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

ávěrečný 7. ročník Her bez hranic 

v Kasejovicích uzavřel dne 

22.6.2013 sportovně společenské 

klání města Kasejovice  a obcí Hradiště, 

Nezdřev, Chanovice, Oselce a Mladý 

Smolivec.  

 Několikaletá spolupráce obcí na 

poli zábavy tak skončila tam, kde před 

sedmi lety v roce 2007 začala -

v Kasejovicích. Během organizace závě-

rečného ročníku se pořadatelé nesnaţili 

vymyslet něco nového, ale chtěli hlavně 

zavzpomínat na to pěkné, a tak do soutě-

ţe vybrali vţdy jednu disciplínu 

z ročníků předešlých. Samozřejmě si za 

tímto účelem zapůjčili od obcí i originál 

rekvizity, aby vše proběhlo jako 

„tenkrát“. 

 O sobotní akci tak mohli diváci 

zhlédnout disciplínu z prvního ročníku 

her v Kasejovicích a to Plavbu Kopřiv-

nickým potokem, kdy tříčlenná posádka 

lodě projíţděla zákeřnými peřejemi 

v podobě slalomu a v závěru přídí nabí-

rala krouţky nebo propichovala balónky. 

         (pokračování na str. 4) 

 

TJ Sokol Kasejovice 
zve širokou veřejnost na 
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ  

AKCE BĚHEM POUTI 
 

v sobotu 27.7. 2013 
FOTBALOVÉ ZÁPASY 
14.30 hod.   
Stará garda Kasejovice – Pačejov 
17 hod.  muži Kasejovice – Pačejov 
20 hod. ZÁBAVA MELODION 
 

v neděli 28.7. 2013 
FOTBALOVÉ ZÁPASY 
14 hod.  žáci Kasejovice – Blatná   
16 hod. dorost Kasejovice - Pačejov 
odpoledne doprovodí kapela SKANDÁL 

18 hod. taneční zábava BRUMENDO 

na fotbalovém hřišti v Kasejovicích 
 
 

v sobotu 27.7. 2013 ve 13 hod. 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ - za účasti 
10 týmů na kurtech u tělocvičny 

dyţ jsme v roce 2008 plánovali 

rozvoj našeho území, rozhodli jsme 

se pro výstavbu cyklostezky 

v místech, kde v dávné minulosti vedla 

stará formanská cesta. Ta přestala svůj 

účel plnit, kdyţ na počátku 20. století 

začala výstavba okresních silnic a naše 

obce byly propojeny z Radošic do Starého 

Smolivce, dále Mladého Smolivce, Budi-

slavic a Doţic.  

         Tato stará formanská cesta zarůsta-

la, na určitých místech byla velmi podmá-

čená a někde dokonce zarostla tak, ţe se 

koleje vyjely o kus dále. My jsme se roz-

hodli tento kousek našeho území, ke kte-

rému se váţe mnoho z naší historie opět 

zpřístupnit a vyuţít jej k rekreačním spor-

tům a volnočasovým aktivitám.               

  (pokračování na str. 4) 

 

 

foto -vb- 

foto -dm- 

 



 

 

roce 1998 zahájila svoji činnost 

v Kladrubcích u Kasejovic firma 

KLAUS TIMBER – zpracovatel 

dřeva a výrobce palet. 

     Dnes je firma KLAUS TIMBER a.s. 

jedním z předních zaměstnavatelů 

v našem regionu a 28. 6. oslavila pat-

náct let své existence. 

     Oslavy proběhly celkem dvě. Nej-

prve patnácté narozeniny své firmy 

oslavil Marcel Klaus s mírným předsti-

hem (21. 6.) se svými zaměstnanci, pro 

které byla zorganizována exkurze do 

firmy STORAENSO TIMBER Planá s. 

r. o. a večírek v Restaurantu Švejk v 

Nepomuku.  29. 6. pak byla připravena 

oslava pro obchodní partnery. Pozváno 

bylo cca 700 lidí včetně dětí. Moderáto-

rem celé akce byl Petr Vágner. Byly 

připraveny různé hry a atrakce pro děti, 

ale organizátoři mysleli samozřejmě i 

na dospělé. Všichni se mohli podívat, 

jak se vyrábějí palety, ochutnat kuchyni 

plzeňské restaurace Na Spilce a po-

slechnout si hudební produkci skupin 

Okiii BAND, ABBA World Revival a 

stále oblíbené skupiny Děda Mládek 

Illegal Band. Celý program o půlnoci 

zakončil ohňostroj. 

     My můţeme jen popřát firmě 

KLAUS TIMBER a. s. mnoho zakázek 

a ještě více úspěchů do budoucích let. 

   -cs- 
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje: 

odměny řediteli Základní školy 

Kasejovice a ředitelce Mateřské 

školy Kasejovice za výsledky hos-

podaření 

nákup elektrické stoličky a elektric-

ké pánve pro školní jídelnu MŠ 

Kasejovice z finančních prostředků 

investičního a rezervního fondu 

školy 

ţádost Sboru dobrovolných hasičů 

Chloumek o zakoupení nových 

pracovních stejnokrojů PS2 v počtu 

7 kusů 

záměr pronájmu zemědělských po-

zemků v k.ú. Přebudov, Podhůří u 

Nepomuka, Kladrubce a Nová Ves, 

podmínky pronájmu a vyhlášení 

poptávky na pronájem  

ţádost pana Václava Šlehůbra o 

přijetí do domu s pečovatelskou 

sluţbou v Kasejovicích 

finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč 

z Programu podpory neziskových 

organizací pro SDH Kladrubce na 

pouťový turnaj v malé kopané 

v Kladrubcích 

změnu bankovního účtu z České 

spořitelny na Poštovní spořitelnu 

uzavření smlouvy s auditorem Ing. 

Janem Nozarem na přezkoumání 

hospodaření města Kasejovice na 

rok 2013 

smlouvu o dílo s SDH Chloumek na 

sečení veřejného prostranství v 

Chloumku 
 

Pověřuje: 

místostarostu města Kasejovice 

k jednání s vedením Hasičského 

záchranného sboru Plzeňského kra-

je ve věci vyuţití hasičské techniky 

a nezbytného vybavení jednotky 

SDH Kasejovice a  k jednání ve 

věci bezúplatného převodu vybra-

ných pozemků na město Kasejovice 

starostku města Kasejovice 

k jednání ve věci obnovení pasportu 

dopravního značení na místních 

komunikacích a k jednání 

s praktickou lékařkou MUDr. Ha-

nou Černochovou ve věci provozo-

vání ordinace v Kasejovicích a vy-

klizení suterénních prostor zdravot-

ního střediska 
 

Bere na vědomí: 

oznámení o uzavření Mateřské ško-

ly v Kasejovicích v době od 29.7. 

do 31.8.2013 

oznámení o uzavření školní druţiny 

Základní školy v Kasejovicích 

v době letních prázdnin od 1.7. do 

31.8.2013 

ţádost Ing. Pavla Škardy o zakou-

pení hasičského vozu Tatra 613 

 

Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 26.6. 2013 

Usnesení ze zasedání  
Zastupitelstva  města 
Kasejovice  ze dne 12.6. 

Zastupitelstvo města mimo jiné  

projednalo:  

závěrečný účet města Kasejovice k 

31.12.2012 a vyjadřuje souhlas s 

celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. Zastupitelstvo města 

schvaluje s vědomím výsledku 

přezkoumání hospodaření audito-

rem a na základě doporučení kont-

rolního výboru účetní závěrku za 

rok 2012. Zároveň rozhodlo pře-

vést výsledek hospodaření ve výši 

2 002 290,52 Kč na účet nerozděle-

ného zisku. 

 

 

 

sobotu 13. července proběhne 

na víceúčelovém hřišti 

v Oselcích tradiční turnaj trojic 

v nohejbale a soutěţ dětí ve skoku do 

dálky. Večer pořádají místní hasiči 

pouťovou zábavu v Obecní hospodě 

v Oselcích. 

 V neděli se jiţ od rána koná 

tradiční pouť na kopci u kaple sv. Mar-

kéty s nezbytnými stánky, občerstve-

ním a pouťovými atrakcemi, které jistě 

potěší nejen dospělé, ale také děti.   

V kapli sv. Markéty bude mše svatá. 

                          -mc- 

 



 

 

^ 

Zastupitelstvo Obce Mladý Smolivec 

schvaluje:  

rozpočtové opatření č. 4/2013  

uzavření pojistné smlouvy na cyk-

lostezku Formanská stezka Starý 

Smolivec – Doţice se společností 

Kooperativa pojišťovna a.s. ve výši 

19 612 Kč/rok  

úhradu neinvestičních nákladů za 

ţáky ZŠ Vrčeň ve výší 8 909 Kč  

     (1 ţák)  

úhradu neinvestičních nákladů za 

ţáky ZŠ Kasejovice ve výši 51 681 

Kč za 22 ţáků (doplatek 2349,14 

Kč/ţáka)  

směnu pozemků dle GP 85-19/2013 

v k. ú. Budislavice p. č. 118/6 KN o 

výměře 2174 m2, dále p. č. 142/2 

k.ú. Budislavice o výměře 198 m2 

ve vlastnictví obce za p. č. 488/30 

KN k.ú. Budislavice o výměre 2417 

m2 ve vlastnictví Jana Spoura ml. a 

st. z Budislavic bez doplatku za 

rozdíl směňovaných metrů, náklady 

na zaměření hradí p. Spour, Budi-

slavice  

prodej pozemku dle GP 119-

27/2013 p. č. 1148/22 KN v k.ú. 

Radošice o výměře 16 m2 za cenu 

30,- Kč/m2 panu Draskému z Rado-

šic, náklady na zaměření hradí p. 

Draský, Radošice  

uzavření smlouvy s Plzeňským kra-

jem na poskytnutí dotace na opravu 

kostela sv. Michaela Archanděla v 

Doţicích ve výši 150 tis. Kč na třetí 

etapu opravu fasády v roce 2013 z 

programu „Zachování a obnova 

kulturních památek Plzeňského 

kraje“  

vydání souhlasu pro připojení svo-

du vyčištěné vody z čistírny odpad-

ních vod do veřejné kanalizace ob-

ce z novostavby na st. p. 126 v k.ú. 

Radošice manţelům Vávrovým z 

Radošic čp. 42 za podmínek stano-

vených v provozním řádu veřejné 

kanalizace obce 

pronájem hostince KD Starý Smoli-

vec čp. 1 panu Ivanu Hrubému z 

Příbrami od 1. 7. 2013 na dobu neu-

rčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 

zkušební dobou rovněţ 3 měsíce, za 

podmínek předloţení ţivnostenské-

ho oprávnění a sloţení kauce ve 

výši 4 500 Kč  
 

Bere na vědomí:  

schválenou dotaci na opravu fasády 

kostela – 3. část v Doţicích od Pl-

zeňského kraje ve výši 150 tis. Kč  

neposkytnutí dotace z PSOV PK na 

výměnu oken OÚ v Mladém Smo-

livci  

schválenou dotaci na opravu zdra-

votního střediska v Mladém Smo-

livci z PRV (MAS sv. Jana z Nepo-

muku) ve výši 361 tis. Kč  

dopis pana JUDr. Hrouzka, CSc 

zaslaný na adresu Rybářství Lnáře, 

kterým ţádá zjednání nápravy 

tekoucí vody z lesa do chatové části 

ve Starém Smolivci  
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USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  20.6. 2013 

smašedesát let po skončení II. 

světové války v Kasejovicích 

proběhla v rámci oslav osvoboze-

ní Dobová módní přehlídka. Tato vyda-

řená akce se setkala s takovým ohlasem, 

ţe poněkud zastínila neméně zajímavou 

akci  a to besedu s pamětníky, která 

bezprostředně po módní přehlídce ná-

sledovala. 

         Návštěvníci si v moderované be-

sedě mohli poslechnout vyprávění pana 

Josefa Hulače a pana Karla Horala. Ti 

vzpomínali nejen na události roku 1945 

a osvobození, ale i na počátek a průběh 

celé II. světové války a přiblíţili nám, 

jak toto neveselé období proţívali ka-

sejovičtí občané. 

          My bychom tímto chtěli poděko-

vat panu Hulačovi a panu Horalovi za 

jejich ochotu podělit se s námi o jejich 

vzpomínky a záţitky a účastníkům be-

sedy za jejich zájem, který si tato akce i 

všechny jí podobné jistě zaslouţí. 

      

   Lenka Černá  

edle buňky, která slouţí jako 

sklad matriálu  a při akcích 

k prodeji pití a potravin se posta-

vila nová pergola o rozměrech 4 x 6 m. 

Opracované dřevo dodala místní firma 

ATRIUM, s.r.o. Horaţďovice jako 

sponzoři dětského hřiště. Za umístění 

reklamy firma Balex – Metal s.r.o. Hra-

dec Králové dodá krytinu a boční opláš-

tění. Tesařské práce udělal Zdeněk 

Chaloupka a pracovníci obecního úřa-

du.  V oploceném areálu budou umístě-

ny herní prvky a hřiště se upraví. 

 V Kotouni pod přístřeškem míst-

ní hasiči poloţili dobrovolně ve svém 

volném čase zámkovou dlaţbu a obec 

zaplatila materiál. Vedle hřiště bude 

oplocen další prostor, kde budou umís-

těny další hrací prvky pro děti. Máme 

radost, ţe v posledních letech se narodi-

lo více dětí, které si přijdou hrát. 

             

    Miloslav Cikán, starosta Oselec 

 

 

 

foto -dm- 



 

 

                    (dokončení ze str. 1) 

V pondělí 1. 7. 2013 jsme slavnostně 

otevřeli 3 km dlouhou asfaltovou cyk-

lostezku, která bude slouţit turistům, 

cyklistům, in-linestům a v zimě i běţ-

kařům. Cyklostezka je rozdělena na dva 

úseky Starý Smolivec – kaple sv. Anny 

a kaple sv. Anny – Doţice. Na cyklos-

tezce je sedm zastavení, kde se můţete 

seznámit s historií tohoto území a šest 

odpočívadel, kde si můţete odpočinout 

a relaxovat. Kdyţ začneme ze Starého 

Smolivce, tak první na stezce je Brdský 

anděl, kterého věnoval v roce 2000 obci 

pan Václav Česák, dále smírčí kříţ zre-

konstruovaný v roce 2011, poté památ-

ník bitvy na Vraţdě, který nám celý 

vytesal pan Kabátník a který jsme spo-

lečnými silami postavili v roce 2011 

v místech, kde se v roce 1620 bojovalo, 

dále následuje zastavení u Kocova mlý-

na, informační tabule o Regionálním 

protifašistickém odboji a pomníku Pi-

monoviče, na křiţovatce cyklostezky se 

silnicí II/177 stojí kaplička sv. Anny, 

kterou začíná druhý úsek a tady jsou 

odpočívadlo u šípku, a jako poslední na 

cyklostezce stojí kaplička sv. Izidora, 

kterou jsme doslova vyřezávali z trní. 

Celý projekt je spolufinancován 

z fondu Evropské unie. Náklady na 

cyklostezku byly celkem 13,9 mil. Kč, 

coţ je o 300 tis. méně, neţ byl předpo-

klad a dotace, kterou bychom měli ob-

drţet po splnění všech podmínek, by 

měla být ve výši 11,8 mil. Kč. Věřím, 

ţe cyklostezka bude plnit svůj účel, 

bude plně vyuţita všemi věkovými ka-

tegoriemi a pro naše území bude zna-

menat rozvoj.         

    Eva Kubová 
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             (dokončení ze strany 1) 

 V disciplíně z druhého ročníku 

her v Hradišti, pod názvem „Meleme u 

mlynáře v Hradišti“, si soutěţící vy-

zkoušeli práci mlynáře a to kdyţ museli 

roztočit mlýnské kolo a přepravit na 

trakaři několik pytlů s obilím. 

Moţná oddychová se mohla zdát disci-

plína pod názvem „Chanovická pade-

sátka – lyţařský závod“ z třetího roční-

ku her v Chanovicích, ale opak byl 

pravdou. Sladit pohyb tří členů týmu na 

dvou prknech (lyţích) přichycených 

provázky stálo některé soutěţící pěk-

ných pár pádů. 

 Soutěţ „Nezdřevské pelíšky“ ze 

čtvrtého ročníku her v Nezdřevě nabí-

zela názvem opět určitý relax , ale na-

vléknout na čas povlečení na polštář, 

peřinu a ještě zapnout všechny knoflíky 

a místo štafety si předat neposlušné 

papuče chtělo rovněţ velkou dávku 

zručnosti a rychlosti. 

 Kdyţ v předposlední disciplíně 

„Pro mléko od smolivecké stračeny“ 

z pátého ročníku her ve Starém Smoliv-

ci přihnali rozhodčí na pastvu dvě krav-

ky a chtěli po týmech, aby je nakrmily 

a podojily, uţ se soutěţící ničemu nedi-

vili a vzorně se postarali. 

 Závěr soutěţe patřil disciplíně ze 

šestého ročníku v Oselcích „Doručení 

balíku z Kotouně do Oselec“ a prověřil 

soutěţící  ve zručnosti balení balíků a 

přepravě pošty na koloběţce. Adresá-

tem balíků byl sám oselecký starosta 

Miloslav Cikán, a tak přeprava zásilek 

probíhala pod heslem: “Teď podáte, my 

hned dodáme “. 

 Nakonec se nejlépe celou soutě-

ţí propracoval tým z Nezdřeva, který 

obhájil první místo právě z prvních her 

v Kasejovicích, na druhém místě stanul 

tým z Mladého Smolivce, na třetím 

místě tým z Chanovic, na čtvrtém místě 

tým z Kasejovic, na pátém místě tým z 

Hradiště a na šestém místě tým 

z Oselec. 

 Za pořadatele věřím, ţe původní 

záměr celé akce, sjednotit všechny obce 

a společně se pobavit, se za sedm let 

opravu naplnil. Děkujeme touto formou 

všem zúčastněným obcím za to, jak se 

skvěle zhostily vţdy role soutěţících, 

fanoušků či pořadatelů a ţe souhlasily 

s tím, aby závěrečný ročník byl netra-

diční právě tím, ţe veškerá finanční 

podpora sponzorů půjde na místa posti-

ţená povodněmi. 

 Marie Řehořová 
 

Sponzoři: 

BP – Service, s. r. o. Blatná, EKOTES 

Blatná spol. s. r. o., P & V elektronic 

spol. s. r. o. Kasejovice, Interiéry a 

schodiště Lenali s. r. o. Kasejovice, 

Klaus Timber, a. s. Kladrubce, KOVO 

KASEJOVICE MONT s. r. o., Rumpold

-P, s. r. o. Plzeň, Nowaco Bidwest s. r. 

o., Pekárna Vacov, Milan Hrachovec 

topenářství Kasejovice, Pekařství Vrána 

Blatná, Jindřich Pohanka Polánka 

 

foto -vb- 



 

 

bor dobrovolných hasičů Újezd 

oslavil v letošním roce 110. vý-

ročí svého zaloţení. 

Dne 11.5.2013 se uskutečnila slavnost-

ní schůze. Všichni členové sboru i 

ostatní občané se sešli u pomníku obě-

tem 1. světové války.  Poloţením věnce 

uctili památku padlých vojínů. Po té 

následovalo ocenění některých členů za 

dlouholetou práci ve sboru. 

 U příleţitosti oslav uspořádal 

sbor 8. června okrskovou soutěţ, do 

které se přihlásilo 16 druţstev muţů a 2 

druţstva ţen. Sbor dobrovolných hasičů 

Polánka předvedl zásah s ruční stříkač-

kou. V silné konkurenci nakonec zvítě-

zilo druţstvo muţů z Polánky. První 

místo v soutěţi ţen s velmi malým roz-

dílem před domácími obsadily ţeny z 

Řesanic. 

 Obavy pořadatelů z deštivého 

počasí se nakonec nevyplnily, po celý 

den bylo převáţně slunečno. 

Starosta sboru především ocenil účast a 

spolupráci všech občanů, kteří se na 

přípravách akce podíleli. Také je třeba 

vyzdvihnout práci velitele, který jde 

dlouhá léta svému muţstvu příkladem, 

obětuje volný čas zdokonalování muţ-

stva a udrţuje v něm mimořádně 

dobrou náladu. Jeho muţstvo ho  na 

oplátku nezklamalo  při večerní zábavě. 

Za doprovodu hudební skupiny 

„MINIMAX“ náleţitě završilo oslavy. 

SDH touto cestou děkuje sponzorům 

akce: Město Kasejovice, DURA Auto-

motive CZ, k.s., Prillinger, spol. s r.o., 

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., 

Josef Vocelka, AGRO Blatná a.s., EM 

Polar k.s., KOVO KASEJOVICE 

MONT s.r.o., KOVO KASEJOVICE 

KLIMA s.r.o., MAKO Blatná, spol. s 

r.o., Václav Šimůnek, ELFA - SRB 

s.r.o., Ladislav Korejček, Milan Paleč-

ko, Roman Pojer, Obec Hradiště, Obec 

Mladý Smolivec. 

 Zároveň děkuje všem platícím 

návštěvníkům za sponzorský dar 

v podobě vstupného. Věříme, ţe se jim 

u nás líbilo. 

                        SDH Újezd 
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evíte, kam se vydat na zajímavý 

výlet s dětmi? Zajímá Vás před-

válečná a  prvorepubliková do-

ba? Láká Vás vidět staré motocykly v 

plném lesku?  

 V tom případě zamiřte do neda-

lekých Oselec, kde je k vidění nádherná 

sbírka starých motocyklů, kol, kočárků, 

vybavení pro motocyklisty a mnoho 

dalšího z předválečné i pozdější doby. 

Vystavené exponáty motocyklů jsou 

vhodně doplněny vším, co k motorkám 

patří a to se vším všudy. Vidět můţete 

například dvě staré benzínové pumpy, 

mnoţství plechových kanystrů od mo-

torového oleje, koţené přilby s brýlemi, 

ale i kancelářské zákoutí s psacími stro-

ji, starým vidlicovým telefonem a do-

bovými časopisy, také motocyklistický-

mi, samozřejmě. 

  Na návštěvníky dýchne doba 

dávno minulá a musí chtě nechtě obdi-

vovat preciznost a důkladnost práce  

našich předků, která se vyznačovala 

předně tím, ţe stroje staré 100 let fun-

gují dodnes. Proč by také ne, byly vyro-

beny tak, aby je uţil nejen objednava-

tel, ale také jeho děti a vnuci. Sbírka, či 

chcete-li muzeum je v soukromých 

rukou. Návštěvníkům je však otevřeno 

a to kdykoliv v rozumnou dobu.  

  Dana Matějovská 
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odobně jako v předchozích škol-

ních letech se i ve školním roce 

2012/2013 zúčastnili kasejovičtí 

ţáci nejrůznějších vědomostních soutě-

ţí.  Z přírodovědných disciplín se jed-

nalo o biologickou olympiádu a mate-

matickou olympiádu, soutěţe Matema-

tický klokan a Pythagoriáda.  V rámci 

humanitních disciplín se ţáci zúčastnili 

dějepisné olympiády, soutěţe cizích 

jazyků – anglický jazyk, a recitační 

soutěţe. Předpokladem postupu do 

okresního kola bylo úspěšné zvládnutí 

školního kola.  

 Okresní kolo olympiády 

z českého jazyka vyhrála ţákyně 9. 

ročníku Nikola Kebrlová, v recitační 

soutěţi získala ţákyně 2. ročníku Eve-

lína Matějovská čestné uznání. 

 V okresním kole Matematické 

olympiády skončili na krásném druhém 

místě Karel Matějovský (kategorie Z6) 

a Michaela Juráčková (kategorie Z8). 

Tato soutěţ nebyla postupová a skonči-

la okresním kolem.  Okresní kolo Ma-

tematického klokana vyhrál ve své ka-

tegorii Michal Medvecký. Poděkování 

patří všem ţákům, kteří se soutěţí zú-

častnili, a všem učitelům, kteří je na 

soutěţe připravovali.   

  Štěpánka Löffelmannová 

pondělí 17. června se v sále ka-

sejovického kulturně-spole-

čenského centra uskutečnil závě-

rečný koncert ţáků kasejovické poboč-

ky Základní umělecké školy Nepomuk. 

Koncert několika slovy zahájila Jana 

Navrátilová. Následovala hudební vy-

stoupení jednotlivých ţáků, kteří před-

vedli hru na flétnu, housle, klavír, key-

board a akordeon. Na program byla za-

řazena rovněţ čísla mladých zpěvaček, 

které zazpívaly nejen písně lidové, ale 

také z dílny Zdeňka Svěráka a Jarosla-

va Uhlíře. V podání mladých muzikan-

tů zazněly skladby jak českých tak za-

hraničních autorů. Koncert zakončil 

flétnový soubor skladbou Piráti 

z Karibiku.  

 Poděkování patří všem ţákům, 

kteří na koncertě vystoupili, učitelům, 

jeţ se jim po celý školní rok věnovali, a 

všem, kdo se podíleli na organizaci této 

kulturní akce.  

Štěpánka Löffelmannová 

istá nechuť k účasti na letošních 

Hrách bez hranic byla v Nezdře-

vě patrná na všech, jichţ se to 

týkalo. Váhání rozptýlil na veřejné 

schůzi Jarda Brabec, kdyţ jasně řekl, ţe 

obec by se zúčastnit měla, i kdyby měla 

skončit třeba poslední, protoţe nepřijet 

by byla ostuda. 

       Nastal problém se sestavením týmu. 

Mnozí kandidáti měli uţ zaplacenou 

dovolenou, jiní ochotní se těsně před 

soutěţí zranili v zaměstnání. Teprve 

v pátek se sloţení druţstva vystříbřilo, 

byť s poznámkami typu: No, moc se mi 

nechce, ale kdyţ není nikdo jiný, tak 

půjdu. A tak bez ambicí na úspěch odje-

li v sobotu po poledni nezdřevští repre-

zentanti na hezký kasejovický stadion. 

 Kdyţ vyhráli první disciplínu, 

ozval se hlas připomínající starou prav-

du: první vyhrání z kapsy vyhání. A 

stalo se. Následující zápolení o co nej-

rychlejší dopravu obilí do mlýna Ne-

zdřeváci nezvládli, skončili poslední a 

navíc způsobili starosti pořadatelům, 

protoţe rozbili trakař. Nicméně vozítko 

bylo kasejovickými šikuly za přispění 

soutěţících z Oselec vbrzku opraveno a 

nezdřevský tým se v dalších akcích 

vzpamatoval.  Problémů se ale nezbavil. 

Kája Müllerová si bolestivě poškodila 

sval na noze a přes varování chtěla sou-

těţ obětavě dokončit. Bohuţel se jí to 

nezdařilo. Do předposledního cíle ji 

museli kolegové donést. Následovalo 

překotné shánění náhradnice, coţ se 

nakonec povedlo. 

 Tak tedy bez starosty, který si 

zrovna uţíval moře v Chorvatsku, ne-

zdřevští borci závěrečný ročník Her bez 

hranic k vlastnímu údivu vyhráli. A 

starosta, který si přál být o výsledku 

mobilem informován, gratuloval sms 

zprávou, pak i hlasově a jistě se těší, aţ 

po svém návratu svolá obec a rozpoutá 

společné oslavy nečekaného vítězství. O 

něj se zaslouţili Jaroslav Brabec, Mar-

cela Chlandová, Karel Jiřinec, Karolina 

Müllerová, Kateřina Ostříţová, Milan 

Valach, Jitka Větrovcová, Michal Vě-

trovec a 

  Jiří Čepelák  
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ne 28.5. se ţáci šestého a sed-

mého ročníku vydali na školní 

výlet. První zastavení nás čeka-

lo v krásném, romantickém zámku 

Hluboká nad Vltavou ze 13. století, ke 

kterému jsme se z nedalekého parko-

viště přepravili cestou do kopce výlet-

ním vláčkem, coţ většině ţáků vykouz-

lilo úsměv na rtech a spokojenost 

z netradičního záţitku.  

Po chvíli čekání se nás zde 

ujala příjemná paní průvodkyně, která 

nás zavedla do zajímavých komnat pl-

ných historického vybavení a někdy aţ 

strašidelných obrazů, z nichţ na  nás 

bedlivě upírali zrak mocní a významní 

vládci minulosti. Po skončení prohlíd-

ky jsme se všichni prošli úchvatnou 

zámeckou zahradou plnou krásných 

květin a mohutných stromů. 

Naše další cesta nás zavedla 

do Zoologické zahrady Ohrada. Před 

výstupem z autobusu nám naše paní 

učitelky Iveta Flajšmanová a Štěpánka 

Löffelmannová rozdaly kartičky 

s telefonním číslem pro případ kompli-

kací a mohli jsme vyrazit samostatně 

po skupinkách, coţ jsme přijali 

s povděkem. V poměrně rozsáhlém a 

útulném areálu ZOO se nám moc líbilo, 

protoţe jsme si v klidu mohli prohléd-

nout spoustu zvířat z různých koutů 

světa. Poté nás čekal uţ jen vysněný 

rozchod ve starobylém městě Písek, na 

který se někteří z nás těšili snad nejví-

ce. Ten se však oddálil kvůli nepříjem-

né závadě na autobusu, a protoţe se 

výměna prasklé pneumatiky zkompli-

kovala, museli nám přistavit náhradní 

autobus, očividně v mnohem lepším 

stavu. I přes hodinové zpoţdění jsme 

rozchod stihli, peníze jsme utratili za 

dárky a nadšení jsme se vrátili 

v pořádku a včas domů. 

 Výlet se nám líbil, byl poučný, 

zábavný, a to i díky nemalému přispění 

našich vyučujících.                                                                  

Lucie Poláková, 7. ročník 

astal nám konečně očekávaný 

poslední měsíc školního roku 

2012 / 2013. Protoţe uţ jsme se 

naučili téměř vše, co jsme letos měli 

zvládnout, byl čas vypravit se na dlou-

ho očekávané školní výlety. Jako první 

se na výlet vydala 6. června třetí, čtvrtá 

a pátá třída. Jejich cílem byl zámek 

v Březnici, kde se dozvěděli mnoho 

zajímavých informací o tomto rene-

sančním zámku, navštívili zbrojnici a 

podívali se na místa, kde se natáčela 

pohádka Princezna ze mlejna. Poté po-

kračovali do Hornického muzea 

v Příbrami. Navštívili důl Anna, svezli 

se důlním vláčkem k Prokopské štole, 

obdivovali obrovský parní stroj. 

V areálu Ševčinského dolu vystoupali 

na těţní věţ a prohlédli si různé stroje, 

které pouţívali horníci při práci. Nako-

nec shlédli mineralogickou expozici 

plnou zajímavých exponátů, jako např. 

trilobity.  

 14. června se na výlet vypravili 

prvňáčci a druháčci. První zastávkou 

bylo divadlo na otáčivém hledišti 

v Týně nad Vltavou. I kdyţ nám počasí 

zpočátku příliš nepřálo, pohádka O Po-

mněnce, Vzpomněnce a Zapomněnce 

se nám velmi líbila a přinesla také ne-

tradiční záţitek, kdyţ se s námi začalo 

divadlo otáčet. Poté jsme pokračovali 

do ZOO Ohrada. Při procházce kolem 

výběhů jsme obdivovali surikaty, rysy, 

ţelvy, gekony, plameňáky a další zví-

řata, nejvíc se nám líbili medvědi. Kaţ-

dá třída také absolvovala výukový pro-

gram O Vydrýskovi, který nám přiblí-

ţil ţivot vydry říční a dozvěděli jsme 

se různé zajímavosti o tomto roztomi-

lém zvířeti. Zpáteční cestu jsme si zpří-

jemnili zastávkou na zmrzlinu a pak uţ 

jsme se plní záţitků vrátili do svých 

domovů.  

 V pátek 21. června nastal pro 

prvňáčky důleţitý den. Byli totiţ paso-

váni na čtenáře a u příleţitosti tohoto 

velkého okamţiku nesměli chybět ani 

jejich rodiče. Děti jim ukázaly, jak 

pěkně se uţ naučily číst, ale také počí-

tat, přednášet básničky a zpívat písnič-

ky. Protoţe jsou velmi šikovní, odnesli 

si domů čtenářský diplom a sladkou 

odměnu.  

 Závěr školního roku patřil spor-

tovním aktivitám. Protoţe nám počasí 

příliš nepřálo, uspořádali jsme v úterý 

25. června sportovní den, ale tentokrát 

v tělocvičně. Soutěţilo se v poněkud 

netradičních disciplínách – skok 

z místa, hod basketbalovým míčem, 

běh na 30 vteřin a vytrvalost v běhu 

kolem tělocvičny. Všichni se pokusili 

vydat ze sebe ty nejlepší výkony a ti 

nejšikovnější byli nakonec odměněni 

hezkými cenami.  

 Ve čtvrtek 27. června se celý 

první stupeň vydal na vycházky po 

okolí. Prvňáčci v doprovodu svých pat-

ronů hledali poklad, který na ně po spl-

nění různých úkolů čekal v Polánce. 

Opekli si buřtíky a zahráli několik her. 

Druháci se vydali na Bouček, kde se 

podívali na kapličku sv. Vojtěcha, po 

cestě pozorovali okolní krajinu, která 

je z kopců dobře vidět. Třeťáci připra-

vili pro čtvrťáky stopovačku a jejich 

kroky směřovaly do Újezda u Kasejo-

vic. Na konci dostali za splnění všech 

úkolů sladkou odměnu. Páťáci se vyda-

li cestou necestou, polem nepolem do 

Chloumka, kde si prohlédli památnou 

lípu. Všichni jsme si vycházky hezky 

uţili a pohodově tak ukončili školní 

rok plný práce, učení a povinností.  

 Školní rok 2012 / 2013 jsme 

ukončili v pátek 28. června, vysvědčení 

jsou rozdaná a tak nezbývá neţ popřát 

všem dětem, ale také učitelům krásné 

prázdniny plné pohody, odpočinku, 

dobré nálady a hezkých záţitků.  

 

  Mgr. Jana Minaříková 
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Výpůjční doba: Po  8 - 13, 15.30 - 17 hod.,  

Út 12 - 14.30 hod. 

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

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  John Le Carré: Naše hra 
  Barbara Cartland: Do nebe 
  Jonas Jonasson: Stařík, který vylezl z okna a zmizel 
  Vlasta Javořická: Na pevném základě 
  Danielle Steel: Milovat 
  Jan Šmíd: Obrázky z Provence 
        
  Astrid Lindgrenová: Zlodějíček Bubla 
  Nauč mě kreslit 
 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Vlasta Šulcová, Kasejovice 

 

         

 

Natálie Cikánová, Oselce 

Anna Velková, Kasejovice 

Jen svíci hořící a hezkou kytici  

Ti na hrob můžeme dát,  

chvíli postát a s láskou vzpomínat. 
 

Dne 6. 7. 2013 uplynulo 10 let,  

kdy nás opustil pan František Sýkora z Oselec. 
 

Stále vzpomíná manželka, dcera s rodinou,  

                                               vnoučata a sestra Maruš. 

 

 

 

 
 

91 let Anna Faměrová Řesanice 
86 let Marie Viktorová Kasejovice 
83 let Marie Pohanková Kasejovice  
82 let Blažena Sudová Bezděkov 
80 let Bohumil Šolle Zahorčičky 
78 let Libuše Illová Dožice 
  Růžena Toufarová Dožice 
  Miloslava Šímová Mladý Smolivec 
77 let Marie Pojerová Dožice 
75 let Amália Krčmáriková Kasejovice 
73 let Jaromíra Marková  Hradiště 
  Blažena Suchá Kasejovice 
72 let Vojtěch Kotyza Hradiště 
  Květoslava Hlavsová Kasejovice 
  Jana Arnoštová Dožice 
71 let  Zdeněk Kříž Radošice 
  Václav Motejzík Kasejovice 
70 let Helena Pechrová Budislavice 
  Václav Kališ Kasejovice 
  Ladislav Dvořák Kasejovice 
65 let Anna Šůsová Kasejovice  
  Herta Cikánová Oselce 
  Jiřina Čermáková Oselce 
60 let Květoslava Hamzová Kotouň 
  Jiří Kurc  Kasejovice 
  Jana Nová Újezd 
  Karel Bouše Kladrubce 

  

 

racoval jsem léta v Zemědělských novinách a poté 

v Blesku, takţe průšvih řečený dvoják (tedy zveřejnění 

stejného článku dvě vydání po sobě, v horším případě 

dvakrát v jednom čísle) jsem zaţil mnohokrát. Častěji jsem 

byl svědkem, kdyţ se k takové chybě schylovalo. Kdokoli 

v redakci či tiskárně si toho všiml, hned vyhlásil poplach: 

Bacha, je tam dvoják. Kolegialita a pozornost slavila úspěch 

a doprovázelo ho mezi novináři oblíbené rčení, které mělo 

nešťastného pachatele vyvést z trapných pocitů: „Dobrá zprá-

va si zaslouţí být opakována.“ 

 Podobně neškodné omyly se stávají v mnoha oborech 

lidské činnosti. Vţdy se ti, kteří si jich všimli v momentě, kdy 

jiţ náprava nebyla moţná, ptají, jak se to mohlo stát? Po bitvě 

je jim to jasné – někdo za to můţe. Třeba si ani nepřipustí, ţe 

i oni někdy pod tlakem chvíle, kdy se museli okamţitě roz-

hodnout, něco přehlédli, nějak se přehmátli, nebo je něco 

vyrušilo ze soustředění a chyba byla na světě. 

 Kdyby byl člověk tvor bezchybný, byl by jen geniál-

ním strojem. Ţivot by pak byl bez náhod, omylů, ale i bez 

fantazie. Berme sami sebe i ostatní s jistým nárokem na chy-

bování. V evangeliu je řečeno: Kdo sám jsi bez viny, první 

hoď kamenem. Nikdo se toho neodváţil, zpytovav v rychlosti 

své činy. 

 Vraceje se ke svým záţitkům z deníků dosvědčuji, ţe 

ti, kterým se taková chyba přihodila, stali se obezřetnými a 

málokdy ji opakovali. 

      Jiří Čepelák 

 

SDH Bezděkov pořádá 

v sobotu 20.7.2013 od 14.00 hod. 

   tradiční VEPŘOVÉ HODY 
 
 

K tanci a poslechu hraje 

 populární jihočeská dechovka  

DOUBRAVANKA 

 

 

Hledáme nové spolupracovníky na pozice:  

pracovník výroby vzduchotechniky (rýsovač) 

montér vzduchotechniky  

335 44 Kasejovice, tel. 371 595 293 

U zájemců požadujeme vzdělání strojírenského směru  
a tomu odpovídající dovednosti: hlavně představivost a 
tvořivost,  samostatnost, ochotu se učit novým postupům.  

Praxe v oboru vzduchotechniky výhodou.  
 

Nástup možný ihned!   
Kontakt : KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o. 
tel. 371 595 293, e-mail   vzt@kovokasejovice.cz  

 

 

 

mailto:vzt@kovokasejovice.cz


 

 

atímco během první republiky 

(1923 – 1938), druhé republiky 

(říjen 1938 – 15. 3. 1939) a pro-

tektorátu (do 9. 5. 1945) se ve výdajích 

Nezdřeva objevují náklady slouţící tak 

či onak propagandě soudobého politic-

kého systému minimálně, po únorovém 

převratu osmačtyřicátého roku se situa-

ce velmi výrazně mění. 

          Podle záznamů v Pokladním de-

níku obce Nezdřev se v květnu 1930 za 

obrazy pana prezidenta Masaryka za-

platilo 5,50 Kč a v březnu 1936 za tele-

gram p. prezidentovi Masarykovi 2,10 

Kč. Za německé okupace se uhradilo, 

jak jiţ bylo zmíněno minule 20 Kč za 

doručení plakátů „V“. To jsou všechny 

platby, u nichţ lze říci, ţe jsou politicko 

propagandistického charakteru. 

          Ke změně dochází v roce 1951 

(přičemţ záznamy za rok 1950 chybí). 

Nejprve je uhrazen doplatek za noviny 

za r. 1950 ve výši 132 Kčs, dále před-

platné časopisu Trvalý mír na ¼ roku 

18 Kčs a předplatné Rudého práva na 

měsíc leden 30,50 Kčs. Tyto poloţky se 

pak opakují aţ do konce pokladního 

deníku s drobnými odchylkami hrazené 

částky, zřejmě podle počtu dnů 

v měsíci. V červenci je zaznamenán 

výdaj 30 Kčs za noviny Socialistická 

vesnice, který se v deníku objevuje 

rovněţ do konce sledovaného období a 

v listopadu 50 Kčs za 50 kusů míro-

vých upomínek. 

           Na řadu přicházejí údaje z roku 

1952: v květnu 102 Kčs za Stalinovy 

spisy 5 a 6, v říjnu 50 Kčs za svazek 8 

téhoţ autora a kromě tohoto pravidelné 

předplatné komunistického tisku. 

              V následujícím roce 1953, kdy 

Stalin zemřel, bylo za 11. svazek jeho 

spisů uhrazeno 50 Kčs a v prosinci za 

kníţku Gottwaldovy spisy 10,45 Kčs. 

To jiţ bylo po červnové měnové refor-

mě, takţe ceny byly pochopitelně niţší. 

A v prosinci je téţ účtováno předplatné 

za Rudé právo na leden 1954 ve výši  

8 Kčs. 

         Pokladní deník končí posledními 

záznamy 31. prosince 1953 bez do roku 

1949 obvyklého závěrečného ročního 

součtu stvrzeného razítkem obce a jmé-

ny kontrolujících radních. Od roku 

1954 se zřejmě finanční agenda vedla 

jiným způsobem a v obci o tom nejsou 

ţádné doklady. 

       V pokladním deníku jsou uchovány 

mnohé další zajímavé údaje dokládající 

kulturní, technický i ekonomický vývoj 

obce. O tom se zmíníme zase někdy 

příště. 

      Jiří Čepelák 

ervenec, srpen – konečně blaţe-

né měsíce prázdnin. Vypukne 

veliké stěhování do chat a cha-

lup, na tábory u rybníků a v lesích. Je 

čas výletů, sportování a plavání. Rodiče 

si berou dovolenou a spolu s dětmi si 

uţívají nejkrásnější část roku. Také pří-

roda nás obdaruje svými dary. Těšíme 

se na úrodu jahod, třešní, melounů a 

broskví. 

Loučení se školním rokem  

,,Hledání ztracené pohádky  

s pejskem a kočičkou,, 
Slavnostní rozloučení se školním rokem 

2012/2013 vypuklo v naší školce 

v úterý, 25.6. odpoledne. Tentokrát ne-

oţila zahrada školky, ale celé prostory 

naší školičky, z důvodu deštivého poča-

sí. Všichni jsme se těšili a náleţitě při-

pravovali. Opakovali jsme si pohádky 

z knihy J. Čapka O pejskovi a kočičce, 

procvičovali si písničky v angličtině a 

cvičili si hru na flétničky. Hned na za-

čátku slavnosti  jsme  přivítali všechny 

přítomné děti a rodiče veselým píská-

ním s p. učitelkou J. Slavíkovou a zpě-

vem písniček v angličtině s p. učitelkou     

I. Flajšmanovou. Velkým překvapením 

byla pro nás návštěva pana Hybnera 

s orlem skalním a jeho vyčerpávající 

výklad o tomto vzácném dravci. Pak 

následovalo putování po školce a luště-

ní  a luštění….a  tím hledání ztracené 

pohádky. 

 Správně vyluštěnou kříţovku 

zkontrolovali pejsek s kočičkou a roz-

dávali malé pejsky a kočičky, které 

v sobě skrývali sladké překvapení. Naši 

kamarádi nás téţ provázeli celým sou-

těţním odpolednem. Abychom vyplnili 

čekání před startem, mohli jsme si vy-

zkoušet, jak se chytá myška pro kočič-

ku, hod dobroty hladovému psu do tla-

my, chytání ryby pro pejska a chůzi 

s vajíčkem kolem překáţek. Ţe jsme 

zdatní malíři jsme dokázali namalová-

ním pejska a kočičky. 

 Slavnostní odpoledne se vydaři-

lo a děti odcházeli vyhrané a spokojené, 

i kdyţ ten opečený vuřtík na ohni troš-

ku chyběl, tak snad za rok. 

Poděkování patří všem paním učitel-

kám, které soutěţní odpoledne připravi-

ly a dětem ze ZŠ, které nám při této ak-

ci pomáhali. 

 

Ahoj v novém školním roce 2013/2014 

                         Ivana Ledvinová 

 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ 

Členskému výboru ZKD Kasejovice 

      za sladkosti ke Dni dětí 

KOVO Kasejovice za hračky 

      ke Dni dětí  

 

PŘÁNÍ 

Krásné prázdniny a dovolenou, proţi-

tou se svými dětičkami, hodně sluníčka 

a pohody Vám přejí zaměstnanci MŠ 

Kasejovice. 

 

MŠ Kasejovice bude v době prázdnin 

uzavřena od 29.7. 2013 do 31.8. 2013. 

Školní rok 2013/2014 bude zahájen  

2. 9. 2013.                                                                                          
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Pronajmu nový byt 2+kk v Kasejovicích o výměře 55 m2, 

plynové vytápění. Tel. 724 181 001. 

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic 

(naproti parku). Dům je přízemní 4+1, celý podsklepený. 

Je napojen na plyn a městský vodovod. Obytná plocha je 

112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. Velká garáţ, 

dílna, sklepy, kolna. Zahrada 223 m2. V případě zájmu 

volejte na tel. 603 418 514. 

Pronajmu nebytové prostory v Kasejovicích čp. 11 

(bývalá zelenina). Tel. 603 755 451. 

Firma KOVO KASEJOVICE 

MONT s.r.o. hledá vhodné 

kandidáty na pozici    
  výrobního dělníka. 

Požadujeme: praxe v oboru 

                      znalost technické dokumentace 

                      aktivní přístup k práci 

Nabízíme:      odpovídající finanční ohodnocení 
 

Kontakt: Petr Slavíček         tel.: 723 337 095 

                 e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz 
 

                    Kamila Škyrtová    tel.: 775 165 971 

                    e-mail: skyrtova@kovokasejovice.cz 

Firma MI-PAL nabízí 
 

Zahrada 
* práce prováděné zahradním 

traktůrkem * práce prováděné 

motorovou kosou * příprava záhonů, 

výsadba květin a pletí * prořezávání 

stromů a problémové kácení * 

* stříhání ţivých plotů * 
 
 

Úklidové práce 
* úklid kancelářských prostor * mytí 

oken* čištění interiéru automobilů * 

celkový úklid domácností (vysávání, 

mytí oken, úklid prachu)* moţnost 

ţehlení prádla*  

* úklid sněhu a listí * 
 

Dále nabízíme: 
* realizaci pergol, výroba plotů a vrat * 

* střechy na klíč (všech druhů krytin)* 

opravy krovů ,  

* montáţ střešních oken * 

* zateplování stropů a krovů * opravy 

zemědělských strojů a traktorů Zetor 25 

- 7745, přípravy na STK * 
 
 

Milan Palečko, Bezděkov 7,  

335 44 Kasejovice 

IČO: 865 85 952, provozovna Nezdřev 

Email: m.mipal@seznam.cz,  

tel. 607 707 580 

 

Kontejnerová doprava 
Zemní  a úklidové práce prováděné UNC 275 
Ekologická likvidace autovraků a drobné      

     opravy vozidel  
Herbert Zelenka, Vrbno 18, 724 485 831 

 

 

 

DRCENÉ KAMENIVO - NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ  
PRODEJ - LOM HUDČICE, tel. 602 366 662 

nabízíme různé frakce, vlastní odběr, dovoz k odběrateli 

  
  

 

Upozornění Obecní knihovny 
 

Od 1. září 2013 bude změněna  
otevírací doba knihovny. 

 Jedná se však pouze o odpolední 
otevírací dobu, která bude  

přesunuta z pondělí na úterý.  
 

Otevírací doba Obecní knihovny  
od září 2013: 

 

Po 8 - 13 hod. 
Úterý 12 - 16 hod. 
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