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

Výročí 120 let trvání SDH v Bezděkově

Sobota 25. července 2020 byla 
v Bezděkově plná očekávání a v hlavách 
místních hasičů se honila řada otázek. 
Stihne se vše včas připravit? Přijede 

dostatek hasičů a příznivců dechovky? Je 
vše potřebné připraveno? Nezklame nás 
technika? Bude nám přát počasí? 

S b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů 

v Bezděkově oslavoval 120 let od svého 
založení. Oslava začala odpoledne na 
návsi slavnostním nástupem členů 
místního sboru a přivítáním zástupců 
hasičských sborů z blízkého okolí, kteří 
se shromáždili před opravenou budovou 
staré hasičské zbrojnice. Pozvání přijali 
hasiči z Nezdřeva, Hradiště, Řesanic a 
Kasejovic. Průvodem se šlo v čele 
s jihočeskou dechovkou Doubravanka ke 
kostelu sv. Ondřeje, kde byl položen 
věnec k pomníku padlých za první 
světové války. Po zaznění české státní 
hymny a slavnostním proslovu došel 
průvod zpět na náves, kde bylo velitelem 
panem Josefem Sudou ml. oceněno devět 
bezděkovských  has ičů  za  svo j i 
dlouholetou práci ve sboru. Rovněž 
zástupci ostatních přítomných jednotek 
SDH převzali upomínkový předmět jako 
památku na tuto slavností událost. Dalším 
bodem programu byla praktická ukázka 
profesionální práce hasičů z Kasejovic, 
která byla oceněna potleskem všech 
přítomných. Na své si přišly především 
děti, pro které byl příjezd hasičského 
vozu na náves skvělým zážitkem.

                (pokračování na str. 3)             

    Ani v letošním roce, kdy řada sportovních akcí, včetně 
olympijských her byla odložena, nepřerušili pořadatelé 
v Oselcích tradici turnajů v nohejbalu a tenisu. Po patnácté se na 
dobře upraveném hřišti u okálů sešly nohejbalové trojice, letos 
v počtu sedmi. Hrálo se systémem každý s každým a po téměř 
sedmi hodinách své loňské prvenství obhájili manželé Anna a 
Daniel Růžičkovi, s otcem Anny, panem Boleslavem Entnerem. 
Tato pražská rodina reprezentovala Novou Ves. O jediný míč byli 
druzí Plzeňáci z Litic, kteří celou soutěž odehráli ve dvou: Ondřej 
Davídek a Tomáš Kosť. Pomyslný bronz pak získali také Pražáci, 
kteří chalupaří v Oselcích – Kalbáč Michal st., Kalbáč Matěj a 
Lukáš Dýba. Na závěr předali ředitelé turnaje „Oselecké štěně“ 
Radovan Brož a Luděk Čermák tekuté ceny věnované obcí.    
    (dokončení na str. 3) 

Sportovní turnaje v Oselcích

Srdečně zveme na 

Prázdninové koncertní setkání 
členů pěveckého sboru 

Jindřicha Jindřicha 

v bývalé židovské synagoze 
v pátek 28. 8. 2020 v 18 hod.

Průvodním slovem na téma Židé v Kasejovicích 
doprovodí Mgr. Vladimír Červenka.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— návrh smlouvy se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-0008081 
Kasejovice, PJ, ČP 180 - NN a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh smlouvy o zřízení služebnosti 
na pozemku parc. č. 1672 v k.ú. 
Řesanice se společností CETIN, a.s. 
za účelem umístění a provozování 
komunikačního vedení a zařízení a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— n á v r h  p ř í k a z n í  s m l o u v y  s e 
společností Universal Solutions, 
s.r.o. Písek na zpracování a podání 
žádosti o dotaci do programu MZe na 
stavební projekt „Kanalizace a ČOV 
– Kasejovice“ a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— vyhlášení záměru směny pozemků 
v  k . ú .  Ř e s a n i c e  d l e  n o v é h o 
geometrického plánu – parc. č. 

21212/45 o výměře 37 m  ve vlastnictví 
města Kasejovice a parc. č. 7/8 o 

2výměře 35 m  ve vlastnictví p. xxx
— pronájem zubní ordinace na zdravotním 

středisku v Kasejovicích čp. 251 paní 
MUDr. et MDDr. Lence Štrosové

— pronájem bytu č. 5 – 6 v domě 
s  p e č o v a t e l s k o u  s l u ž b o u 
v Kasejovicích čp. 311 p. xxx

— poskytnutí finanční dotace ve výši 
2 000  Kč  Spolku  pro  Podhůří 
z Programu neziskových organizací 
2020 na  pořádání  30.  ročníku 
nohejbalového turnaje amatérských 
trojic dne 15.8.2020 v Podhůří a 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

— přidělení zakázky na stavební akci 
„Prodloužení vodovodu a kanalizace 
v parku, Kasejovice“ firmě VAK 
SERVIS, s.r.o. Klatovy, která předložila 
nejnižší cenovou nabídku (150 297,91 
Kč včetně DPH), schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— přidělení zakázky na stavební akci 
„ O p r a v a  s t ř e c h y  k a p l i č k y 
v Chloumku“ firmě p. Tomáše 
Kury luka ,  Kase jov ice ,  k te rý 
předložil nejnižší cenovou nabídku 
(144 393 Kč včetně DPH), schvaluje 
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— návrh Dohody o narovnání sporných 
nároků mezi městem Kasejovice a p. 
xxx ve věci neoprávněného užívání 
pozemku parc. č. 1770 v k.ú. Kasejovice

— vybudování vrtu v Kladrubcích pro 
zásobování vodou objektu kult. zařízení

Souhlasí:
— s  při jet ím dotací  z  programů 

Plzeňského kraje (Kasejovice, část 
Řesanice, kulturní zařízení – 90 tis. 
Kč, Osazení ukazatele rychlosti ve 
městě Kasejovice – 53 tis. Kč, Město 
Kasejovice,  JSDHO kat .  III . , 
příspěvek na nákup přetlakových 
dýchacích přístrojů – 80 tis. Kč, 
Oprava bývalé vodárenské věže u 
vlakového nádraží, I. etapa – 500 tis. 
Kč, Oprava hřbitovních chodníků – 
250 tis. Kč, Klub otevřených dveří 
pro děti a mládež – 15 tis. Kč)

— s pronájmem 1. patra farní budovy 
v Kasejovicích čp. 1 v majetku 
Biskupství českobudějovického

Nesouhlasí:
— se zrušením železničního přejezdu 

P1280 na trati Blatná - Nepomuk u 
domu čp. 331 v Kasejovicích dle návrhu 
Správy železniční dopravní cesty

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o prodej pozemků v k.ú. 

Újezd u Kasejovic – část parc. č. 1335/1, 
část parc. č. 24 a část parc. č. 22/1

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 920/1 a parc. č. 938/1 v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek  u 
Kasejovic

— výsledek revize knihovního fondu 
v Obecní knihovně v Kasejovicích

— informace paní starostky o přidělení 
dotace na snížení energetické 
náročnosti  budovy radnice,  o 
možnostech využití budovy bývalé 
knihovny v Kasejovicích čp. 298, 
oznámení Pionýra Nepomuk o 
konání letních táborů v Přebudově, o 
projektu „I/20 Životice, křižovatka se 
silnicemi II/188 a III/02014“, o 
předběžném návrhu rozdělení parcel 
v  o b y t n é  z ó n ě  C h l o u m e c k á 
v Kasejovicích a dalších záležitostech

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akce Kasejovice, 
část Řesanice – kulturní zařízení, 
Oprava bývalé vodárenské věže u 
vlakového nádraží, I. etapa, Oprava 
hřbitovních chodníků v Kasejovicích a 
Snížení energetické náročnosti budovy 
radnice ve složení: Ing. Marie Čápová, 
Ing. Václav Jakubčík a p. Jiří Slavíček

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 29. 6. 2020
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(dokončení ze str. 1)
Po uhašení hořícího auta jim velitel 

podrobněji představil hasičskou techniku 
a vybavení vozu. Odvážní si vyzkoušeli 
lehátko pro raněné, hasičskou přilbu 
nebo mohli prozkoumat vnitřek kabiny a 
usednout za volant. Sluníčko jen na 
malou chvíli schoval mrak a vzduch 
pročistil krátký deštík. Mezitím už 
vyhrávala v prostorách letního kina 
Doubravanka a po celé odpoledne byla 
promítána na televizní obrazovce 
prezentace fotografií  z působení 
hasičského sboru v Bezděkově. Řada 
přítomných návštěvníků ji pozorně 
zhlédla. 

O občerstvení se kromě místních 
hasičů postaral také jeden z členů Milan 
Palečko. Doubravanka vyhrávala až do 
večerních hodin, zpívalo se a tančilo. 
Všichni přítomní se výborně bavili a 
v rozjařené náladě se po poslední 
písničce rozcházeli do svých domovů. 
Závěrem patří poděkování všem, kteří se 
svým sebemenším přispěním podíleli na 
úspěšném chodu sobotního odpoledne či 
akci finančně podpořili.

                             Šulcová O.

Výročí 120 let trvání 

SDH v Bezděkově (dokončení ze str. 1)
Současně s nohejbalem se po čtrnácté sešli mladí skokané do dálky v soutěži 

nazvané „Oselecký klokánek“. K lítosti pořadatelů jich bylo letos hodně málo. Ve 
skoku dalekém z místa závodili předškoláci a prvňáci a nejlepším byl Ondřej Šiška z 
Českých Budějovic výkonem 141 cm, jen o 3 cm před Vašíkem Majerem z 
Horažďovic, který vyhrál další věkovou kategorii už ve skoku dalekém s rozběhem. 
Nejhodnotnější byl souboj páťáků mezi Toníkem Machem z Podřesanic a Prahy a 
Bárou Šiškovou z Českých Budějovic, který pro sebe rozhodl Toník výkonem 375 cm. 
V nejstarších zvítězila Eliška Kotěšovcová (Oselce) a Jan Jára (Kotouň). Na 
pořadatelství těchto pouťových soutěží se podíleli místní dobrovolní hasiči. 

O 14 dní později se konal již 28. ročník tenisového turnaje rekreačních hráčů, 
honosně zvaný „Oselce open“. Rozehrán byl v pátek 31. 7. a finálovým utkáním 
dohrán za drobného deště v neděli 2. 8. odpoledne. Sobotní zápasy se hrály za 
úmorného vedra. Mezi 16 účastníky byli i dvě ženy a tři dorostenci. A právě jeden z 
nich, sedmnáctiletý Matěj Grus z Vejprnic, byl největším překvapením turnaje. Na 
cestě do finále vyřadil poměrně hladce tradiční přední hráče Radima Šišku a Jirku 
Marka. V nedělním závěrečném utkání pak statečně vzdoroval nyní již 
devatenáctinásobnému vítězi Liboru Červenému ze Starého Plzence, který stejně jako 
řada jiných dělal první kroky na oseleckém kurtu. Libor Červený má ještě jedno 
prvenství, spolu s ředitelem turnaje, třiaosmdesátiletým Radovanem Brožem, se 
zúčastnil všech dvaceti osmi ročníků. V semifinále přešel Libor přes Honzu Svobodu z 
Horažďovic. Z žen si účast mezi osmi nejlepšími vybojovala Jiřina Barešová z 
Řesanic. Putovní pohár a lahve pěnivé „Bohemky“ pak předal vítězi a dalším 
nejlepším starosta obce p. Václav Houlík.

Tak za rok se pořadatelé obou sportovních akcí v Oselcích těší na shledanou!
     PaedDr. Radovan Brož

Sportovní turnaje v Oselcích

     Ve dnech 18. 7. - 19. 7. 2020 se v obci 
Oselce konala tradiční pouť.
 

V sobotu 18. 7.2020 na víceúčelovém 
hřišti v Oselcích proběhl XVI. ročník 
nohejbalového turnaje trojic „Oselecké 
štěně“, a čtrnáctý ročník soutěže ve 
skoku  dalekém ,,Oselecký klokánek“.  

V neděli 19.7. 2020 se od 11 hodin,  
jako již tradičně, konala v kapli 
sv. Markéty mše svatá. K poslechu i tanci 
n a  m í s t ě  s a m é m  h r á l a  k a p e l a 
Ungrovanka. Počet návštěvníků byl 
vzhledem ke „koronaviru“ menší než 
loňského roku, ale toto se nechalo 
očekávat.
     
Ve dnech 31.7.- 2.8. 2020 proběhl na 
tenisovém kurtu v Oselcích tenisový 
turnaj „Oselce Open 2020“. 

Více o uvedených sportovních akcí 
v samostatném článku od organizátorů 
soutěží p.  R. Brože a J. Marka, kterým 
patří poděkování za organizaci soutěží. 
Foto z akcí na www.oselce.cz.

Oselecké aktuality

V sobotu 25. července se uskutečnil 
j iž  4 .  ročník  turnaje  smíšených 
volejbalových družstev Memoriál Oty 
Balka. 

Charakteristické je, že se zde 
setkávají družstva složená z ryzích 
volejbalových amatérů, ze zkušených 
mladých borců i starších veteránů, často 
se zkušenostmi z ligových soutěží. Boj o 
každou příčku v pořadí byl mimořádný. 
Vítězem je každé družstvo, které po 
urputném boji obsadilo jakékoliv místo 
v konečném pořadí 9 družstev turnaje.

Děkujeme sponzorům za podporu 
této akce. Byli to: 

Interiors Manufacture Design, 
KOVO Kasejovice, Gena pro s.r.o., 
Město a Sokol Kasejovice, Doosan 
(svým způsobem) a rodiny Balků, 
Švagrů a Boušů

Děkujeme všem fanouškům a 
příznivcům volejbalu, kteří vytvořili 
skvělou atmosféru, všem zúčastněným 
sportovcům a rozhodčím zápasů, ale 
především organizátorkám turnaje 
Růženě Časkové a Daně Polanské, které s 
mimořádným nasazením za pomoci 
rodinných příslušníků celý turnaj zajistily.

  Josef Švagr 

Volejbalový turnaj 

Memoriál Oty Balka

 Chcete-li se více dozvědět o 
tom, jaké mlýny klapaly od 
Třemšína po Blatnou a projít se i 
zdejšími vesničkami, jistě vás 
zaujme nová kniha autorky 
Jaroslavy Pixové, která se 
mlynářskou tématikou zabývá již 
mnoho let a na svém kontě má 
minimálně osm knih o historii a 
osudech mlýnů na Blanici, Otavě, 
Zlatém potoce, ale i jiných tocích. 
Tentokrát se vydala do kraje pod 
Třemšínem a popisuje historii 
mlýnů od nejstarších dob až po současnost nejen na Závišínském, ale i Hvožďanském 
a Vacíkovském potoce. 

Klapáčů tu nebylo zrovna málo, rovných čtrnáct včetně blatenského Scheinherrova 
u rybníka Pustý. Ocitnete se ve vacíkovském Siminově mlýně, u Sadílků v Roželově, 
v Zíbově mlýně ve Hvožďanech, ve třech, původně Kůrkovských mlýnech v Jamkách, 
další v Tisově a Újezdci. A to jsme již u Závišína, kde klapaly také tři: v Hutích, Alšův a 
tzv. Lopatárna. Pak už je to jen skok do Bezdědovic, Hodáně a Blatné. A když už jsme 
se dostali do města protkaného bohatou historií, kde dlouhá léta voněly růže, bylo by 
škoda ho tak rychle opustit. Takže kniha nás zavede i do mlýna Ježkova, Červeného, 
Podškolského, Jeklíku a i dvou klapáčů na Lapači, které patřily k Blatné.  

Kniha nazvaná Mlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné představuje 
nejen mlýny, ale i vesničky, kterými potoky protékají, jejich historii a zajímavosti. Jak 
zde život plynul vám přiblíží množství dobových i současných fotografií, ale i barevná 
obrazová příloha. Autorka čerpala nejen z archivních dokumentů, ale připojila i 
vzpomínky pamětníků. 

První představení knihy se uskuteční ve Hvožďanech 5. září od 13,30 hodin u 
příležitosti slavnosti otevření nově zrekonstruovaného špýcharu nazvané Den na 
špejcharu. Další bude v zasedačce Městského úřadu v Bělčicích 11. září od 18 hodin. 
A do třetice v Komunitním centru v Blatné 15. září v 17 hodin. Kniha je v prodeji i 
v knihkupectví v Blatné, Příbrami nebo Rožmitále. Poděkování patří obcím Hvožďany, 
Bělčice, ZD Bělčice a Svazku obcí Blatenska, které vydání knihy podpořily.

Putování za mlýny na Závišínském potoce a v Blatné

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve 

Vaší obci něco mimořádného? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kasejovických novin na 
email: knihovna@kasejovi-
ce.cz, tel. 602 429 346.
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poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

— přidělení zakázky na stavební akci 
„Prodloužení vodovodu a kanalizace 
v parku, Kasejovice“ firmě VAK 
SERVIS, s.r.o. Klatovy, která předložila 
nejnižší cenovou nabídku (150 297,91 
Kč včetně DPH), schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— přidělení zakázky na stavební akci 
„ O p r a v a  s t ř e c h y  k a p l i č k y 
v Chloumku“ firmě p. Tomáše 
Kury luka ,  Kase jov ice ,  k te rý 
předložil nejnižší cenovou nabídku 
(144 393 Kč včetně DPH), schvaluje 
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— návrh Dohody o narovnání sporných 
nároků mezi městem Kasejovice a p. 
xxx ve věci neoprávněného užívání 
pozemku parc. č. 1770 v k.ú. Kasejovice

— vybudování vrtu v Kladrubcích pro 
zásobování vodou objektu kult. zařízení

Souhlasí:
— s  při jet ím dotací  z  programů 

Plzeňského kraje (Kasejovice, část 
Řesanice, kulturní zařízení – 90 tis. 
Kč, Osazení ukazatele rychlosti ve 
městě Kasejovice – 53 tis. Kč, Město 
Kasejovice,  JSDHO kat .  III . , 
příspěvek na nákup přetlakových 
dýchacích přístrojů – 80 tis. Kč, 
Oprava bývalé vodárenské věže u 
vlakového nádraží, I. etapa – 500 tis. 
Kč, Oprava hřbitovních chodníků – 
250 tis. Kč, Klub otevřených dveří 
pro děti a mládež – 15 tis. Kč)

— s pronájmem 1. patra farní budovy 
v Kasejovicích čp. 1 v majetku 
Biskupství českobudějovického

Nesouhlasí:
— se zrušením železničního přejezdu 

P1280 na trati Blatná - Nepomuk u 
domu čp. 331 v Kasejovicích dle návrhu 
Správy železniční dopravní cesty

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o prodej pozemků v k.ú. 

Újezd u Kasejovic – část parc. č. 1335/1, 
část parc. č. 24 a část parc. č. 22/1

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 920/1 a parc. č. 938/1 v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic

— žádost p. xxx o prodej části pozemku 
parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek  u 
Kasejovic

— výsledek revize knihovního fondu 
v Obecní knihovně v Kasejovicích

— informace paní starostky o přidělení 
dotace na snížení energetické 
náročnosti  budovy radnice,  o 
možnostech využití budovy bývalé 
knihovny v Kasejovicích čp. 298, 
oznámení Pionýra Nepomuk o 
konání letních táborů v Přebudově, o 
projektu „I/20 Životice, křižovatka se 
silnicemi II/188 a III/02014“, o 
předběžném návrhu rozdělení parcel 
v  o b y t n é  z ó n ě  C h l o u m e c k á 
v Kasejovicích a dalších záležitostech

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akce Kasejovice, 
část Řesanice – kulturní zařízení, 
Oprava bývalé vodárenské věže u 
vlakového nádraží, I. etapa, Oprava 
hřbitovních chodníků v Kasejovicích a 
Snížení energetické náročnosti budovy 
radnice ve složení: Ing. Marie Čápová, 
Ing. Václav Jakubčík a p. Jiří Slavíček

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 29. 6. 2020
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(dokončení ze str. 1)
Po uhašení hořícího auta jim velitel 

podrobněji představil hasičskou techniku 
a vybavení vozu. Odvážní si vyzkoušeli 
lehátko pro raněné, hasičskou přilbu 
nebo mohli prozkoumat vnitřek kabiny a 
usednout za volant. Sluníčko jen na 
malou chvíli schoval mrak a vzduch 
pročistil krátký deštík. Mezitím už 
vyhrávala v prostorách letního kina 
Doubravanka a po celé odpoledne byla 
promítána na televizní obrazovce 
prezentace fotografií  z působení 
hasičského sboru v Bezděkově. Řada 
přítomných návštěvníků ji pozorně 
zhlédla. 

O občerstvení se kromě místních 
hasičů postaral také jeden z členů Milan 
Palečko. Doubravanka vyhrávala až do 
večerních hodin, zpívalo se a tančilo. 
Všichni přítomní se výborně bavili a 
v rozjařené náladě se po poslední 
písničce rozcházeli do svých domovů. 
Závěrem patří poděkování všem, kteří se 
svým sebemenším přispěním podíleli na 
úspěšném chodu sobotního odpoledne či 
akci finančně podpořili.

                             Šulcová O.

Výročí 120 let trvání 

SDH v Bezděkově (dokončení ze str. 1)
Současně s nohejbalem se po čtrnácté sešli mladí skokané do dálky v soutěži 

nazvané „Oselecký klokánek“. K lítosti pořadatelů jich bylo letos hodně málo. Ve 
skoku dalekém z místa závodili předškoláci a prvňáci a nejlepším byl Ondřej Šiška z 
Českých Budějovic výkonem 141 cm, jen o 3 cm před Vašíkem Majerem z 
Horažďovic, který vyhrál další věkovou kategorii už ve skoku dalekém s rozběhem. 
Nejhodnotnější byl souboj páťáků mezi Toníkem Machem z Podřesanic a Prahy a 
Bárou Šiškovou z Českých Budějovic, který pro sebe rozhodl Toník výkonem 375 cm. 
V nejstarších zvítězila Eliška Kotěšovcová (Oselce) a Jan Jára (Kotouň). Na 
pořadatelství těchto pouťových soutěží se podíleli místní dobrovolní hasiči. 

O 14 dní později se konal již 28. ročník tenisového turnaje rekreačních hráčů, 
honosně zvaný „Oselce open“. Rozehrán byl v pátek 31. 7. a finálovým utkáním 
dohrán za drobného deště v neděli 2. 8. odpoledne. Sobotní zápasy se hrály za 
úmorného vedra. Mezi 16 účastníky byli i dvě ženy a tři dorostenci. A právě jeden z 
nich, sedmnáctiletý Matěj Grus z Vejprnic, byl největším překvapením turnaje. Na 
cestě do finále vyřadil poměrně hladce tradiční přední hráče Radima Šišku a Jirku 
Marka. V nedělním závěrečném utkání pak statečně vzdoroval nyní již 
devatenáctinásobnému vítězi Liboru Červenému ze Starého Plzence, který stejně jako 
řada jiných dělal první kroky na oseleckém kurtu. Libor Červený má ještě jedno 
prvenství, spolu s ředitelem turnaje, třiaosmdesátiletým Radovanem Brožem, se 
zúčastnil všech dvaceti osmi ročníků. V semifinále přešel Libor přes Honzu Svobodu z 
Horažďovic. Z žen si účast mezi osmi nejlepšími vybojovala Jiřina Barešová z 
Řesanic. Putovní pohár a lahve pěnivé „Bohemky“ pak předal vítězi a dalším 
nejlepším starosta obce p. Václav Houlík.

Tak za rok se pořadatelé obou sportovních akcí v Oselcích těší na shledanou!
     PaedDr. Radovan Brož

Sportovní turnaje v Oselcích

     Ve dnech 18. 7. - 19. 7. 2020 se v obci 
Oselce konala tradiční pouť.
 

V sobotu 18. 7.2020 na víceúčelovém 
hřišti v Oselcích proběhl XVI. ročník 
nohejbalového turnaje trojic „Oselecké 
štěně“, a čtrnáctý ročník soutěže ve 
skoku  dalekém ,,Oselecký klokánek“.  

V neděli 19.7. 2020 se od 11 hodin,  
jako již tradičně, konala v kapli 
sv. Markéty mše svatá. K poslechu i tanci 
n a  m í s t ě  s a m é m  h r á l a  k a p e l a 
Ungrovanka. Počet návštěvníků byl 
vzhledem ke „koronaviru“ menší než 
loňského roku, ale toto se nechalo 
očekávat.
     
Ve dnech 31.7.- 2.8. 2020 proběhl na 
tenisovém kurtu v Oselcích tenisový 
turnaj „Oselce Open 2020“. 

Více o uvedených sportovních akcí 
v samostatném článku od organizátorů 
soutěží p.  R. Brože a J. Marka, kterým 
patří poděkování za organizaci soutěží. 
Foto z akcí na www.oselce.cz.

Oselecké aktuality

V sobotu 25. července se uskutečnil 
j iž  4 .  ročník  turnaje  smíšených 
volejbalových družstev Memoriál Oty 
Balka. 

Charakteristické je, že se zde 
setkávají družstva složená z ryzích 
volejbalových amatérů, ze zkušených 
mladých borců i starších veteránů, často 
se zkušenostmi z ligových soutěží. Boj o 
každou příčku v pořadí byl mimořádný. 
Vítězem je každé družstvo, které po 
urputném boji obsadilo jakékoliv místo 
v konečném pořadí 9 družstev turnaje.

Děkujeme sponzorům za podporu 
této akce. Byli to: 

Interiors Manufacture Design, 
KOVO Kasejovice, Gena pro s.r.o., 
Město a Sokol Kasejovice, Doosan 
(svým způsobem) a rodiny Balků, 
Švagrů a Boušů

Děkujeme všem fanouškům a 
příznivcům volejbalu, kteří vytvořili 
skvělou atmosféru, všem zúčastněným 
sportovcům a rozhodčím zápasů, ale 
především organizátorkám turnaje 
Růženě Časkové a Daně Polanské, které s 
mimořádným nasazením za pomoci 
rodinných příslušníků celý turnaj zajistily.

  Josef Švagr 

Volejbalový turnaj 

Memoriál Oty Balka

 Chcete-li se více dozvědět o 
tom, jaké mlýny klapaly od 
Třemšína po Blatnou a projít se i 
zdejšími vesničkami, jistě vás 
zaujme nová kniha autorky 
Jaroslavy Pixové, která se 
mlynářskou tématikou zabývá již 
mnoho let a na svém kontě má 
minimálně osm knih o historii a 
osudech mlýnů na Blanici, Otavě, 
Zlatém potoce, ale i jiných tocích. 
Tentokrát se vydala do kraje pod 
Třemšínem a popisuje historii 
mlýnů od nejstarších dob až po současnost nejen na Závišínském, ale i Hvožďanském 
a Vacíkovském potoce. 

Klapáčů tu nebylo zrovna málo, rovných čtrnáct včetně blatenského Scheinherrova 
u rybníka Pustý. Ocitnete se ve vacíkovském Siminově mlýně, u Sadílků v Roželově, 
v Zíbově mlýně ve Hvožďanech, ve třech, původně Kůrkovských mlýnech v Jamkách, 
další v Tisově a Újezdci. A to jsme již u Závišína, kde klapaly také tři: v Hutích, Alšův a 
tzv. Lopatárna. Pak už je to jen skok do Bezdědovic, Hodáně a Blatné. A když už jsme 
se dostali do města protkaného bohatou historií, kde dlouhá léta voněly růže, bylo by 
škoda ho tak rychle opustit. Takže kniha nás zavede i do mlýna Ježkova, Červeného, 
Podškolského, Jeklíku a i dvou klapáčů na Lapači, které patřily k Blatné.  

Kniha nazvaná Mlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné představuje 
nejen mlýny, ale i vesničky, kterými potoky protékají, jejich historii a zajímavosti. Jak 
zde život plynul vám přiblíží množství dobových i současných fotografií, ale i barevná 
obrazová příloha. Autorka čerpala nejen z archivních dokumentů, ale připojila i 
vzpomínky pamětníků. 

První představení knihy se uskuteční ve Hvožďanech 5. září od 13,30 hodin u 
příležitosti slavnosti otevření nově zrekonstruovaného špýcharu nazvané Den na 
špejcharu. Další bude v zasedačce Městského úřadu v Bělčicích 11. září od 18 hodin. 
A do třetice v Komunitním centru v Blatné 15. září v 17 hodin. Kniha je v prodeji i 
v knihkupectví v Blatné, Příbrami nebo Rožmitále. Poděkování patří obcím Hvožďany, 
Bělčice, ZD Bělčice a Svazku obcí Blatenska, které vydání knihy podpořily.

Putování za mlýny na Závišínském potoce a v Blatné

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve 

Vaší obci něco mimořádného? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kasejovických novin na 
email: knihovna@kasejovi-
ce.cz, tel. 602 429 346.



Srpen 2020                                                         str. 4                                           Číslo 8; ročník XXV. Srpen 2020                                                          str. 5                                           Číslo 8; ročník XXV.

Dne 12. 8. 2020 uplynulo 5 let, 
co nás opustil náš milovaný 

manžel, bratr, tatínek a dědeček
 pan Miloslav Cikán.

 
Za vzpomínky děkuje 

manželka, 
sestra a děti 
s rodinami.

 

 

 

Dne 7.	7.	2020

 

nás ve věku 73 let navždy opustila panı́

 

 

Jiřina

	

ČERVENKOVÁ,	rozená	TOMANOVÁ ,

 

z

 

Kasejovic.

 
 

Všichni, kdo jste ji znali, vzpomıńejte na ni v

 
dobrém.

 

 

									
Jménem	celého	příbuzenstva

	 															
syn	Vladimír	Červenka

	

  

ečovatelská služba je terénní služba, Pkterá se poskytuje osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. Poskytuje se 
osobám, které jsou odkázány na pomoc 
druhých při péči o sebe a svoji domácnost 
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí 
a nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.

Jde o:
— Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu - pomoc při 
oblékání a svlékání, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc 
při podávání jídla a pití

— Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu = pomoc při úkonech osobní 
hygieny, pomoc při základní péči 
o vlasy a nehty, pomoc při použití 
WC

— Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy = dovoz oběda, 
pomoc při přípravě a podání jídla 
a pití - občané z okolních obcí mohou 
také tuto službu využívat za předpo-
kladu, že jejich OÚ budou na dovoz 
přispívat.

— Pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti = běžný úklid a údržba domácnosti, 
mytí oken, velký úklid, příprava 
topiva, donáška vody, nákupy, různé 
pochůzky, velký nákup, praní 
a žehlení prádla

— Základní sociální poradenství

Úhrada za poskytování pečovatelské 
služby:
— úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonu

— praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg

V případě zájmu se můžete informovat na 
MÚ Kasejovice osobně, nebo telefonic-
ky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Nabídka pečovatelské služby

V sobotu 25. 7., v den svátku svatého apoštola Jakuba 
Staršího, se na prostranství u cyklostezky spojující Starý 
Smolivec a Dožice, poblíž zaniklého rybníka Vražda u Radošic, 
uskutečnila zcela jedinečná a nadmíru zdařilá akce. Šlo o volnou 
rekonstrukci střetnutí, které se v těchto místech odehrálo 6. 10. 
1620 mezi stavovskými oddíly Christiana von Anhalt a zadním 
vojem císařských vojsk pod vrchním velením generála Charlese 
Bonaventury Buquoye de Longuéval, táhnoucích tudy, aby se u 
Zelené Hory spojily s armádou Katolické ligy v čele s vévodou 
Maximilianem Bavorským. Císařští zde popravili mlynáře Koce 
a vypálili jeho mlýn, údajně též blízkou ves Budislavice a 
tamního kališnického faráře zavraždila skupina vojáků z pluku 
Henriho Duvala Dampierra, když se vracel domů přes les Štědrý. 

Výsledkem samotného střetnutí bylo vítězství stavovských 
vojsk, jež si vyžádalo asi 200 mrtvých na obou stranách. Potokem 
prý tekla krev zabitých vojínů a od této události z počátků třicetileté 
války se také odvozuje název rybníka Vražda. Ten je však ve 
skutečnosti doložen již v roce 1586 a s bitvou nikterak nesouvisí. 
Dodejme, že od Radošic táhly obě armády směrem ku Praze, kde 
se o necelý měsíc odehrála na Bílé hoře bitva, která po vojenské 
stránce ukončila povstání českých stavů proti legitimnímu 
panovníkovi Ferdinandovi II. Habsburskému jejich porážkou.

Protože letos uplyne 400 let od střetnutí na Vraždě, rozhodla se 
Obec Mladý Smolivec, na jejímž území se odehrálo, připomenout 
tuto jinak vcelku opomíjenou událost akcí, jež vyvolala nebývale 

velký zájem veřejnosti z celého okolí. Součástí bohatého 
celodenního programu byla i bohoslužba za padlé u pomníku 
vybudovaného zásluhou pana Karla Kabátníka ze Starého Smolivce 
poblíž bojiště. Na rekonstrukci bitvy se podílelo několik skupin 
vojenské historie od nás i ze zahraničí (Německo, Maďarsko), 
specializujících se na období třicetileté války, v čele s Rytíři Koruny 
české (tato skupina patří rovněž k hlavním pořadatelům 
rekonstrukcí bitvy na Bílé hoře). Provázeno bylo komentářem, který 
uvedl diváky do patřičných souvislostí. Jako komparsisté se 
zúčastnili také někteří místní i pár přespolních. Celková výprava a 
realizace měly velmi profesionální charakter. Je dobře, že i u nás na 
venkově to takto žije a že stále existuje potřeba prezentovat historii a 
významné události našeho kraje co nejširší veřejnosti.
                         Vladimír Červenka

Koncerty vážné hudby v synagoze jsou oblíbenou součástí letního kulturního dění 
v Kasejovicích. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se konal již XIX. ročník.

Tentokrát přijelo Pražské Mozartovo trio ve složení Štefan Britvík (klarinet), 
Miloš Bydžovský (klarinet) a Petr Němeček (fagot) a jako speciální host Miroslav 
Vilímec (housle). 

Zájem o koncert převýšil očekávání pořadatelů, kteří museli pro velký zájem ještě 
narychlo přidávat židle. Běžně navštěvuje tyto koncerty okolo čtyřiceti diváků, nyní se 
počet zvedl zhruba o třetinu. Nicméně díky pohotovosti pana Švagra měli nakonec 
všichni zájemci svou židli a koncert mohl začít.

V podání koncertních mistrů zněla prostorem synagogy díla W. A. Mozarta,V. 
Nudery, C. Francka, F. Händela a F. Mendelssohna. Bouřlivý potlesk odměnil 
interprety za krásný hudební zážitek. A diváci dostali přídavkem jednu skladbu navíc. 
Po dalším bouřlivém potlesku překvapení hudebníci konstatovali, že takového hudby 
lačné publikum nečekali a nemají již žádné noty, takže další přídavek nebude. 

A tak se všichni rozešli domů povzneseni na duchu krásnou hudbou.  
      Dana Matějovská

Bitva na Vraždě

Císařské vojsko pochoduje ke Kocovu mlýnu

Mlynář Koc zajat a odsouzen k trestu smrti

Stavovští praporečníci
Stavovský velitel s ukořistěným císařským praporem 

v čele vítězné jízdy

 Velitel stavovských přihlíží po neúspěšném vyjednávání
další fázi bitvy

Císařský velitel Berger (v černo-červeném klobouku)
 odmítá podmínky kapitulace

Letošní koncert v synagoze nalákal mnohé

V letošním roce se opět konal příměstský tábor v obecní knihovně. Téma bylo 
krásné, z knihy Zdeňka Svěráka „Radovanovy radovánky”. Kdo neznáte Radovana, 
alespoň malé představení. Je to chlapeček Bohoušek, který se ze všeho raduje. A tak 
mu rodiče začnou říkat Radovan, jelikož to je jméno, které k němu padne jak ulité. 

Radovan prožívá své dětství v zahradnictví, které je hned u domu a potkává ho 
jedna neobyčejná příhoda za druhou. Idylku pravidelně narušuje zlý výrostek Hugo, 
který se baví tím, že tropí neplechy...

Takže o tomto jsme si týden v knihovně četli a povídali. A samozřejmě nejen to. 
Také jsme hráli spoustu her a soutěží. 

Jako každoročně jsme, plníce úkoly ze stopovačky, došli do Újezda, kde nás čekali 
milí kamarádi, se kterými jsme prožili hezké odpoledne. Děkujeme! A také tradičně se 
konal ve čtvrtek táborák, letos malinko jiný, neopékali jsme buřty, ale nachystali jsme 
s dětmi občerstvení v duchu zahradnické párty, což dokumentují fotografie pod 
článkem. 

Velké poděkování patří oběma podnikům, kde nám chystali oběd, vždy velmi 
dobrý, a to Bohoušovi Flachsovi a personálu z Pizerie u Pejska a Kočičky.

      Dana Matějovská

Radovanovy radovánky v knihovně
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Dne 12. 8. 2020 uplynulo 5 let, 
co nás opustil náš milovaný 

manžel, bratr, tatínek a dědeček
 pan Miloslav Cikán.

 
Za vzpomínky děkuje 

manželka, 
sestra a děti 
s rodinami.

 

 

 

Dne 7.	7.	2020

 

nás ve věku 73 let navždy opustila panı́

 

 

Jiřina

	

ČERVENKOVÁ,	rozená	TOMANOVÁ ,

 

z

 

Kasejovic.

 
 

Všichni, kdo jste ji znali, vzpomıńejte na ni v

 
dobrém.

 

 

									
Jménem	celého	příbuzenstva

	 															
syn	Vladimír	Červenka

	

  

ečovatelská služba je terénní služba, Pkterá se poskytuje osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. Poskytuje se 
osobám, které jsou odkázány na pomoc 
druhých při péči o sebe a svoji domácnost 
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí 
a nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.

Jde o:
— Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu - pomoc při 
oblékání a svlékání, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc 
při podávání jídla a pití

— Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu = pomoc při úkonech osobní 
hygieny, pomoc při základní péči 
o vlasy a nehty, pomoc při použití 
WC

— Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy = dovoz oběda, 
pomoc při přípravě a podání jídla 
a pití - občané z okolních obcí mohou 
také tuto službu využívat za předpo-
kladu, že jejich OÚ budou na dovoz 
přispívat.

— Pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti = běžný úklid a údržba domácnosti, 
mytí oken, velký úklid, příprava 
topiva, donáška vody, nákupy, různé 
pochůzky, velký nákup, praní 
a žehlení prádla

— Základní sociální poradenství

Úhrada za poskytování pečovatelské 
služby:
— úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonu

— praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg

V případě zájmu se můžete informovat na 
MÚ Kasejovice osobně, nebo telefonic-
ky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Nabídka pečovatelské služby

V sobotu 25. 7., v den svátku svatého apoštola Jakuba 
Staršího, se na prostranství u cyklostezky spojující Starý 
Smolivec a Dožice, poblíž zaniklého rybníka Vražda u Radošic, 
uskutečnila zcela jedinečná a nadmíru zdařilá akce. Šlo o volnou 
rekonstrukci střetnutí, které se v těchto místech odehrálo 6. 10. 
1620 mezi stavovskými oddíly Christiana von Anhalt a zadním 
vojem císařských vojsk pod vrchním velením generála Charlese 
Bonaventury Buquoye de Longuéval, táhnoucích tudy, aby se u 
Zelené Hory spojily s armádou Katolické ligy v čele s vévodou 
Maximilianem Bavorským. Císařští zde popravili mlynáře Koce 
a vypálili jeho mlýn, údajně též blízkou ves Budislavice a 
tamního kališnického faráře zavraždila skupina vojáků z pluku 
Henriho Duvala Dampierra, když se vracel domů přes les Štědrý. 

Výsledkem samotného střetnutí bylo vítězství stavovských 
vojsk, jež si vyžádalo asi 200 mrtvých na obou stranách. Potokem 
prý tekla krev zabitých vojínů a od této události z počátků třicetileté 
války se také odvozuje název rybníka Vražda. Ten je však ve 
skutečnosti doložen již v roce 1586 a s bitvou nikterak nesouvisí. 
Dodejme, že od Radošic táhly obě armády směrem ku Praze, kde 
se o necelý měsíc odehrála na Bílé hoře bitva, která po vojenské 
stránce ukončila povstání českých stavů proti legitimnímu 
panovníkovi Ferdinandovi II. Habsburskému jejich porážkou.

Protože letos uplyne 400 let od střetnutí na Vraždě, rozhodla se 
Obec Mladý Smolivec, na jejímž území se odehrálo, připomenout 
tuto jinak vcelku opomíjenou událost akcí, jež vyvolala nebývale 

velký zájem veřejnosti z celého okolí. Součástí bohatého 
celodenního programu byla i bohoslužba za padlé u pomníku 
vybudovaného zásluhou pana Karla Kabátníka ze Starého Smolivce 
poblíž bojiště. Na rekonstrukci bitvy se podílelo několik skupin 
vojenské historie od nás i ze zahraničí (Německo, Maďarsko), 
specializujících se na období třicetileté války, v čele s Rytíři Koruny 
české (tato skupina patří rovněž k hlavním pořadatelům 
rekonstrukcí bitvy na Bílé hoře). Provázeno bylo komentářem, který 
uvedl diváky do patřičných souvislostí. Jako komparsisté se 
zúčastnili také někteří místní i pár přespolních. Celková výprava a 
realizace měly velmi profesionální charakter. Je dobře, že i u nás na 
venkově to takto žije a že stále existuje potřeba prezentovat historii a 
významné události našeho kraje co nejširší veřejnosti.
                         Vladimír Červenka
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který se baví tím, že tropí neplechy...

Takže o tomto jsme si týden v knihovně četli a povídali. A samozřejmě nejen to. 
Také jsme hráli spoustu her a soutěží. 

Jako každoročně jsme, plníce úkoly ze stopovačky, došli do Újezda, kde nás čekali 
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Inzerce
— Prodám zánovní vchodové dveře dřevěné z masivu, 90 

cm pravé. Tel. 723 137 037.

— Nabízím zdarma k odvezení stavební suť i cihly, plecho-

vé profily, dále desky z restauračního mrazáku. Motel 

Agro, Zuzana Lejsková, tel. 605 411 508.

— Daruji vzrostlý banánovník, cca 1.6 m. Tel. 721 310 665.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
&  Jarmila Pospíšilová: Malovaná pýcha
&  Bernard Minier: Mráz
&  Radmila Tomšů: Hotel u devíti koček 
&  Zuzana Koubková: Záhada zlatodolu
&  V. S. Fischerová: Mengeleho děvče
&  Karin Ledecká: Šikmý kostel
&  František Niedl: Hráč
&  Michal Bešťán: Zvědavá lištička
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.

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

ANGLIČTINA - online výuka (Skype apod.), 
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Skvělá pizza z domácího těsta.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Úterý - čtvrtek 11 - 19.30

Pátek 11 - 20
Sobota 11 - 21
Neděle 11 - 20

Objednávka 
na tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Plánujeme, připravujeme... 

v neděli 4. října od 14 hod.  Posezení s písničkou v areálu chovatelů - Malá muzika Nauše Pepíka 

v pondělí 5. října od 18 hod. Diaprojekce Josefa Švagra: Zážitky z Blízkého východu a z Indie

v pondělí 26. října od 18 hod. Cestovatelská diaprojekce Jaroslava Lísky: Austrálie

termín bude upřesněn Přednáška Pavla Sučka: Kasejovicko-bělčický zlatonosný revír 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

