Vítání roku 2012 v Oselcích 

Na Silvestra o půlnoci se sešli občané, chalupáři i chataři před 

OÚ Oselce. Popřáli jsme si k novému roku a připili si na zdra-

ví. Obecní ohňostroj byl dobrý a soukromé ohňostroje mile 

překvapily. Na tuto světelnou podívanou se sešlo na 60 spolu-

občanů. 
 

Zpívání koled u sv. kaple Kloubovka 

Místní zpěváci a hudebníci zahráli a zazpívali vánoční koledy 

na Štědrý večer ve 21 hod. v lese u kaple Kloubovky. Pořada-

telé SDH Kotouň zajistili na zahřátí čaj. I kdyţ bylo dobré 

počasí, lidí se sešlo méně. Škoda, je to přeci jen pěkná pro-

cházka po štědrovečerní večeři. 
 

Turnaj ve stolním tenise v Oselcích 

První turnaj ve stolním tenise byl sehrán 28. prosince na sále. 

Hráčů se sešlo pouze deset a pro hru samotnou si vyklidili sál 

tak, aby plně vyhovoval všem hráčům. V turnaji zvítězil Vla-

dimír Slušný ml., druhý byl David Červený ml. a třetí se 

umístil Jan Klíma ml. Nicméně oceněni byli všichni. Pořada-

telské úlohy se ujal David Červený a hostinská Martina 

Adámková. 
 

Novoroční pochod 

Jiţ 13. novoroční pochod vyšel 1.1.2012 ve 13 hod. od Obec-

ního šenku v Oselcích. Pochodujících bylo kolem 80 a přibylo 

hodně mladých. Pochod měřil 10 km a šlo se směrem na Ře-

sanice, Podřesanice, dále po opravené lesní cestě na Dráha do 

Kotouně a zpět do Oselec. V krásně vytopeném sále kaţdý 

účastník pochodu dostal polévku, kterou uvařila hostinská a 

členové SDH Oselce obsluhovali. další pohoštění bylo připra-

vené na stolech - nakrájené uzeniny od sponzora Česty Motej-

zíka "ZŘUD Masokombinát Písek". Závěrem proběhlo hod-

nocení pochodu. Jako nejmladší byla oceněna Ella Anita Smi-

thová, které bude 9 let. Z Kotouně byl vyhodnocen  p. Kulda 

a manţelé Liškovi, z Oselec pak manţelé Ráţovi, Markovi a 

Hoškovi. 

Nejstarším pochodujícím byl p. Bohumil Šotola, kterému bylo 

jiţ 80 let. Pěkně jsme se všichni prošli a vyčistili si hlavu.

       Miloslav Cikán, starosta obce Oselce 

 

 

Společně si říkáme: 

Vánoce byly před nedávnou  

chvílí, utekly nám, utekly nám,  

za rok přijdou zas. 

 

 

● zápis do první třídy ZŠ 

● návštěva knihovny 

● myslivecké odpoledne 

● div. představení Divadélka Dráček 

● karneval ve školce 

L Vánoční posezení s rodiči 
Vánoce, vánoce přicházejí, tak jsme 

přivítali rodiče na naší vánoční besídce. 

Všichni vodníčci i zajíčci jsme se na 

ten sváteční den pilně připravovali a 

moc těšili. Vánoční atmosféru v obou 

třídách dotvářely ozdobené stromečky a 

zpěvy koled. Dárečkem pro rodiče bylo 

společné vystoupení dětí s vánočními 

koledami a říkáním. Na závěr vystoupi-

ly děti s flétničkami. Rodiče byli obda-

rováni vlastnoručně zdobeným svícín-

kem z oříšků. Všechny děti pak našly 

od Jeţíška malý dáreček, který si rozba-

lily a odnesly domů. Společným pose-

zením u rozsvíceného stromečku s ká-

vou, čajem a voňavým cukrovím jsme 

si připomněli, ţe brzy přijde Jeţíšek i 

domů... 

Poděkování: 

Váţení sponzoři, rodiče, děkujeme 

vám za vaši přízeň a sponzorské dary 

ve všech formách.  

Děkujeme paní Beranové z květinář-

ství Slunečnice, která si na nás najde 

vţdy čas a připraví si pro rodiče 

opravdu inspirativní dekorace.  
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice 

L Vánoční tvořeníčko s rodiči 

L Mikuláš ve školce 
Protoţe jsme byli hodní, čerti nás ne-

odnesli. Mikuláš nám nadělil dobroty 

a báli jsme se jen trošku. 

Obrázek nakreslil Jakoubek Kalbáč. 
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● Prodám les o výměře cca 1 ha v k.ú. Hradiště. 

      Tel. 371 595 424, 383 421 269. 

● Prodám ponorné čerpadlo, motorovou pilu, pračku a 

ţdímačku zn. ROMO. Tel. 723 428 978. 

● Pronajmu v Kasejovicích malý domek po rekonstrukci – 

dvě místnosti, kuchyňská linka, sporák, plyn.topení. 

      Tel. 608 638 003. 

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

Bliţší informace 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 za-

hrady o velikosti 2000 m2. Zájemce můţe volat na linku 

731 405 989 a domluvit si prohlídku. 

Prodám domácí čerpadlo ALKO HV 1300/MC iNOX, 

málo pouţívané. Cena dohodou. Kontakt: Miloslava 

Sílová, Bezděkov 41, 335 44 Kasejovice, tel. 723 002 

341. 

Účes pro každého z vás  
● Perfektní střih a módní barva za 477 Kč 
● Bezva střih pro muže a dítě -společná cena za oba 147 Kč 
● Objednávky v Nepomuku. Volejte, pište 721 162 607. 

 

Občanské sdruţení spotřebitelů TEST spotřebitelům  

nabízí v rámci poradny bezplatně: 
 

Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva

(reklamace, nedodání zboţí v termínu, poškození oděvu 

v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu niţší 

kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky po-

jistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na 

telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze 

cena běţného hovoru. 
 

Telefonní linka: 299 149 009 
 

Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod 
 

Publikace, např. tištěná informační broţura o marketingo-

vých praktikách prodejců na předváděcích akcích určená 

převáţně seniorům. 

Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na 

webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s moţností 

si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané 

kategorii výrobků. 

Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované 

pro konkrétní účel (volně ke staţení na webových stránkách 

www.dtest.cz),web: http://www.dtest.cz/ 

Kulturně společenské centrum Kasejovice 

pořádá 

 

 
 

Zveme vás 4. února od 18 hod. 

na úvodní ukázkovou lekci zdarma 
 

◙ výuka - 10 lekcí po 2 hod. 

◙ cena kurzu 1000 Kč - 1500 Kč (podle       

           počtu přihlášených) 

◙ ukázky na www.tanec-plzen.cz 
 

Přihlášky a informace v Obecní knihovně, nebo na 

Městském úřadě. Informace na tel. 602 429 346. 

 

Kulturně společenské centrum  
 

srdečně zve diaprojekci Jaroslava Kortuse z Blatné  

na téma  
 

 

 

 

v pondělí  

23. ledna  

v 18. 30 hod. 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
při Muzeu Josefa Siblíka v Blatné  

zve srdečně 

všechny členy i další zájemce na 

I. členskou schůzi Klubu, 
která se uskuteční 

ve čtvrtek 9. 2. 2012 od 18:00 

v Muzeu Josefa Siblíka v Blatné 

Program: 

1. projednání a schválení stanov Klubu 

2. projednání a schválení výše členského příspěvku 

na rok 2012 

3. představení, projednání a schválení programu akcí 

Klubu na rok 2012 

Bližší informace na tel.: 723 985 237  

nebo na e-mailu: kasej81@atlas.cz 
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