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

Z obsahu ……... 
� Usnesení ze zastupitelstev města a obcí  
� Nadace ČEZ darovala městu finance 
� Nová tradice v Budislavicích 
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 14.11.2007.  
Příjem příspěvků KN č. 11/2007  do 30.10.2007    -rkn- 

 

Začátkem měsíce srpna začala výstavba hřiště vedle tělocvičny. Nově vznikající sportovní plocha s asfaltovým 
povrchem o velikosti 52x22 metrů by tak měla sloužit k tréninku hokejbalu a dalším sportovním hrám. Zároveň bude toto 

hřiště plnit funkci dopravního hřiště pro děti. Bude tak 
možné jezdit zde na kole či kolečkových bruslích. 
V současné době probíhá ještě návrh ohledně osázení svahů 
hřiště, k němuž se připojí děti z mateřské a základní školy. 
Svou pomoc přislíbily i některé maminky s dětmi. V průbě-
hu příštího roku bude hřiště ještě osazeno mantinely. 
Realizace výstavby nového sportovního hřiště by nebyla 
možná bez dostatečných finančních prostředků. Částku ve 
výši 350 tisíc korun se podařilo získat z Ministerstva pro 
místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že sportoviště bude záro-
veň sloužit jako dopravní hřiště, přispěl na jeho výstavbu 
také Plzeňský kraj a to částkou 500 tisíc korun. 
Nové hřiště s asfaltovým povrchem tak společně 
s tělocvičnou, hřištěm s antukovým povrchem a víceúčelo-
vým hřištěm rozšíří dosavadní sportovní areál nacházející 
se v bezprostřední blízkosti základní školy. Sportovní kom-
plex bude určen nejen pro děti a mládež, ale i další zájem-
ce, kteří tak budou moci trávit svůj volný čas aktivním 
sportem. Nové hřiště ocení zejména děti, které tak budou 

moci jezdit na kole či kolečkových bruslích na bezpečném místě a vyhnou se tak nebezpečným úsekům podél značně frek-
ventované hlavní silnice.                                                                                         Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice      

 V průběhu měsíce srpna a září proběhla v Kasejovicích 
úprava části veřejného prostranství směrem na Blatnou a závě-
rečná etapa výstavby nových chodníků podél hlavní komunikace 
I/20. Konkrétně se jednalo o nedokončenou část chodníku smě-
rem na Nepomuk. V souvislosti s celkovou rekonstrukcí této 
komunikace, která proběhla v uplynulých letech, se Městský 
úřad Kasejovice pokusil prosadit vybudování několika dalších 
přechodů pro chodce, které by tak přispěly k jejich zvýšené bez-
pečnosti. Veškeré žádosti však byly ze strany Dopravního in-
spektorátu Policie ČR, který jedině může o umístění přechod 
rozhodnout, zamítnuty. Důvodem jejich zamítnutí je údajně ma-
lá četnost využití takového přechodu, která je u přechodů komu-
nikace I. třídy řešena vyhláškou. Vybudovat se tak podařilo pou-
ze jediný přechod na náměstí. 

Kompletní vybudování nových chodníků podél silnice 
I/20 a úprava části veřejného prostranství si vyžádalo celkovou 
investici ve výši 800 tisíc korun, kterou spolufinancuje Plzeňský 
kraj z Programu stabilizace a obnovy venkova částkou 300 tisíc 
korun. 
 V souvislosti s vybudováním nových chodníků podél 
hlavní komunikace proběhla výstavba nových chodníků rovněž 
v přilehlých lokalitách. V uplynulých dvou měsících se konkrét-
ně jednalo o chodník vedoucí podél parku ke škole a od školy 
směrem ke státní silnici (okolo Sudů) v celkové hodnotě cca 190 
tisíc korun. Doufejme, že nové kvalitní chodníky zpříjemní život 
našich občanů ve městě a přispějí ke zvýšené bezpečnosti chod-
ců při jejich pohybu v bezprostřední blízkosti hlavní komunika-
ce.                              Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice 

Nové hřiště u tělocvičny  v Kasejovicích                           Foto -mr- 

 
 
 
 
 

Nové chodníky podél komunikace I/20                     Foto -mr- 

více na str. 3 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVÁLILA: 
� záměr pronájmu letního kina v Kasejovicích  

� nákup promítacího zařízení v celkové hodnotě 30 000 Kč 

� využití  práva opce  na  prodloužení  nájemní  smlouvy   Čes-
ké spořitelně  na nebytové prostory pro umístění bankomatu 
na radnici 

� záměr pronájmu nebytových prostor (prodejny) č. p. 11 
v Řesanicích 

� žádosti TJ Sokol Kasejovice o příspěvek z Programu přímé 
podpory neziskových organizací a mládeže v celkové částce 
22 500 Kč s tím, že bude dodržen účel a to provoz fotbalo-
vých kroužků dorostu, žáků a přípravky  

� datum 2.10. 2007 schůze zastupitelstva města a program:  

- prodej domu č. p. 297 v Kasejovicích 
- projednání žádostí o odkoupení pozemků  (záměry  
    schvalovány na předešlé schůzi) 
- stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků od Pozem- 
   kového fondu ČR 
- návrh komunitního plánování Prácheňsko 

� záměr pronájmu pozemku par. č. 138/6 v k. ú. Újezd u Ka-
sejovice                      

VZALA  NA V ĚDOMÍ: 
� rozbor hospodaření města za rok 2007 

� I. změny rozpočtu města za rok 2007 

� výpověď nájemní smlouvy z nebytových prostor (prodejna) 
v Řesanicích 

� zprávu o ukončení činnosti knihovnice v Řesanicích 

� nabídku na koupi domu č. p. 297 v Kasejovicích  podanou 
paní K. K., bytem  Kasejovice 

� zprávu Ing. Jíry o posouzení stavu komunikace Oselce-
Řesanice 

� informace z města 
DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT: 
� I. změny v rozpočtu města za r. 2007 

� prodej domu č. p. 297 v Kasejovicích za nabídkovou kupní 
cenu 

NAVRHUJE: 
� předložit akciové společnosti Agrochov Kasejovice – Smoli-

vec odborný posudek a požadovat náhradu škod, za které je 
dle zpracovaného posudku  zodpovědná                           -rkn-    

ZASTUPITELSTVO M ĚSTA KASEJOVICE: 
SCHVALUJE:  
�  I. změny v rozpočtu města  Kasejovice, které jsou   
    nedílnou  součástí  tohoto usnesení 

�  prodej   domu  č. p.  297 na  st. p. 399/1  a st. p. 399/1    
    o  výměře 758  m2  v Kasejovicích  za  cenu  700 500  
    Kč   s   akceptací    nájemní     smlouvy     současného  
    nájemníka 

�  odprodej    pozemků     firmě    KLAUS   CZ  s. r. o. ,  
   Kladrubce parc.č. 2 o výměře 1150 m2  a  parc. č. 406   
   o  výměře  414   m2   a   parcela č. 71  přečíslována na  
   771  (dle  změn  údajů  katastru  nemovitostí   pod  sp.  
    zn.  Z-788/2007-433)  o  výměře 7 m2 všechny v k.ú.  
   Kladrubce. Celková výměra těchto pozemků činí 1571  
    m2 – za cenu 30 Kč za 1 m2. 

�  odprodej pozemku st.p. č. 240/2 o výměře 18 m2 v k. 
    ú. Kasejovice - M.V., Tachov  za cenu 40 Kč za 1 m2 

�  odprodej  st.p.  15/3  v  k.ú. Podhůří o výměře 7 m2 –   
    J.Š., bytem Podhůří  za cenu  30 Kč za 1 m2 
�  odprodej st.p. 118/3  o  výměře  55  m2 v k.ú.Újezd u  
    Kasejovic – firmě KOVO KASEJOVICE MONT s. r.  
    o. za cenu 30 Kč za 1 m2   
�  odprodej pozemku st.p. 29/2 o výměře 9 m2 a  29/4  o  
    výměře 1 m2  v  k. ú.  Podhůří J. S., bytem Podhůří za   
    30 Kč za 1 m2  
�  odprodej  pozemku  st. p. 111/1  o  výměře 13 m2 v k. 
    ú. Újezd  – H.  M., bytem Újezd  za cenu 30 Kč/1 m2 
�  odprodej  pozemku  v  k. ú.  Podhůří  st. p. 2/2  o  vý - 
     měře 16  m2 F.M., Nepomuk za cenu 30 Kč za 1 m2   
�   záměr odprodeje části  pozemku – les  parc. č. 479/16   
     s  lesním   porostem  v  k. ú. Kasejovice o výměře cca  
     600  m2 za cenu 50 tisíc korun + geometrické zamě- 
     ření pozemku  

�  záměr   odprodeje  pozemku  parc. č.  48/2  o  výměře   
    73 m2  v  k.  ú. Újezd u Kasejovic 

�  záměr odprodeje pozemku st.p. 100 o výměře 42 m2 a  
    st.parc.č. 13/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Újezd u Kasejo- 
    vic  

�  záměr odprodeje  pozemku  st.p. 101 o  výměře 41 m2  
   v k.ú. Újezd u Kasejovic  

�  záměr  odprodeje  pozemku st.p. 103 o výměře 30 m2  
   v k.ú. Újezd u Kasejovic  

�  záměr odprodeje pozemku parc.č. 1335/15 v k.ú.   
    Újezd u Kasejovic  

�  návrh  „Komunitního   plánu   sociálních   služeb   pro  
   Horažďovice  a  mikroregion  Prácheňsko  na   období  
   2008-2012“ 

�  bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kasejovice č. 
parc. 507/2 o výměře 184  m2, parc. č.  507/1  o  vý-
měře  1034  m2 

                                                       dokončení na str. 3 

 

 
 

ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠT Ě 
 

v pátek 12. října 2007 od 19.00 hodin  

 

do budovy obecního ú řadu v Bezd ěkově čp. 25 
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dokončení ze str. 2  
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA M ĚSTA KASEJOVICE   
   parc. č. 505/58  a  pozemků  ve zjednodušené  evidenci     
   dále  jen   PK  parc.  č.  225/1 (PK)  o výměře  910  m2 
   a parc. č. 224 (PK) o výměře 33 m2  od Pozemkového 
   fondu ČR 

�  úplatný  popřípadě  bezúplatný  převod  pozemků  v  
 k. ú.   Kasejovice  parc.   č. 505/13 a   503/1 a  v   k. ú.   

    Řesanice parc. č. 44 o výměře 404 m2  od    Pozemko- 
    vého   fondu ČR  
NESOUHLASÍ:  

�   odprodat část pozemku parc. č. 1335/1 (náves) v k.ú.   
    Újezd 

�  odprodat byt v Kladrubcích č.p. 49, který je součástí    
    kulturního  zařízení 
BERE NA VĚDOMÍ:  

�  informativní   zprávu  o   činnosti  Rady  města za 
období od  15.6. 2007 do  2.10.2007 

�  zprávu finančního výboru 

�  zprávu kontrolního výboru  

�   zprávu o rozboru hospodaření města za období  od 
1.1.2007 – 31.8.2007 

� provázanost Komunitního plánu sociálních služeb 
s realizací konkrétních opatření aktivit  k jeho naplnění 
a se zabezpečením potřebných  finančních   prostředků 

�   zprávu starostky :  

- o ukončení prodeje smíšeného zboží v Řesanicích 
k 30.11.2007 – nabídka pečovatelské služby -
doprava běžných nákupů pro potřebné občany    

- o dokončení hřiště na dopravní výuku, hokejbal a 
jiné  

- o dokončení vjezdů a části chodníku v Kasejovicích 
- o vybavení školní kuchyně vč. vzduchotechniky + 

výměna vodovodního řadu v mateřské škole + polo-
žení dlažby                                                        -rkn- 

 
Oslava stromů a jejich 

významu pro člověka má ve svě-
tě i u nás více jak stoletou tradici. Nápad slavit Den stromů se 
poprvé objevil v druhé polovině 19.st. ve Spojených státech ame-
rických. Když první bílí osadníci osidlovali dnešní americký stát 
Nebraska, byla zde pustá stepní krajina s minimem vzrostlých 
stromů a keřů. Řada osadníků ale pocházela z východních zales-
něných států, proto zde lesy a vzrostlé stromoví velmi postrádali. 
Vydavatel prvních novin v Nebrasce J.Sterling Morton pěstoval 
ve svém okolí stromy i keře a ve svých novinách vyzýval ostatní 
osadníky k následování. Mnoho z nich rychle pochopilo, jak stro-
my mohou být v krajině užitečné. Dne 10.4. 1872 se v Nebrasce 
místním nadšencům podařilo zorganizovat první celostátní Den 
stromu – The Arbor Day – v jehož rámci zasadili více než milion 
nových stromů. Již o dva roky později vyhlásil guvernér státu 
Nebraska dne 22.4. první oficiální Den stromu. Myšlenka slavit 
svátek všech stromů se z Nebrasky rychle rozšířila po celých Spo-
jených státech, dnes se Den stromů v USA slaví každý rok po-
slední dubnový pátek. 

Evropa a další části světa se Spojenými státy nechaly 
rychle inspirovat i v tomto případě. V Čechách a na Moravě jsou 
první záznamy o masovém pořádání stromových slavností z. r. 
1905. V r. 1906 se mimo jiné konaly stromové slavnosti také 
v Plzni, ale i v Blovicích, Spáleném Poříčí, v Sedlici a Čekanicích 
u Blatné. Zpráva z valné hromady Svazu spolků okrašlovacích z  
r. 1906 uvádí, že v plzeňském, blatenském a rokycanském okrese 
se  tyto  oslavy  konají  hromadně  na  mnohých školách v okrese.  

 

zve širokou veřejnost na  
 

 
 
 

U NOVÉHO HŘIŠTĚ V KASEJOVICÍCH 
u tělocvi čny 

 
 
 

Program:  
� Osázení  svahu  hřiště  dětmi  Základní a Mateřské 

školy Kasejovice a veřejností 
� Malování dětí křídou na hřišti ke Dni stromu 
� Prohlídka  Mateřské  školy  Kasejovice  s   ukázkou 

práce konvektomatu ve školní kuchyni-ochutnávka  
� Prohlídka Základní školy Kasejovice a výstavy pod 

názvem  „NAJDI SI SV ŮJ STROM“ 
 

 ŠKOLY BUDOU OTEVŘENY PRO VEŘEJNOST 
od 11.00 do 17.00 h 

 

Zapojte se i Vy do komunitního života města !! 

Velmi oblíbené stromové slavnosti pokračovaly i 
v období první Československé republiky. Jejich pořádá-
ní doporučovalo oficiálně i tehdejší ministerstvo školství 
a národní osvěty, které k tomuto vydalo v r. 1919 oficiál-
ní výnos. 

Starou československou tradici se podařilo ob-
novit v r. 2000. Datum oslavy svátku stromů bylo stano-
veno na 20.října. V tento den bychom si měli připome-
nout zejména estetickou, psychologickou a hospodář-
skou hodnotu stromů a lesa pro člověka. Proto i 
v letošním roce se bude 20. října na mnohých místech 
v naší republice slavit Den stromů. Výjimkou nebudou 
ani Kasejovice, které chtějí u této příležitosti nechat 
slavnostně osázet svahy nově vybudovaného sportovní-
ho hřiště a přispět tak k rozšíření další zeleně ve městě. 
                                        Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ  

FIRMA RUMPOLD upozor ňuje občany 
 v Kasejovicích na zahájení zimního svozu 

od 27.9. 2007 KAŽDÝ ČTVRTEK 
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VÍTÁME NOVÉ OB ČÁNKY 
Markéta MOURKOVÁ, Podh ůří 

narozena 14.8. 2007 
Martin JEDLI ČKA, Řesanice 

narozen 22.8. 2007 
Jan SPOUR, Budislavice 

narozen 30.9. 2007 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Karel HLINKA, Mladý Smolivec  

narozen 1958, zemřel 13.9.2007 

František FAMĚRA, Mladý Smolivec 

narozen 1932, zemřel 17.9.2007 

NAROZENINY  V ŘÍJNU  OSLAVÍ 
89 let Václav BARNÁŠ Újezd 
87 let Marie ŠAMPALÍKOVÁ Polánka 
86 let Blažena TRHLÍKOVÁ Podhůří 
  Božena OCELÍKOVÁ Životice 
84 let František ŠIŠKA Oselce 
83 let Stanislav SLANEC Kasejovice 
  Jarmila KLEČKOVÁ Kasejovice 
  Bohumil SLADKÝ Kasejovice 
82 let František SEDLÁČEK Mladý Smolivec 
81 let Marie HLÍNOVÁ Chloumek 
  Jaroslav CHÁRA Řesanice 
79 let Josef FLACHS Kasejovice 
  Josefa BLÁHOVÁ Hradiště 
78 let Věra VIKTOROVÁ Řesanice 
  Josef MICHAL Kasejovice 
  Alena MELČOVÁ Kotouň 
77 let Danuše NETUŠILOVÁ Dožice 
  Božena BERANOVÁ Kasejovice 
76 let Anna JÍLKOVÁ Mladý Smolivec 
75 let Jiřina ŠLAJSOVÁ Mladý Smolivec 
  Karel ŠKUDRNA Řesanice 
  Miloslava LEDVINOVÁ Kasejovice 
74 let Marie JIŘINCOVÁ Hradiště 
72 let Marie HLAVNIČKOVÁ Budislavice  
  Josef HRUBEŠ Kasejovice 
  Miloslava HOŘEJŠÍ Kasejovice  
71 let Růžena JUNGROVÁ Radošice 
  Stanislava RŮTOVÁ Mladý Smolivec 
  Emilie KARKULÍNOVÁ Kasejovice 
  Martin ŠKYRTA Kotouň 
70 let Marie SLADKÁ Kasejovice  
65 let František TATAR Starý Smolivec 
  František SUCHÁNEK Kasejovice 
60 let Antonín VOBECKÝ Řesanice 
  Věra DIVIŠOVÁ Řesanice 
  Jan BOHUŠ Kasejovice 
  Pavla IVANJUKOVÁ Kasejovice 
  Hana PUNČOCHÁŘOVÁ Hradiště 

 

B l a h o p ř e j e m e ! ! ! !  
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 

Beletrie pro dospělé: 
�  Beráková Zora: Čas hodokvasu 
�  Herriot James: Yorskhirské povídky 
�  King Stephen: Puls 
�  Kessler Leo: Ocelová klepeta 
�  Obermannová Irena: Deník šílené manželky 
�  Rollin James: Mapa z kostí 
�  Szalaiová Romana: Lásky a strasti 
�  Šmíd Zdeněk: Trojí čas hor 
Naučná literatura pro dospělé: 
�  Boudová Jana kolektiv: Šumava – Lipensko,  
       Prachaticko, Pláně, Vimpersko,  Železnorudsko 
�  Vondruška Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje 
  
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 
                                                                                        -nf-  

 

NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ:  

8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00 
 

ÚTERÝ :  
10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 

 

TELEFON:  
371 585 156 

Dne 19. října 2007 uplyne  
10 smutných let,  

co tragicky zahynul pan  
Tomáš Trhlík  

z Mladého Smolivce. 
Ten pocit, že vejdeš dveřmi, 
kterými jsi naposledy odešel 

s Tvým elánem a úsměvem, 
 ten pocit v nás zůstane navždy. 

Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná 
                                                         rodina 

Dne 20. října 2007 uplyne smutných 5 let, kdy  
od nás beze slova rozloučení odešel  

náš milovaný tatínek a dědeček,  
pan František Kůst z Mladého Smolivce. 

Moc a moc nám všem chybíš  
náš milovaný dědečku. 

                                                         dcera Alena 
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ČTENÍ NA POKRA ČOVÁNÍ DÍL II.  
 

 

 

 

Tabulku nelze z rozměrových důvodů v našich novinách zveřejnit bez 
úprav. Snad nanejvýš tak zúženou na jednu třetinu.  

K porovnání se současností použijeme údaje o počtu zvěře ulovené na 
okrese Plzeň-jih v roce 2005/2006. V obou případech je v následujícím textu 
celkových výřad přepočten na plochu tisíc hektarů.  

Úlovky v pořadí podle kusů  - rok 1905    

Koroptve 303,7; zajíci a  králíci 185,7; bažanti 63,6; divoké kachny 
17,3; srnčí 5,8; vysoká 5,25. 

V sezóně 2005/2006 na stejně velké ploše bylo zastřeleno: Kachna di-
voká 80,9; bažant 45,7; srnčí 18,9; zvěř černá 11,5; pátým v současnosti nej-
častěji loveným živočichem jsou lišky 12,4 ks; zvěř vysoká 1,4.  

Rozdíl: Koroptve se nestřílejí vůbec. Rovněž tak zajíci. Bažantů  je 
méně o jednu čtvrtinu a figurují nyní na druhém místě. Kachen divokých se 
nyní díky umělému odchovu kachňat střílí čtyři a půl krát více a staly se nej-
častěji loveným druhem. I odstřel zvěře srnčí je třikrát vyšší než před sto léty. 
Úlovky vysoké poklesly na čtvrtinu.  

Divočáci až do konce druhé světové války ve volné přírodě nežili vů-
bec. Úlovek  lišky byl do roku 1905 vzácností. Jeden odstřel za rok připadal na 
plochu čtyř  tisíc hektarů. Dnes se jich loví 44x více.  

V přehledu zastřelené  škodné na každých tisíc hektarů za rok 1905 
stojí za povšimnutí šest druhů: Vrány a straky 85; veverky 72,3; toulaví psi a 
kočky 22; lasičky 16; jestřáb, sokol a krahujec 10,8; kuny a tchoři 9,7. Dnes se 
střílí prakticky než shora uvedené lišky.    

       (pokračování příště)                                             Karel KABÁTNÍK 
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Průměrný roční odstřel zvěře lovné 
Užitková  zv ěř Škodná zv ěř  ha  

PANORÁMA  - občanské 
sdružení pro venkov a pomezí jižních  

a západních Čech vyhlašuje 
 

9. ročník 
fotografické soutěže  

amatérských fotografů  
 

tedy pro všechny z Vás, kdo vlastníte 
fotoaparát a čas od času se Vám  
povede snímek, který by neměl  

zapadnou jen v rodinném albu, ale  
zaslouží si, abyste se o něj podělili  

s ostatními  

zájmové území: kraj mezi Nepomukem, 
Horažďovicemi a Blatnou 
 

oblast zájmu (téma): pestrost života lidí 
v dané oblasti  
- lidé v rodině   
- lidé při práci 
- kultura a veřejný život 
- tradice, zvyky, obyčeje 
- zábava a odpočinek 
 

fotografie: černobílé i barevné, formát 
20x30 (pro případ, že účastník zašle 
fotografii menšího formátu, je nutné 
poslat negativ, či CD disk. Zvětšení na 
potřebný formát zajistí na své náklady 
vypisovatel soutěže. Negativ filmu (CD 
disk) bude majiteli následně vrácen. 
Fotografie musí být ozna čeny ná-
zvem a místem a letopo čtem fotogra-
fování (např. rodina /Nekvasovy, 2003) 
 

kritérium hodnocení odborné poroty: 
výtvarná a dokumentární hodnota 
snímků 
 

uzávěrka: 30.října 2007 
 

adresa pro zasílání: Panoráma, Chano-
vice 1, 341 01  Horažďovice 
 

bližší informace: Jaromír Čada, tel. 602 
529 634, mail: cada@atrium.cz  
 

poznámka: uvádějte své celé jméno, 
adresu, telefon, e-mailovou adresu 

 

Slavnostní vyhlášení  
výsledk ů se uskute ční 
na vernisáži výstavy  

 
 

na zámku v Chanovicích  
 
 

dne 10. listopadu 2007  
v 15.00 hodin.  

Srstnatá Pernatá 
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Dva dny předtím, než se do Budislavic narodil nový občánek, a 
to další Honzík z rodu Spourů, pokusili se budislavičtí hasiči přivést na 
svět ještě jedno dítě. Ačkoli Václavů je dostatek, což 28. září kvitují 
zejména U Křížů, řekli si hasiči: zkusme něco nového. A požádali páte-
ra Jiřího Čepla o speciální slavnostní mši k uctění památky patrona čes-
kých zemí. A přišli, i s rodinami a dětmi. Z hlediska liturgického, když 
budislavičtí neznabozi nevěděli, kdy povstat, sednout, odpovídat knězi 
(někteří raději zůstali před kostelem), sice žádná sláva, ale to nic nemě-
nilo na svátečnosti okamžiku.  

Páter Čepl pak připomněl evropanství sv.Václava, křesťanské 
základy Evropy, jež o to 
více vystupují na pozadí 
expanze islámu, ale také 
vyslovil slova o cti vla-
dařů – dnešních politiků, 
což se nedoslechnem ani 
v rozhlase, ani televizi, 
a n i  n e př e č t e m 
v novinách a což připo-
míná, že se vyplatí jít za 
živým slovem na místa, 
která nepodléhají vrtoši-
vým mediálním vlnám… 

A po skončení 
mše všichni zapálili svíč-
ky ve svých lampionech 
a v sibiřském počasí, 
plném větru a deště vyra-
zili po trase Mladý Smo-
l ivec – Radošice. 
S ohledem na počasí se 
děti musely vrátit  již 
z Mladého Smolivce 
(jako vždy ležícího a spícího) a do Radošic dorazili již jen trosky průvo-
du, včetně dvou Václavů a jediného lampionu, který nerozerval vítr. O 
to víc si to užili… 

 Symbolicky donesený lampion byl tím pověstným světýlkem 
nově založené tradice. Možná, že scénář se změní, ale podstata zůstane: 
scházet se rodinami notabene v den české státnosti – to patří 
k základním kamenům obecní pospolitosti. Nejen té budislavické. Na 
shledanou za rok!                                                     Budislav Smolivecký  

Přípravy na lampiónový průvod těch nejmenších z Budislavic 

Jiří Čepl, kasejovický farář během mše 
v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 

      Fota -ek- 

ZASTUPITELSTVO OBCE  
MLADÝ SMOLIVEC: 
VOLÍ:  

� ověřovatele zápisu – Trhlík František, Šampalík 
Josef 

SCHVALUJE: 

� program zasedání 

� prodej pozemku p.č. 616/24 k.ú. Budislavice o 
výměře 87 m2 u č.p. Budislavice 34 za cenu 20 
Kč/m2, p. H. P., Praha 7  

� prodej pozemku p.č. 616/31  k.ú. Budislavice o 
výměře 86 m2 i s výměnou  za p.č. 628  k.ú. 
Budislavice o výměře 3 m2 za cenu 20,--Kč/m2, 
p. M.K., Prostějov  

� prodej pozemků p.č. 946/30 o výměře 30 m2 a 
st. p. č. 178 o výměře 8 m2 oba k.ú. Mladý Smo-
livec za cenu 20,-- Kč/m2, manželé B., Praha  

� prodej pozemků p.č. 946/32 o výměře 12 m2 a 
p.č. 946/31 o výměře 16 m2 oba k.ú. Mladý 
Smolivec za cenu 20,-- Kč/m2, p. V.I., Blatná 

� žádost o povolení zřízení vodovodní přípojky 
v Budislavicích, manželé N., Příbram VII 

� pronájem části pozemku k.ú. Mladý Smolivec, 
p.č. 405/1 o výměře 382 m2, p. L.S., Mladý 
Smolivec 

� pronájem části pozemku k.ú. Mladý Smolivec, 
p.č. 405/1 o výměře 174 m2, p. P.Š., Mladý 
Smolivec 

� uzavření smlouvy na zpracování územních plánů 
s firmou Urbioprojekt, Ing. Arch. Pavel Valtr 

� uzavření smlouvy na BOZP s firmou Strnad 

� záměr prodeje pozemku k.ú. Starý Smolivec, 
p.č. 833/13 

� žádost p. Fenkové, Mladý Smolivec o stavební 
úpravy v bytě 

BERE NA VĚDOMÍ: 

� kontrolu usnesení 6/2007 

� stížnost p. Marouše z Dožic  

� informace o kulturním domě ve Starém Smolivci 

� informace o vodovodech v obcích 

� informace o pasportech místních komunikacích 
a dopravního značení, opravách místních komu-
nikací 

� informace o hospodaření Mikroregionu Nepo-
mucko 

� informace o porušování vyhlášky o volném po-
hybu zvířat na veřejných prostranstvích 

� informaci o zastavěném území obcích 
                                                 dokončení na str. 7 

Jiří Čepl, kasejovický farář během mše 
v kostele sv. Jiljí v Budislavicích 
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dokončení ze str. 6 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA 
 OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

� informaci o přidělené dotaci SDH JPO III Mladý 
Smolivec 

UKLÁDÁ STAROSTCE OBCE: 

� zjistit možnost nákupu požárního vozu od MěÚ Ka-
sejovice 

� nechat zhotovit orientační tabulky na označení hyd-
rantů v obcích  

            Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE  
BERE NA VĚDOMÍ: 

� úkoly z minulého veřejného zasedání 

- oprava kapličky u Řesanic - bude se opravovat 
- oprava vpustě a můstku u pana Lehečky v Oselcích –

opraveno a vyčištěno 
- dva kropáče na hřbitov v Kotouni - byty zakoupeny 
- stav vozovky po objížďce - opraveno Řesanice  - Chanovice   
- uzávěr vody na drahách v Kotouni - bude vybudován 
-  ulička u pana Kaisera v Kotouni - bude i nadále zachována 

(ustoupí z části obecního pozemku pan Burda) 

�  opravu cesty u kravína v Řesanicích 

� zprávu o hospodaření obce Oselce ke dni 31.8. 2007 

� přípravu změny rozpočtu 

� inventarizaci knihoven - Oselce a Kotouň 

� rekonstrukci hospody v Oselcích 

� informaci o ukončení platnosti řidičských průkazů a občanských 
průkazů 

� placení  poplatků 

� zakoupení odpadních košů 

� Václavský turnaj a letecký den 

� svoz nebezpečného odpadu od 14. do 26.10. 2007 
SCHVALUJE: 

� prodej oploceného pozemku (levá strana) 604/6 v k. ú. Nová ves  
p. K.  

� prodej oploceného pozemku 604/3 v k. ú. Nová Ves (asi 150m2) 
manželům H.  

� vstup sdružení Prácheňsko do MAS POŠUMAVÍ 

� návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období 2008-2012 
pro území správního obvodu Horažďovice a Mikroregionu 
Prácheňsko 

� zakoupení osobního automobilu pro Obecní úřad Oselce  

� ocenění plynového zařízení Distribuční společnosti: ZČP Net, s. r. 
o. v částce 4 380 000 Kč formou splátkového kalendáře od roku 
2007 do 30.10.2011 

� zrušení místní knihovny v Nové Vsi u Oselec ke dni 1.1.2008 

� členy revizní komise na revizi knihovního fondu v Místní knihov-
ně v Oselcích: M. Cikán, J. Trhlíková, A. Čoudková a v Místní 
knihovně v Kotouni: M. Cikán, J. Trhlíková, V. Zoubek 

� recyklaci stavebního odpadu v Horažďovicích firmou AZS 98 
s.r.o.   

NESCHVALUJE:  

� prodej pozemku části 316/1 v k. ú. Kotouň p. K.  

� vybudování nového světla v Kotouni na křižovatce ke Kloubovce 
UKLÁDÁ STAROSTOVI: 
� znovu zažádat Město Kasejovice o určení termínu opravy cesty z 

Oselec na Řesanice            Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce 

 

 

 

V sobotu 1.září se v Budislavicích uskutečnil 
již 10.ročník Pouťového turnaje v malé kopané, které-
ho se zúčastnilo šest mužstev z blízkého či vzdáleného 
okolí.  

Hrál se poměrně na pohled ucházející fotbal. 
Po odehrání všech utkání byla tabulka velice vyrovna-
ná, a proto o  vítězi nakonec musel rozhodnout penal-
tový rozstřel mezi Budislavicemi A a Čmelíny. Nako-
nec se více radovali domácí a potřetí v řadě obhájili 
vítězství v turnaji. Rovněž béčko Budislavic muselo 
své umístění rozhodnout v penaltách. 

 Konečné pořadí turnaje: 1.Budislavice A, 
2.Čmelíny, 3.Vacíkov, 4.Budislavice B, 5. Máslovice, 
6. Nohy v medu Plzeň.  

Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem zú-
častněným týmům a hlavně Petru Pechrovi, který se 
nezáviděníhodné úlohy rozhodčího jako vždy velmi 
dobře zhostil. Turnaj se poměrně zdařil a doufáme, že 
za rok zahájíme další desetiletí pouťových fotbálků v 
Budislavicích.                                            Jan SPOUR 

Milan  Ráž  během udílení  cen na Pouťovém turnaji  v 
malé kopané v Budislavicích                             foto -js- 
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Agentura Plzeň 335
 

vypisuje výb ěrové 
řízení na obsazení 
pozice

Finanční 
a pojiš ťovací 
poradce

pro oblast 
Kasejovic a okolí

Přednosti pozice:

Co od Vás o čekáváme?

Co Vám nabízíme?

�

�

stanete se odborníkem     
v oblasti pojišťovnictví
vedete obchodní jednání  
s klienty ČP
řídíte si vlastní čas na 
práci
máte reálnou možnost 
nadstandardních příjmů

minimálně SŠ vzdělání
uživatelská znalost práce 
s PC a MS Office
ŘP sk. B, vlastní vozidlo 
výhodou

systém vzdělávání           
a tréninků
perspektivu osobního       
a profesního růstu
motivující finanční 
ohodnocení odpovídající 
výkonu
reklamní podporu
flexibilní pracovní dobu
po zapracování možnost 
přidělení kmene klientů

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kontakt:  
Česká pojiš ťovna a. s.,

M. Gol čáková

agentura 335,
Slovanská alej 24 A, 
326 63 Plzeň, 
 

, 
manažerka skupiny,
tel.: 731 110 802, 
e-mail: 
mgolcakova@cpoj.cz 

 
  

O nové kroužky, zejména v oblasti jazykového 
vzdělávání a informační technologie, posílila základní 
škola svou tradičně pestrou nabídku zájmové činnosti. I 
v letošním školním roce se tak učitelé snaží nabídnout 
svým žákům perspektivu, jak aktivně trávit volný čas a 
zároveň rozvíjet své zájmy. 

Kroužků, které se počátkem října na škole rozbí-
hají, je celkem třináct. Novinkou jsou kroužky anglické-
ho jazyka, které byly otevřeny na škole hned dva, nově 
pro žáky prvních a druhých tříd, jejichž zájem je opravdu 
značný, a také pro žáky sedmých a osmých tříd, kteří se 
jako hlavní cizí jazyk učí němčinu. Škola má také v plánu 
nabídnout žákům prvního stupně kroužek počítačový, 
který dosud navštěvovali pouze žáci druhého stupně. 
Otázka je, zdali její současné vybavení výpočetní techni-
kou bude dostatečné, aby tento záměr mohla uskutečnit. 

Stejně jako loni mohou žáci navštěvovat velmi 
populární perníkářský kroužek a taky kroužek florbalu, 
který je tradičně nabízen jak mladším, tak i starším žá-
kům. Žáci prvního stupně se mohou rovněž věnovat ruč-
ním pracím, recitaci či tancování a také se mohou dozvě-
dět něco o zdravém způsobu života v kroužku nazvaném 
Zdravíčko. Na druhém stupni mohou žáci navštěvovat 
vedle již zmíněných kroužků také kroužek přírodovědný, 
výtvarný a dopravní. Starší i mladší žákyně či žáci, kteří 
rádi tančí a zpívají, se mohou scházet v hudebním krouž-
ku a na škole rovněž pracuje kroužek novinářský. 

Věříme, že si všichni naši žáci z této pestré na-
bídky vyberou a budou se práci ve zmíněných kroužcích 
s chutí věnovat po celý školní rok. 

   Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice  

MĚSTO NEPOMUK, KPŽE 
BUDISLAVICE A ČESKÝ 

SVAZ MARIÁŠE 
 

Vás srdečně zvou  
k účasti na otevřeném turnaji 

 v licitovaném soutěžním 
 mariáši 

 
 

 

 27. října 2007 
od 9.30 h 

 

V SOKOLOVNĚ  
V NEPOMUKU 

Startovné: 100 Kč 
Časový program turnaje: 
do 9.00h prezentace 
9.00-9.30 losování 1.kolo 
9.30-12.30 hrací doba 1.kola 
12.30-14.00 přestávka na oběd 
14.00-17.00 hrací doba 2.kola 
17.00-17.30 vyhlášení výsledků 
Rozhodčí: Kříž, Polka, Šindelář 
Hlavní pořadatel: Lubomír 
Kříž, mobil : 723 489 412 
Podmínky účasti:  
�  včasná prezentace do 9.00 h 
� sportovní vystupování a dodr-

žování pravidel a řádů 
�  respektování výroků  
   rozhodčích 
Soutěž: Turnaj je otevřený, hraje 
se licitovaný dvacetihaléřový 
mariáš podle platných pravidel, 
řádů a bodového systému  
schváleného Českým svazem 
mariáše 
 
 
 
 
 

Prodej a montáž teplovodních kotlů na tuhá paliva 

 

 
Kasejovice 233, tel.: 602 265 109 

 Záruka 8 let, životnost 30 let, možnost 5% DPH 

 

 
 
 
 

Město Kasejovice získalo v rámci projektu Nadace 
ČEZ 45 000 Kč. Obdržené finance budou použity na do-
vybavení Klubu otevřených dveří pro neorganizovanou 
mládež, který úspěšně funguje v Kasejovicích, pod fi-
nanční záštitou Města Kasejovice, již od roku 2005. Klub 
navštěvují převážně děti z okolních obcí, které si zde 
příjemně krátí čas při čekání na autobus. Ve stejných 
prostorách jako je Klub otevřených dveřích pro neorgani-
zovanou mládež funguje souběžně Mateřské centrum 
„Sedmikráska“  a Klub seniorů „Babí léto“.            -rkn-     
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 BTF-Blatná s.r.o. 
   BTF-Blatná s.r.o. dceřinná společnost Leifheit AG 

   zabývající se výrobou produktů pro domácnost  a šitím 
   koupelnových koberců, působící v Blatné již od r. 1995 

   přijme ihned do pracovního poměru 

   pracovníky/pracovnice na pozice: 
 
 

 -  montážní dělník  – jednoduché kompletování výrobků 

 -  šička                    – nevyučené v oboru zaučíme 

 -  skladník              – manipulace s těžšími břemeny 
 -  mechanik,     elektrikář,       svářeč 
 
        

 PŘÍLEŽITOST PRO ABSOLVENTY!  
 

 

 Požadujeme: 
- zodpovědnost, manuální zručnost 

 

 Nabízíme: 
- odpovídající platové ohodnocení 

-  5 týdnů dovolené 
     -   příspěvek na dopravu do zaměstnání 
     -   podnikové stravování 
 
 

 Kontakt:  BTF-Blatná s.r.o., Sádlov 1300, Blatná 388 01 

                Telefon: 383/411 411, 383/411 412 

                sl. Slánská, Ing. Zvěřinová 
                e-mail: sekre@btf.blatna.cz  

 

 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149 fax  371 595 100, e-mail: kn@kasejovice.cz Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91.  
Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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Inzerce … ….
� Prodám zimní pneumatiky 155/70/13 nové, ne-

použité 2 ks. Cena 400 Kč/ks. Tel. 739 818 081 
———————————————————— 
� Prodám WARTBURG (sedan), motor 4takt, 

1300 cm3, r. v. 1989, najeto 98 000 km, barva 
žlutá, bez koroze, nové pneu, baterie, oprava př. 
nápravy, ke všemu další náhradní díly, dědictví 
(pozůstalost). Cena dohodou. Tel. 739 583 683 

———————————————————–— 
� Prodám starší skříně vhodné na chalupu. Tel. 

724 348 774  
————————————————————–- 
� Prodám autogen (2xbomba, hadice, hořáky) Ce-

na 6 000 Kč. Dále kompresor - dvoupístový bez 
motoru, 170 l. Cena dohodou. Tel. 604 133 888 

————————————————————–- 
� Prodám suché palivové dříví - naštípané. Tel. 

776 693 073 
————————————————————–- 
�Koupím zrnomet, lis na malé balíky, koňskou 

obracečku i hrabačku, jednosou káru za traktor. 
Najmu Vaše polnosti a louku. Tel 776 699 803  

 
 
 

Hledáme nové spolupracovníky  
na obsazení pracovního místa:  

 

Dělník v d řevovýrob ě: 
� provoz Drahkov či Kladrubce 
� práce na moderní pořezové lince 
� dvousměnný provoz 
� vhodné i pro ženy 

Požadujeme: 
� vysoké pracovní nasazení 

Nabízíme: 
� jistotu a stabilitu zavedené výrobní společnosti 
� nadstandardní ohodnocení dle 
     pracovní výkonnosti 
� závodní stravování 
 

Kontaktní osoba:  
p. Dušan Lávi čka – tel.: 777 179 184 
http:// www.faklaus.cz  
e-mail: faklaus@faklaus.cz  
 

 
 
 Poslední zápasy podzimní části fotbalové sezó-
ny sehrají naše týmy jedenáctého listopadu, a tak 
se mohou diváci těšit například s týmem mužů  
ještě na pět zápasů. V současné době zaujímají 
naši  čtvrté  místo (ze 14 týmů) v tabulce soutěže 

Okresní přebor mužů. 15 bodů získali  osmi  odehranými zápasy tj.  
pěti výhrami. V nejbližší době čeká naše muže ještě souboj s prvním z 
tabulky s týmem z Dobřan nebo na závěr tradiční derby s týmem ze 
Starého Smolivce.  

Naše dorostence uvidíme na hřišti ještě třikrát. Nyní vedou 
tabulku soutěže Okresní přebor dorostu.  Ze šesti zápasů vyhráli pět, 
jsou tedy držiteli 15 bodů. 

Stejně jako muže uvidíme žáky ve hře ještě pětkrát z toho dva-
krát doma. V současnosti se těší ze třetího místa tabulky soutěže 
Okresní   přebor žáků s připsanými 12 body a jednou prohrou.    

Naše nejmenší čeká ještě pět zápasů do konce podzimní části. 
Zatím neprohráli, pouze jednou remízovali a se svými 19 body zaují-
mají druhé místo tabulky soutěže Okresní přebor přípravek. V závěru 
sezóny je čekají ještě zápasy s týmy, které jsou stejně s nimi na před-
ních pozicích v tabulce.                                                                  -rkn- 

 


