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

Zemřel čestný občan města Kasejovice Prázdninový koncert 
kasejovického pěveckého 
sboru Jindřicha Jindřicha 

v bývalé synagoze
v pátek 27. srpna v 18 hod.

Vystoupí sólisté 
Nikola Šmejkalová, Jana 

Boušová, Vratislav Jadrný -  
zpěv, Markéta Šmejkalová - 

klávesy, a členové sboru.

V pátek 23. července 2021 zemřel v nedožitých 90 
letech dlouholetý přispěvatel do Kasejovických 
novin pan František Kápar. 

V Kasejovicích žil od svých šesti let, které 
oslavil v roce 1938. Navštěvoval zde obecnou 
školu. Po maturitě na reálném gymnáziu v Plzni 
pracoval jako laborant. Aby nabyl vzdělání 
v oboru, který mu byl blízký, absolvoval roční 
abiturientský kurs na Průmyslové škole 
geologické v Praze.

Poté nastoupil na čtyři měsíce do Jáchymova, 
kde vykonával kutací práce. Následovaly dva 
roky vojny, a po krátké době v Jáchymově změna 
pracovní pozice. Novým pracovním místem byl 
geolog technik v Příbrami, kde pan Kápar pracoval 
dlouhých 31 let. O jeho znalostech geologických prací 
svědčí i cyklus článků, vydávaných v Kasejovických novinách.

Na podzim roku 1958 se oženil s Annou Čejkovou z Chloumka. Manželé Káparovi 
žili se svými třemi dcerami v Příbrami, přesto pro ně byly stále Kasejovice „druhým 
domovem“. Pan Kápar nikdy neopomenul příležitost navštívit radnici při své cestě do 
Kasejovic. Díky Kasejovickým novinám, které pan Kápar vždy nedočkavě vyčkával, 
byl do konce života v obraze, co se v jeho milém městě děje. 

Od roku 1995 spolupracoval s redakcí Kasejovických novin, kde za tu dobu vyšlo 
102 jeho článků s převážně historickou tématikou. Byl cenným spolupracovníkem 
v oblasti historie, hodně si pamatoval a své vzpomínky dovedl barvitě líčit. Pro své 
potomky zaznamenal pan Kápar svůj životní příběh v knize Dědečku, vyprávěj. 

Zastupitelstvo města Kasejovice v loňském roce ocenilo pana Františka Kápara  
za dlouholetý přínos čestným občanstvím. 

S úctou vzpomínáme.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Příměstský tábor plný čar a kouzel

Jeden prázdninový týden opět knihovna ožila veselím, neb se zde konal 
příměstský tábor. Téma krásné - Harry Potter. Takže jsme se přenesli do kouzelného 
světa, kde je možné skoro všechno, záleží jen na Vaší fantazii...

A tak děti byly pomocí Moudrého klobouku hned první den zařazeny do jedné 
z kolejí a staly se žáky Bradavické školy čar a kouzel. Jelikož pořádné kouzlení se 
neobejde bez hůlky, vyráběly si je děti hned v úvodu tábora. Vyráběly také mošničky 
na zlato, které za soutěže, ať už jako jednotlivci, nebo žáci jednotlivých kolejí, 
dostávaly.  Učily se mnoho potřebného, např. jak nakrmit tlustočerva, jak se přeměnit, 
jak nasbírat ingredience na lektvar nesmrtelnosti anebo jak létat na dracích. 
Podkladem her i činností byla četba z prvního dílu Harryho Pottera.

dokončení na straně 5

14. srpna 2021 od 17 hod.
na nádvoří zámku Lnáře

 Oselecké aktuality

Ve dnech 17. 7.-18. 7. 2021 se v obci 
Oselce  konala  t radiční  pouť za 
dodržování „koronavirových“ opatření. 

V sobotu 17.7.2021 na víceúčelovém 
hřišti v Oselcích  proběhl XVII. ročník 
nohejbalového turnaje trojic ,,Oselecké 
štěně“ za účasti šesti týmů. Zvítězilo 
seskupení z Nové Vsi u Oselec složené z 
manželů Růžičkových a pana Boleslava 
Entnera. 

V patnáctém ročníku soutěže ve 
skoku dalekém s názvem ,,Oselecký 
klokánek“ prvenství v jednotlivých 
kategorií patřilo Julince Barákové, Cyrilu 
Slavíčkovi a Jiřímu Radkovskému. 

                 dokončení na straně 6
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Rada města Kasejovice schvaluje
— přidělení individuální neinvestiční 

dotace z rozpočtu města Kasejovice 
Domovu pro seniory Blatná ve výši 
4 000 Kč na krytí nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby 
a schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

— pronájem části pozemku parc. č. 
1161/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 

21,36 m  společnosti Zásilkovna, s.r.o. 
za cenu 1 000 Kč/měsíc za účelem 
umístění automatu pro vydávání 
a podávání zásilek 

— vyhlášení záměru pronájmu pozem-
ku parc. č. 1449 v k.ú. Chloumek                   

2u Kasejovic o výměře 172 m
— vyhlášení záměru pronájmu pozem-

ku parc. č. 1513 v k.ú. Chloumek                   
2u Kasejovic o výměře 1 185 m

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-
0015256/VB/002 se společností 
ČEZ Di s t r i buce ,  a . s .  k  akc i 
„Kasejovice, PJ, pč. 223/2 – NN“ 
a pověřuje paní starostku k podpisu

— Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění 
veřejného osvětlení č. 273004V002 
se společností ČEZ Energetické 
služby, s.r.o. a pověřuje paní starost-
ku k podpisu

— změny v rozpočtu města Kasejovice

Souhlasí:
— s čerpáním investičního fondu Mateř-

ské školy Kasejovice ve výši 25 000 
Kč za účelem nátěrů zárubní a opravy 
výmalby v místnostech školy

— s provedením výkopu na pozemku 
parc. č. 1448 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic za účelem položení kabelu k 
nové elektrické přípojce k domům čp. 
40 a E3 v Chloumku s podmínkou 
splnění všech zákonných povinností 
a uvedení pozemku do původního stavu

— s přijetím finančních dotací z roz-
počtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
města Kasejovice na projekty: Opra-
va cisternové stříkačky (40 500 Kč), 
Klub otevřených dveří pro děti a 
mládež (20 000 Kč), Kanalizace 
a čistírna odpadních vod Kasejovice 
(4 257 000 Kč), Optická síť Kasejovi-
ce (283 055 Kč) a Kasejovice – expo-
zice v bývalém špýcharu (70 000 Kč)

— s projektovou dokumentací na akci 
„RD čp. 32, Újezd u Kasejovic – 
vodovodní přípojka“

— s vyhlášením výběrového řízení na 
stavební akci „Oprava místní komu-
nikace na parc. č. 1667/1 v k.ú. 
Kasejovice“ (ulice Úzká)

Bere na vědomí:
— oznámení Základní školy Kasejovice 

o zvolení členů školské rady
— žádost p. xxx o přidělení obecního 

bytu
— oznámení p. xxx o ukončení pro-

nájmu bytu č. 20 v domě s pečovatel-
skou službou v Kasejovicích

— žádost firmy INTERIORS manu-
factur&design, a.s. Kasejovice o 
prodej pozemků parc. č. 505/56, 
505/58 a 505/62 o celkové výměře 1 

2253 m  v k.ú. Kasejovice
— žádost p. xxx o souhlas s umístěním 

stavby „Kanalizační přípojka pro 
objekt na pozemku parc. č. 218/1 
v k.ú. Kasejovice“

— nabídku Římskokatolické farnosti 
Kasejovice na darování kostela 
Všech svatých v Řesanicích a kaple 
sv. Vojtěcha v Kasejovicích „Na 
Boučku“ městu Kasejovice a dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Kasejo-
vice tuto nabídku přijmout

— oznámení dětské organizace Pionýr, 
z.s. Nepomuk o termínech konání 
letních dětských táborů v Přebudově

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 30. 6. 2021
Udělení medailí 

sv. Auraciána 2021

Dne 12. 8. 2021 uplynulo 6 let, 
co nás opustil náš milovaný 

manžel, bratr, tatínek a dědeček

 pan Miloslav Cikán.
 

Za vzpomínky 
děkuje manželka, 

sestra a děti 
s rodinami.

Město Kasejovice srdečně 
zve na výstavu 

Tobiáše a Kláry Smolíkových

Cha cha chá, 
zasmál se Mordechaj

VESELÉ PUTOVÁNÍ 
ŽIDOVSKOU HISTORIÍ

od 24.7.2021

U BÝVALÉ ŽIDOVSKÉ  SYNAGOGY

V úterý 3. srpna 2021 se v katedrále 
sv. Mikuláše konaly oslavy svátku sv. 
Auraciána, mučedníka, ochránce města 
České Budějovice a spolupatrona Čech. 
Přesné datum mučednické smrti tohoto 
světce neznáme, a proto slavíme svátek 
sv. Auraciána vždy 3. srpna, tedy 
v předvečer výročí přenesení jeho 
ostatků do chrámu sv. Mikuláše 4. srpna 
1670. Letos tedy uplynulo od této 
události 351 let. 

Při slavnostní mši sv. od 17:00 udělil 
sídelní biskup Mons. Vlastimil Kročil 
stříbrné Medaile sv. Auraciána čtyřem 
osobnostem, které se mimořádným 
způsobem zasloužily o šíření křesťan-
ských hodnot a výrazně přispěly 
k rozvoji českobudějovické diecéze 
a jejího duchovního života.

Martin Kulíšek (* 1947) z farnosti 
Kasejovice-Budislavice převzal ocenění 
2. stupně – stříbrnou medaili sv. 
Auraciána – za zásluhy a mimořádné 
přispění k rozvoji života diecéze. Narodil 
se v Olomouci, ale značnou část života 
prožil v Prostějově. Budislavice, kam 
přijížděl pravidelně od 70. let, se mu staly 
trvalým domovem v posledních patnácti 
letech. I přes nepřízeň 50. let, kdy jeho 
starší bratr byl odsouzen za rozvracení 
republiky, se mu podařilo vystudovat 
grafickou školu a mohl pracovat v oblasti 
kultury na několika státních institucích, 
mezi nimi např. v „Parku kultury 
a oddechu“ nebo v dnešním „Moravském 
divadle“ v Olomouci. V porevolučním 
období pracoval několik let v olomoucké 
„Arcidiecézní charitě“ a zúčastnil se 
i několika zahraničních misí v Jugo-
slávii, Ukrajině a Bělorusku. Před dvaceti 
lety se stal iniciátorem a duší několikale-
té, rozsáhlé opravy budislavického 
kostela sv. Jiljí a jeho okolí. Tento kostel 
se tak stal krásným a důstojným Božím 
stánkem. Pan Kulíšek o něj dodnes nejen 
pečuje, ale tam také organizuje nejrůz-
nější kulturní akce, přednášky a koncerty, 
které se těší velké oblibě.

Text a foto Petr Samec
(pozn. článek byl redakčně zkrácen)
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Třetí studánka 

Pánové z kasejovického „brífinku“ byli díky coronavirové 
karanténě téměř rok ochuzeni o každodenní schůzky v kavárně 
„Pod věží“ u Bohouše,  kde vymýšlí vymyšlené i nevymyšlené, 
ale teď už se konečně mohou scházet a komentovat politické 
dění, sport a olympijské hry, anebo novinky v Kasejovicích. 

V červnu se vypravila stará sestava chlapů do bývalých 
prostor městské cihelny pod „Motorestem“, aby pokračovali 
v započatém díle, které od minulého roku odpočívalo, a to na 
obnovení další studánky.  

Přejeme jim hodně fyzických i psychických sil a těšíme se na 
novou studánku, u které se budeme moci zastavit třebas při 
hledání hub a loknout si svěží a snad i pitné vody.
    Miloslava Pohanková

Oslavy 120 let od založení SDH 
v Nezdřevě měly být původně spojeny 
s okrskovým cvičením. Leč kvůli 
nejasnostem v covidové době, kdy vláda 
byla schopná měnit svá nařízení 
(mnohdy nezákonná) ze dne na den, se 
nezdřevští hasiči za souhlasu ostatních 
sborů rozhodli nekonat soutěžní klání, 
ale alespoň umožnit hasičům z okolních 
obcí  předvés t  je j ich  schopnost i 
v ukázkách požárního útoku.

Diváci, kteří nešetřili potleskem po 
úspěšných střicích vody nasáté z kádě, 
viděli v sobotu 31. července na nezdřev-
ském hřišti postupně družstva z Hradiště, 
Újezda u Kasejovic, Kotouně, Oselec, 
Chloumka, Řesanic, Slatiny a Nezdřeva. 
Největší pozornost si zasloužila ruční 
stříkačka, kterou v historických unifor-
mách obsluhovali Oseláci.

Celé  odpoledne probíhalo  za 
vlídného počasí a v přátelské atmosféře - 
nešlo o vítězství, pouze o snahu ukázat 
své umění. Trochu napětí přineslo 
závěrečné vystoupení pořádajícího 

sboru. Na poslední chvíli se neplánovaně 
dohodlo souběžné soupeření s hasiči ze 
Slatiny. Soutěžilo se o prestiž a o pár piv 
pro vítěze a taky kvůli zábavě pro diváky. 
Co na tom, že domácí nevyhráli. Všichni 
hasiči všech družstev dokázali, že jsou 
schopni se svou technikou případné 
požáry zvládnout. Na závěr Hradišťáci 
předvedli zásah se svou liazkou a vo-
dním dělem. Své hasičské dovednosti 
z  n e z n á m ý c h  d ů v o d ů  n e u k á z a l i 
Bezděkovští, na oslavy ovšem připocho-
dovali vzorně hasičsky ustrojeni a ve 
vzorném pochodovém tvaru.

Po skončení hasičských ukázek 
účastníkům vydařených oslav vyhrávala 
nejprve k poslechu a později i k tanci 
hudební skupina Midle band, což je ve 
skutečnosti torzo oblíbeného uskupení 
Karel. Chvíli si s ní zazpíval i super-
starový zpěvák Tomáš Savka.

Pozdě v noci všichni litovali, že 
všechno má svůj konec, ale dobrý pocit 
přece jen zůstal.

  Jiří Čepelák

Nezdřevští hasiči oslavili 120 let

Příměstský tábor v knihovně plný čar a kouzel

Historická stříkačka v akci,

foto Viktor Jandera

Závěrečný nástup všech družstev,

foto Viktor Jandera

dokončení ze strany 1
Jednoho dne se dětem nedopatřením 

nepovedlo kouzlo přeměňování a 
namísto, aby z nich byl psací stůl, což si 
přály, spojily se vždy tři do jednoho 
podivného tvora… Nebylo jiné pomoci, 

než takto spojení absolvovat cestu plnou 
nástrah skrz bradavický hrad až do 
ošetřovny, kde je profesorka Prýtová za 
malou dobrůtku, kterou museli cestou 
ulovit,  proměnila zpět v jednotlivce.

V celkové táborové soutěži vyhrálo 

družstvo Zmijozelu, které s velkou 
převahou zvítězilo nad ostatními 
kolejemi. Své výhry ovšem měli i 
jednotlivci – ti, kteří si nechtěli nechat 
vysoutěžené zlato na památku, si za něj 
mohli nakoupit v obchodě s kouzelnými 
předměty madam Jakubčíkové.

Za to, že tábor byl opravdu moc fajn, 
vděčím několika skvělým pomocnicím - 
Ivet Vainové, Nikol Jagerové, Eve 
Matějovské a Nelče Filausové, ale také 
rodičům i dětem. 

Více fotografií na www.kasejovice.cz
            Dana Matějovská
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— Prodám sportovní kočárek, značky Oyster Zero po 
jednom dítěti s příslušenstvím. Cena  5 000 Kč. Dále 
prodám golfky Chicco s fusakem a příslušenstvím. Cena 
1 000 Kč. Tel. 602 855 246.

— Prodám krásnou proutěnou postýlku pro miminko včetně 
molitanu, tří prostěradel, baldachýnu a potahů. Košík lze 
odmontovat od podstavce, který je na čtyřech kolečkách. 
Baldachýn lze také sundat. Rozměry postýlky jsou 97 (d) 
x 54 (š) x 70 (v). Výška s baldachýnem je 135 cm. 
Rozměry vnitřního molitanu jsou 72x35 cm. Cena 1 500 
Kč. Tel. 724 181 001. 

— Prodám skládací cestovní židličku CHICCO. Může stát 
samostatně, nebo se přichytí na jídelní židli. Má 
odnímatelný jídelní pultík, popruhy k připoutání dítěte a 
k připoutání na židli. Vhodné pro děti od 6 měsíců do 15 
kg. Top stav. Cena 500 Kč. Tel. 724 181 001.

— Koupím žulové sloupky (kuny) na hradbu, žulovou 
dlažbu a žulové koryto na chalupu.  Tel: 602 552 441.

— Prodám palivové dřevo, délka 1 m. Tel. 603 393 517
— Pronajmu byt 2+kk a zrekonstruovaný byt 1+1 v Kasejo-

vicích. Pouze seriózním zájemcům. Tel. 724 181 001.

Inzerce

´

Václav Šimůnek
OPRAVY OBUVI
Kasejovice 295

Tel. 723 010 238

 Oselecké aktuality
dokončení ze strany 1

Po „propršené“ noci proběhla v neděli 18.7. 2021 již za 
slunečného počasí tradiční pouť.  Od 11  hodin se konala v kapli 
sv. Markéty mše svatá za účasti dudáckého seskupení ze 
Strakonicka. K poslechu i tanci na místě samém hrála kapela 
Ungrovanka. „Koronavir“ se podepsal na počtu návštěvníků i 
účastníků sportovních akcí. 

Ve dnech 30.7. - 31.7.- 2021  proběhl na tenisovém kurtu 
v Oselcích 29. ročník tenisového turnaje „Oselce Open 2021“. 
O prvenství se utkalo celkem 12 hráčů, kde prvenství vybojoval 
rodák z Oselec  Libor Červený.

Tímto bych chtěl poděkovat pánům Ladislavu Barákovi, 
Petru Járovi, Jiřímu Witzanymu, Radovanu Brožovi a všem 
kteří pomohli s organizací shora uvedených sportovních akcí a 
chtěl bych vzpomenout na pana Jiřího Marka, „duši“ 
tenisového kurtu v Oselcích, který nás v letošním roce navždy 
opustil ve věku nedožitých 81 let. Čest jeho památce!  

  Václav Houlík, starosta obce Oselce
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