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

Z obsahu ……... 
� Zatáčka v Kasejovicích se promě-

nila v pivní lázně 

� Sraz rodáků v Hradišti    

� Člověk na svém místě  

� Líbací večer v Nezdřevě 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 
13.6. 2008. Příjem příspěvků KN č. 
6/2008  do 31.5. 2008                   -rkn- 

V dopoledních hodinách v úterý 6.května se kasejovické náměstí ponořilo 
na chvíli do atmosféry před 63 lety, kdy naše město osvobodili američtí vojáci.   

Město Kasejovice ve spolupráci s Klubem 4. obrněné divize US zajistilo 
pro veřejnost přehlídku historických vojenských vozidel spolu s uctěním památ-
ky našich osvoboditelů. Oslavy byly zahájeny v parku u školy u pomníku obětí  
II. světové války slavnostním položením věnce. Po té se konvoj historických 
vozidel spolu s veřejností přesunul na náměstí, kde se všichni přítomní shromáž-
dili u pamětní desky k 60. výročí osvobození jihozápadních Čech. Oslavy uvedla 
slovem starostka města Marie Čápová, která  společně se členy Klubu 4. obrněné 
divize zároveň položila věnec u pamětní desky. Slavnostní akt završila americká 
a česká hymna. 

 Jako každým rokem se všichni účastníci oslav těšili nejvíce na ukázku  
vojenské historické techniky a bylo se opravdu na co dívat.  Historická  vojenská 
vozidla US Army, dobové americké uniformy a tlumená hudba z roku 1945 pře-
nesly  plně přítomné do atmosféry doby osvobození.                                      -rkn-           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

V rámci oslav proběhne  

v letošním roce řada  

kulturních a společenských akcí. 

Na první z nich Vás srdečně 

zveme již 

do areálu letního kina 

v Kasejovicích  

od 13.30 h na  
 

  

Program:  

13.30 h zahájení 

13.40 h kulturní vystoupení dětí ze 

            Základní a Umělecké školy 

            Kasejovice a souboru Notička 

14.40 h Slavnostní předání nového 

            hřiště dětem 

14.50 h Zábavné odpoledne pro děti a  

            posezení pro dospělé u dobrého   

            pití a jídla  

Více o oslavách na str. 2 

 

Na snímcích shora slavnostní položení věnce členy Klubu 4. obrněné divize, dole člen 
Klubu 4. obrněné divize s místními občany.                                   Fota Josef Chalupný  
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V pátek 18.4. v ranních hodinách nezvládl 
řidič kamionu převážející lahve s pivem zatáčku 
před cukrárnou v Kasejovicích. Z kamionu se při 
nehodě vysypaly bedny s pivními lahvemi na vo-
zovku. Nejedná se o první nehodu v těchto místech. 
Před čtyřmi lety najel rovněž řidič kamionu v tomto 
úseku do domu č. p. 260. Tehdy poškodil nově zre-
konstruovaný dům a přilehlé nemovitosti. Jako v 
letošním případě se tehdy jen zázrakem obešla ne-
hoda bez větších zraněních.  

Město Kasejovice učinilo ve věci zlepšení 
dopravní situace na komunikaci I/20 v Kasejovicích 
opětovné kroky a obnovilo řízení s Policií ČR a s 
Ředitelstvím silnic a dálnic. Ani občané nejsou k 
této situaci lhostejní a v současné době koluje po 
Kasejovicích petice za vyřešení neúnosné dopravní 
situace.                                                              -rkn-   

 

 
 

 
 

 

V pondělí 6. března navštívila Kasejovice 
redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice 
Hanka Krchová. Cílem její návštěvy bylo setkání se 
zajímavými lidmi, kteří zde žijí, a z jejich vyprávě-
ní poskládat mozaiku, která by ostatním poslucha-
čům Českého rozhlasu poskytla zajímavé informace 
z míst, která doposud neměli možnost poznat. 

První kroky redaktorky Hanky Krchové 
mířily na Městský úřad Kasejovice, kde se setkala 
se starostkou města Marií Čápovou. Ta ji ve svém 
vyprávění poskytla základní informace o městečku 
i o tom, jak se zde jeho občanům podle jejího názo-
ru žije. Poté redaktorka zavítala do kasejovického 
muzea, aby se alespoň ve stručnosti seznámila 
s historií Kasejovic. Neopomenula navštívit ani 
místní mateřskou školu. O myslivosti a řezbářství si 
povídala s Jiřím Sudou a o pálení ovocných destilá-
tů v pěstitelské pálenici v Polánce s Jindřichem 
Pohankou. O tom, jaké je poslání zdravotní sestry-
porodní asistentky si nechala vyprávět od Věry 
Kraftové a co obnáší práce uměleckého restaurátora 
se dozvěděla od Josefa Hulače. 

Ze všech zmíněných příspěvků potom 
vznikl hodinový pořad „Jak se máte?“, který si 
mohli posluchači poslechnout na vlnách Českého 
rozhlasu České Budějovice ve čtvrtek 9. března od 
16.00 hodin   a ve středu 14. května od 18.00 h. 
Vzhledem k tomu, že se do rozhlasové mozaiky 
nevešly příspěvky s vyprávěním V. Kraftové a J. 
Hulače, byly odvysílány v odpoledních sobotních 
programech českobudějovického rozhlasu. Ačkoliv 
byl pořad „Jak se máte?“ již odvysílán, je možné si 
ho vyhledat na internetových stránkách Českého 
rozhlasu České Budějovice a znovu si ho poslech-
nout. 

                                 Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 
Na snímcích shora nehoda kamionu 18.4. 2008, na snímku dole poško-
zený dům č. p. 260  po  nehodě kamionu v roce 2004.  
                                                                                              foto mc a js   
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
�  změny v rozpočtu města k 25.4. 2008 a to v příjmech o 567 

500 Kč a  ve  výdajích  o 439 000 Kč  
� žádost 33. skautského oddílu  Šíp Plzeň o povolení provozu 

letního tábora na tábořišti za Přebudovským rybníkem 
v termínu od 28.6. do 12.7. 2008 a o povolení ke sběru                       
palivového dřeva pro provoz polní kuchyně z městských lesů 

� žádost Junáka Plzeň – 23. odd. Severka o povolení provozu 
skautského tábora na Maškojc louce u obce Přebudov v době 
od 28.6. do 19.7. 2008  

� pronájem místnosti v č. p. 11v Řesanicích  SDH  Řesanice  za 
účelem umístění provozovny za 1 Kč/rok na dobu neurčitou 

� rozdělení zisku Mateřské školy Kasejovice z roku 2007 ve 
výši 6 113,47 Kč a to 20 % do fondu odměn 1 222,69 Kč a 80 
% do fondu rezervního 4 890, 78 Kč 

� rozdělení zisku Základní školy Kasejovice z roku 2007 ve 
výši  2 893,72 Kč a to 20 % do fondu odměn 578,74 Kč a 80  
% do fondu rezervního 2 314,98 Kč 

� čerpání příspěvku na provoz v Mateřské škole Kasejovice 
v roce 2008 

� čerpání příspěvku na provoz v Základní škole Kasejovice 
v roce 2008  

� příspěvek  ve  výši  5 000  Kč  JSDH  Kasejovice  na  činnosti 
kroužku mladých hasičů z Programu  přímé  podpory  ne-
ziskových  organizací  při  práci  s mládeží  a   veřejně  pro-
spěšných aktivitách  

SOUHLASÍ: 
� s dodatkem č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního 

příspěvku Plzeňskému kraji za zajištění dopravní obslužnosti 
� se Smlouvou o nájmu prostor letního kina v Kasejovicích  
� se Smlouvou o dílo – dodávka č. 3/08 na provedení opravy 

hráze na rybníku v Přebudově 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� sdělení samosprávy domu č. p. 355  a 356 v Kasejovicích ke 

studní na pozemku č.681/4 v Kasejovicích    
� účast starostky v komisi Vesnice roku Plzeňského kraje 2008 
� informace o konání výběrového řízení na CAS a dopravní 

hřiště 
� zadání projektové dokumentace na pěší a cyklistickou cestu 

kolem trati v Kasejovicích  
� žádost o vyřešení dopravní situace v Kasejovicích při komuni-

kaci I/20 
POVĚŘUJE: 
� starostku města zajistit soudní odhad na stanovení ceny studny 

na pozemku č. 681/4 v Kasejovicích 
JMENUJE:  
� členy komise pro výběrové řízení 12.5. 2008 – CAS – Bártek 

(HZS PJ), Grauer (GPL-invest),  M. Čápová starostka  –  ná-
hradník MVDr. V. Červený, J. Viktora člen rady –                       
náhradník S. Chára, Josef Šimáně JSDH Kasejovice – náhrad-
ník Josef Suda 

� členy komise pro výběrové řízení 2.5. 2008  - dopravní hřiště - 
M. Čápová starostka, J.Viktora člen rady, Z. Kučerová odbor 
výstavby                                                                             -rkn-                           

dokončení ze str. 1 
JSDH Kasejovice srdečně  

zve širokou veřejnost na 

v SOBOTU 7. ČERVNA 2008 
od 13.00 h 

ve sportovním areálu u tělocvičny 
 

Soutěž se skládá z požárního útoku a štafety, součástí 

bude i soutěž mladých hasičů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Další volně navazující kulturní a 

 společenské akce v rámci oslav:  

 5.7. 2008 OSLAVY 130. let založení Sboru dobrovolných   

                hasičů Kasejovice (výstava současné a  

                historické techniky, ukázkové cvičení,  

                slavnostní schůze členů, zábava) 

12.7. 2008 Turnaj ve fotbale — dorost  

26.7. 2008 Pouťová fotbalová utkání TJ Sokol Kasejovice 

                 - večer tradiční pouťová zábava na hřišti 

27.7. 2008 Zápas Internacionál FC Viktoria Plzeň a            

                TJ Sokol Kasejovice + doprovodný                    

                zábavný program 

16.8. 2008 II. ročník Kasejovický Cup fotbalových   

                 přípravek 

Srpen 2008 koncert v synagoze v Kasejovicích — VII.   

                 ročník Hudba v synagogách Plzeňského kraje           

V loňském roce započalo Město Kasejovice s 
výstavbou dalšího sportoviště v Kasejovicích. Stavbu se 
podařilo zrealizovat díky získaným finančním prostřed-
kům  z  Ministerstva pro místní rozvoj (350 tisíc korun) 
a  z Plzeňského kraje (500 tisíc korun).  

Na základě výběrového řízení provede letos do-
končovací práce firma Uher Company z Valašského 
Meziříčí  a již koncem května se budou děti  těšit z nové-
ho areálu, který lze využít nejen pro dopravní výuku, ale 
kupříkladu jako sportoviště pro hokejbal a jiné hry.   

                                                                       -rkn-    

 
 

Od května 2008 přecházíme ze zimního svo-
zu na letní. V Kasejovicích jsou nejbližší termíny 
svozu směsného komunálního odpadu tyto: 15.5. a 
29.5. a každý další sudý čtvrtek. 

Případné dotazy zodpovíme na tel. 602 206 
492.               Rumpold-P s.r.o., provozovna Sušice 
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
SCHVALUJE: 
� celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hradiš-

tě za rok 2007 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 
obce Hradiště za rok 2007 s výhradou  a přijímá systémo-
vá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 
„Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Hradiš-
tě za rok 2007 

� poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení obce Hradiš-
tě a jejích částí  Zahorčiček a Bezděkova“ panu J.B., by-
tem Hradiště v celkové finanční částce  100.000,--Kč. 

� odprodej všech  podílových listů podílového fondu PIO-
NEER a pověřuje starostu obce podepsáním žádosti o 
odprodej těchto podílových listů 

� návrh rozpočtu „Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpa-
dové hospodářství“ na rok 2008 v nezměněném znění 

� výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 
106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím za rok 
2007 

� odkoupení části pozemku p.č./KN/ 2153/1 v k.ú.Hradiště 
od Pozemkového fondu ČR a úkony s tím spojené 

� pronájem obecních pozemků p.č. 619 a p.č. 620 v k.ú. 
Bezděkov p.  J.B., bytem Bezděkov za cenu 800,-Kč/ha 

� uzavření smlouvy o dílo s fa. JIHOSPOL, a.s. na akci 
„Přístavba společenského objektu v obci Hradiště – 
č.par.2031 /KN/ v k.ú. Hradiště u Kasejovic“ za sjedna-
nou cenu  902.247,--Kč 

� podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy městu 
Kasejovice na výkon přenesené   působnosti svěřené orgá-
nům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem 
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a 
předpisů. V případě, že žádosti nebude vyhověno, obec 
Hradiště požádá o uzavření veřejnoprávní smlouvy město 
Nepomuk. 

� opravu obecní komunikace „POD VRCHEM“ v Hradišti 
a to recyklovanou asfaltovou  drtí, kterou dodá Recyklač-
ní centrum stavebních odpadů Blovice 

� zaslaní žádosti na Katastrální úřad Nepomuk o zahájení 
prací na geodetické zaměření intravilánu obce Hradiště 
v k.ú. Hradiště a zdigitalizování zbývajícího katastrálního 
území obce Hradiště 

� podání žaloby u soudu na zrušení bytové náhrady rodiny 
V.Doležala z důvodu neplacení nájemného z obecního 
bytu, a zmocňuje advokátku Mgr. Zdeňku Klímovou 
k podání této žaloby soudu 

NESCHVALUJE: 
� zrušení poplatku za likvidaci odpadů na  rok  2008  

M.Šindelářové a V. Šindelářovi    
� zrušení Katastrálního úřadu v Nepomuku 
SE SEZNÁMILO: 
� se „ Strategií MAS Pošumaví“ 
BERE NA VĚDOMÍ:  
� zprávu Finančního výboru obce Hradiště č. 3 a č. 4/2008 
� rozpočtové změny č.1/2008  
� zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření 

k 31.12.2007 „Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpado-
vé hospodářství“ 

� přidělení dotace z Programu stabilizace a obnovy venko-
va Plzeňského kraje  2008 na akci  „Úprava veřejného 
prostranství a výsadba vhodné zeleně  v Hradišti“ 
v celkové částce  210.000,--Kč 

� poskytnutí účelové dotace v rámci Grantového programu 
Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2008 na pro-
jekt „Hradiště-vydání publikace o historii a  současnosti 
obce“ v celkové částce 10.000,--Kč 

� zrušení nevyužívaného VTA v Bezděkově 
� informaci o možnosti získání dotace  v rámci Státního 

programu na podporu  úspor energie a využití obnovitel-
ných zdrojů energie pro občany obce 

� informaci o zvýšení koeficientu sazby daně z nemovitostí 
od roku 2009 

                                      Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vás srdečně zve na 
 
  
 
 
 
 

 
Prosíme rodáky z Hradiště, kteří neobdrží do 31.5. 2008  

pozvánku, aby se ozvali na Obecní úřad v Hradišti.  
 /tel. 371 595 129,  e-mail: obec.hradiste@blatna.net.  

Pozvánka jim bude zaslána dodatečně.  

Do 12.května 2008 bude probíhat v obci Hradiště a 
jejich spádových obcích Zahorčičkách a Bezděkově sběr 
nebezpečného odpadu. 

 Do tohoto dne mohou občané obce shromažďovat 
nebezpečný odpad u Hasičské zbrojnice v Hradišti nebo u 
staré Hasičské zbrojnice v Bezděkově. Jedná se o tento od-
pad: léky všeho druhu, zbytky starých barev, znečištěné plas-
ty a plechovky od barev, zářivky, výbojky, televizory, moni-
tory, rádia, pračky, lednice, sporáky, bojlery, všechny druhy 
baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní, upotřebené 
motorové oleje v uzavřených nádobách, brzdové a nemrz-
noucí kapaliny, zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, 
pneumatiky osobní.  

V úterý 13.5. 2008 tento odpad odveze svozová firma. 
                         Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 
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Obec Mladý Smolivec hledá zájemce  
na pronájem kulturního domu "Na Zámečku" 
ve Starém Smolivci. Bližší informace na tel. 

371 585 145. 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC  
SCHVALUJE:   
� program zasedání 
� odprodej pozemků p.č. 1148/20 KN a 1148/21 KN oba v 

k.ú. Radošice, dle přiloženého GP 94-70/2007, oba po-
zemky o výměře celkem 98 m2 za cenu 20,-- Kč/m2, 
(***) 

� žádost p. (***), na opravu oplocení pozemků 616/15 a 
616/16 v k.ú. Budislavice a změnu umístění sloupku u 
parcely 616/5 s tím, že si pozemky nechá p. (***) nejprve 
znovu zaměřit a poté pozemky řádně odkoupí od obce 

� inventarizaci ke dni 31. 12. 2007, závěrečný účet roku 
2007 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 
2007 bez výhrad 

� rozpočtové opatření č. 1/2008 
� navýšení pokladního limitu 
� návrh zadání územního plánu Mladý Smolivec 
� finanční příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 

42.420,-- Kč na rok 2008 pro KÚ Plzeňského kraje 
� souhlasné stanovisko s revitalizací části území v k.ú. Sta-

rý Smolivec dle přiložené žádosti p. (***) ze Starého 
Smolivce, pozemky p.č. 784/1 KN, p.č. 789/1 PK oba v 
k.ú. Starý Smolivec 

� přípravu výběrového řízení pro zpracování Lesního hos-
podářského plánu 

� schvaluje pořízení sběrného boxu na OÚ Mladý Smolivec 
a zapojení Obce Mladý Smolivec do projektu „Zelená 
obec“ 

BERE NA VĚDOMÍ:  
� kontrolu usnesení 1/08, 2/08, 3/08 
� informaci o přidělených dotacích z Programu stabilizace a 

obnovy venkova PK, 120 tis Kč na územní plány a 180 tis 
Kč na opravu a odbahnění požární nádrže v Dožicích, 
dále příslib z Havarijního programu Ministerstva kultury 
na opravu střechy kostela sv. Michaela v Dožicích 

� výsledek kontroly hospodaření a vedení účetnictví v Ma-
teřské škole ve Starém Smolivci 

� zprávu hospodaření v lese, prodej dříví a zalesňování v 
roce 2008 

� dokončení bezúplatného převodu pozemků od Úřadu pro 
zastupování státu 

� likvidaci černých skládek v obcích 
UKLÁDÁ:  
� starostce zajistit přidání jednoho kontejneru na plasty do 

Starého Smolivce 
                       Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

Paní Jitka Fenclová z Radošic je zaměstnána jako pro-
davačka v Mladém  Smolivci. Je to velice milá a sympatická 
paní. Její ochota a stálý úsměv na její tváři lákají nás, občany 
Smolivce, ale i okolních vesnic k příjemnému nákupu. Mile 
osloví každé dítě, obdiv si zaslouží za trpělivost se staršími 
zapomětlivými lidmi, kteří u pultu přemýšlí a ona se jim 
snaží pomoci a poradit. Máme každý zkušenosti s některými 
pokladními z marketů, které jenom sedí a ještě se tváří jako 
otrávené bubliny, když nestíháme odebírat zboží z pultu. 

Naše paní prodavačka co se musí naběhat a těch čísel 
si zapamatovat při nynějším způsobu prodeje. Nikdy nene-
chá občany na holičkách. I v nemoci se snaží za pomoci ro-
diny vyhovět. Jistě jí každý z nás rád  dopřává těch pár dnů 
dovolené v roce, kterou, jak si myslíme, ani celou nevyčerpá.  
Zdůrazňujeme, že je zaměstnankyní Jednoty a ne soukromá 
firma. 

Paní Jitko velké díky, jsme rádi, že Vás tady máme. 
                                                                  VAŠI ZÁKAZNÍCI 
      

 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ:  
� úkoly z minulého veřejného zasedání 
� výsledky kontroly hospodaření obce Oselce za rok 2007 
� novou pracovní dobu na Obecním úřadě v Oselcích 
� informaci o kanalizaci v Nové Vsi a Kotouni 
� informaci o hostinci v Kotouni 
� opravu kapličky u cesty v Řesanicích 
� zeleň v obcích 
� podmínky Her bez hranic v Hradišti 
� sběr nebezpečného odpadu  v období mezi 14.5. až 25.5. 

2008 (přesný termín bude určen a zveřejněn) 
� sběr objemového odpadu bude 24.5. 2008 v Oselcích od 

9.00 h do 10.00 h; v Kotouni od 11.00 h do 12.00 h a 
23.5. 2008 v Nové Vsi bude přistaven valník od 16.00 h 
od  19.00 h  

SCHVALUJE: 
� program schůze 
� návrhovou komisi 
� ověřovatele zápisu 
� směnu pozemku obce Oselce (č. p. 649—79 m2 a č. p. 

656/2—33 m2) s panem R.L.  (č. p,. 655/2—144 m2). 32 
m2 doplatí obec v částce 27,50 Kč/m2 panu R. L. 

                                 Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce 

Sbor dobrovolných hasičů Kladrubce 
zve širokou veřejnost na 

 
 

 
Sraz účastníků u Kulturního domu v Kladrubcích.  

 



 

 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Helena VEJPUSTKOVÁ, Kasejovice 

narozena 1931, zemřela 2.3.2008 

NAROZENINY  V KVĚTNU OSLAVÍ 
89 let František ŠMOLÍK Radošice 
87 let Anna MAŠKOVÁ Přebudov 
86 let Naděžda ŠOURKOVÁ Kladrubce 
85 let Miluše HLINKOVÁ Životice  
84 let Marie VAVŘIČKOVÁ Nová Ves 
83 let Marie ZRUSTOVÁ Mladý Smolivec  
82 let František NOVOTNÝ Kasejovice 
80 let Václav BEHENSKÝ Řesanice 
78 let Bohuslav DOBIÁŠ Budislavice 
  Vlasta RŮŽIČKOVÁ Kotouň 
77 let Jarmila FAMĚROVÁ Mladý Smolivec 
  Jaroslav VODIČKA Kasejovice 
76 let Barbora HLINKOVÁ Radošice 
  Adolf RAŠKA Oselce 
  Miloslav KARLÍK Újezd 
75 let Zdeňka DARDOVÁ Kasejovice  
74 let Marie NACHTMANOVÁ Budislavice 
  Anna ČOUDKOVÁ Oselce 
  Vladimír MATZ Kasejovice 
  Josef  TALŮŽEK Kladrubce 
73 let Vlasta ŠKUDRNOVÁ Řesanice  
  Olga SLANCOVÁ Kasejovice 
  Václav SILOVSKÝ Kasejovice   
  Adolf JIŘINEC Bezděkov 
72 let  Věra FRÜHAUFOVÁ Mladý Smolivec 
  Václav SLUKA Budislavice 
71 let Marie DARDOVÁ Kasejovice  
  Václav KRAVAŘÍK Polánka  
  Věra ARVAJOVÁ Kasejovice 
  Věra SILOVSKÁ Kasejovice 
70 let František PANÝREK Starý Smolivec 
  Vlasta TALŮŽKOVÁ Kladrubce 
  Miloslav VACHUŠKA Hradiště 
65 let Marie MAROUŠOVÁ Dožice 
  Václav POJER Starý Smolivec 
  Karel DIVIŠ Řesanice 
60 let Jan FIALA Radošice 
  Alois MAREK Mladý Smolivec 
  Jana HLINKOVÁ Životice 
  Miloslav CIKÁN Oselce 
  Stanislav ZACH Újezd 
  Marie IVANJUKOVÁ Kasejovice 
  Marie DVOŘÁKOVÁ Kasejovice 
  Jiřina KREJČOVÁ Chloumek 

 B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Štěpán ADAMEC, Kasejovice 

narozen 23.3. 2008 
Jakub KREJČÍ, Dožice  

narozen 21.4. 2008 
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ČÁST II.  
Za pomoci konfidentů J.Fialy, Panenky a Zdeňka Šin-

deláře, kteří pronikli mezi odbojáře, měli zanedlouho na úřa-
dovně gestapa v Klatovech soustředěno dostatek informací k 
úderu. Nejcennější byla zpráva nastrčených „odbojářů“ o 
intenzivně stíhané Anně Kyliánové, původním povoláním 
učitelka žijící v ilegalitě od roku 1942. Obstarávala dlouhodo-
bě spojení mezi významnými odbojovými skupinami v celých 
Brdech a v Jižních Čechách. 

V noci ze 12. na 13.11.1943 obklíčilo asi 16 gestapáků 
dům vdovy Rozumové v Příbrami, Žižkova 41. Vtrhli 
dovnitř, ale Kyliánová se nezalekla. Než ji zatkli a zneškodni-
li, vypálila čtyři rány z pistole. Zasáhla a zranila komisaře 
gestapa Kriegera. Spolu s ní byl ještě zatčen další stíhaný - J. 
Štangl představitel příbramského odboje a samozřejmě maji-
telka bytu. 

 V  bytě byly nalezeny součástky zbraní, připravené 
k sestavení asi dvaceti kusů pistolí, propašované s nesmírným 
rizikem ilegálně ze strakonické Zbrojovky. Kromě toho došlo 
k tomu nejhoršímu, co se vůbec mohlo stát. Do rukou gestapa 
se dostaly špatně šifrované záznamy o činnosti odbojové or-
ganizace, seznamy ukrývaných osob a především jmenný 
seznam vedoucích odbojových skupin, dokonce rozdělený 
podle míst působení a navíc ještě jména lidí vytipovaných 
k získání pro spolupráci. 

Chabá šifra byla ještě týž den rozluštěna a nacistická 
tajná policie získané informace plně využila. Zabavený se-
znam a výsledky následných krutých výslechů uvězněných 
vyústily k rozsáhlému zatýkání v Příbrami, Rožmitále, Blat-
né, Sušici, Kocelovicích a jinde. Postupně bylo zatčeno 165 
lidí ze středních, západních a jižních Čech. Popis zásahu 
v každém z uvedených míst by vydal na dlouhý samostatný 
článek. Na Kocelovické šachtě  musel  člen místní ilegální 
buňky dne 16.11.1943 zatčený Josef Polák, už v železech, 
dovést nakonec policejní komando až k místu úkrytu dvou 
sovětských zajatců. Ti byli ihned po zadržení dopraveni do 
Terezína a neprodleně oběšeni. Lze se právem domnívat, že 
stejně dopadli i Ruděnko a Iljický zatčení v Mladém Smolivci 
o čtyři dny dříve. 

Zatýkání probíhalo postupně a trvalo skoro rok. Z 
uvězněných bylo šedesát sedm postaveno před soud a odsou-
zeno. Třicet k trestu smrti, zbytek k dlouholeté vazbě. Do 
konce války jich stačili nacisté popravit dvacet šest. Dlouhé 
seznamy jmen nebudu uvádět. Poslední z nich byl popraven 
5. dubna 1945 v Lipsku. 

Protože k zadržení obou mladosmoliveckých nešťast-
níků došlo o několik hodin dříve než byl proveden zátah na 
Štangla a Kyliánovou, tedy dříve než gestapo získalo nešťast-
né písemné materiály, je nasnadě, že vycházelo z téže konfi-
dentské informace, jen zatčení Rusů dalo přednost. 

Anna Kyliánová měla štěstí. I když byla zatčena první 
a jako jediná kladla ozbrojený odpor, nebyla odsouzena. 
Podrobovali ji výslechům a konfrontacím, ale dožila se osvo-
bození. 

 Tolik k souvislostem a příčinám zátahu na zběhlé za-
jatce v Mladém Smolivci koncem roku 1943. 

Ještě si dovolím vyjádřit politování nad tím, že jejich 
smutný osud a krutost doby současníkům dnes nic nepřipomí-
ná. Ani jednoduchá pamětní deska. Snad mají smůlu, že je-
jich národnost není právě módní. 

                                                        Karel KABÁTNÍK 
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BONSAI MERKLÍN 2008 
17.-18. května 2008 

9.00 hod – 18.00 hod 
zámek v Merklíně u Přeštic  

Milý přátelé, 
zveme Vás již po páté do Merklína u Přeštic, tentokrát na 
jubilejní ročník výstavy BONSAI MERKLÍN 2008. 

Jsme velmi rádi, že se i v tomto roce budeme moci 
společně potěšit pohledem na krásné a hodnotné bonsaje, 
které s láskou, porozuměním a respektem k zákonům přírody 
dlouhé roky pěstují čeští bonsajisté. Bonsaje budou vystave-
ny v novém aranžmá v atriu zámku, expozici doplní suchá 
japonská zahrada „KARE-SANSUI“.  

Program výstavy zpestří zajímaví hosté při těchto do-
provodných akcích: 

17. května 2008 – VELKÝ SÁL      
Martin Ašenbrenner a Libor Slatinka, vítězové prestiž-

ní soutěže České bonsajové asociace, předvedou své umění 
při tvarování dvou identických jamadori (- stromy z přírody ) 
od 9.30 hod do 12.30 hod. 

Karel Šerák, prezident České asociace suiseki, před-
staví při své přednášce umění suiseki, promítne na toto téma 
diapozitivy a současně  předvede část svojí sbírky těchto 
krásných kamenů od 13.00 hod do 14.30 h. 

Floristé Hana Hourová ( majitelka firmy Teplo domo-
va, Plzeň ) a Jan Pešička předvedou aranžmá květin na téma 
„Jak jde čas života“. Aranžmá k příležitosti významných ži-
votních události - křtiny, svatba, narozeniny, promoce, apod. 
Od 14.30 hod do 16.30 hod. Vazby bude možné zakoupit. 

18. května 2008 – VELKÝ SÁL 
Od 9.30 do 12.30 h budou pokračovat M.Ašenbrenner 

a Libor Slatinka ve tvarování jamadori. 
Hana Šebestová, čtyřnásobná vítězka Mistrovství ČR ve 
floristice, vás okouzlí od 13.00 do 14.30 h aranžováním 
suchých květin. Vytvořené vazby bude možné zakoupit po 
ukončení aranžování přímo ve velkém sále. 

Od 15.00 hod do 16.00 hod Vás čeká opravdová pas-
tva pro oči. Seznámíte se  s přípravou tradiční japonské speci-
ality SUSHI ( - ručně zavinuté či tvarované kousky okyselené 
vařené rýže, doplněné o syrovou rybu, mořské plody či 
zeleninu). 

Budete-li chtít potěšit Vaše chuťové pohárky, bude 
možné připravené lahůdky ochutnat.  

Během konání výstavy bude v Merklínském zámku 
instalovaná výstava fotografií Václava Křepelky z Nekvasov 
s názvem „ České zahrady s japonskými prvky “. 

Vaše kroky jistě neminou čajovnu, kterou zajistí fir-
my Rosteto s.r.o. Jana Kocourka a Dobrá čajovna z Prahy, 
kde budete mít možnost ochutnat nejen japonské čaje, ale 
také shlédnout každý den vždy od 14.00 h Čajový obřad. 

Ve výstavních prostorách najdete i velkou prodejní 
expozici bonsají, keramiky, nářadí, konifer a doplňků do za-
hrad. 

 Věříme, že výstava přispěje alespoň na chvilku 
k Vašemu úniku z reality běžného života.  

A ve Vašich duších zavládne pokoj a radost.  
                               POŘADATELÉ 

 Navzdory některým senátorům, kteří opakovaně, leč 
dosud marně usilují o zrušení Mezinárodního dne žen 
(MDŽ), rozhodly se nezdřevské ženy, že tento svůj svátek 
řádně a přesně v termínu (8. března) oslaví. Finančně pomohl 
obecní úřad a také místní Sbor dobrovolných hasičů. O ob-
čerstvení se pochopitelně postaraly samotné Nezdřevačky a 
hudební pohodu večera vytvořila osvědčená strakonická dvo-
jice V+V Band. Hned u vstupu dostalo všech 46 oslavenkyň 
z Nezdřeva, Bezděkova, Hradiště, Blatné, vzdálených Nera-
tovic i odjinud nejen dárkový balíček s kosmetikou, ale 
zejména vřelé políbení od mladých pořadatelů. A vůbec při-
tom nevadilo, že mládenci neměli zdravotní průkazy. 

Program svátku vyšperkovalo vystoupení blatenských 
mažoretek. Při potlesku pro ty menší v červeném se možná 
některým ženám zastesklo po bezstarostném a dovádivém 
dětství. Při ovacích určených půvabným v krasavice dospíva-
jícím žluťáskám si zase snad mnozí muži připomněli léta, 
kdy na jejich dnešní partnerky teprve čekaly povinnosti, prá-
ce i různé životní zádrhele, po nichž se půvab mládí změnil v 
stálý charakter a věrnost. 

Soutěživým vrcholem večera byla dámská volenka, 
při níž vyvolený měl tanečnici obdarovat jedním ze stovky 
přichystaných karafiátů. Někteří před touto výzvou sice zba-
běle prchali, ale nakonec přece jen byla váza s květinami 
rozebrána a nejaktivnější ženy si po 3. hodině, kdy oslava 
končila, odnášely pěkný svazek květů, jimž květomluva při-
suzuje význam „vytrvej“. 

A protože se některé ženy z Nezdřeva nemohly kvůli 
nemoci či věku báječného večírku zúčastnit, v neděli pak 
byly aspoň také pozdraveny a s dárkem se na ně nezapomně-
lo. 

Ještě řadu dní se na letošní MDŽ v Nezdřevě v dob-
rém vzpomínalo a i po čase jistě vzpomínat bude. Páni sená-
toři, snažte se, jak chcete. 

                                                              Jiří ČEPELÁK 

 
 

Větrná elektrárna Amerika, k. ú. Kasejovice,  
p. č. 1237 — zveřejnění dokumentace vlivů 

na životní prostředí 
V souladu s § 16 ods. 3  zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dotčený 
územní samosprávný celek, Město Kasejovice, zveřejňuje 
informaci o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí—
“Větrná elektrárna Amerika, k. ú. Kasejovice, p. č. 1237“ a  
o tom, že do zmíněné dokumentace je možno nahlížet v 
úředních hodinách (tj. PO, ST 7.00-12.00, 13.00-17.00; ÚT, 
ČT 7.00-12.00, 13.00-15.30; PÁ 7.00-12.00 h) v kanceláři 
starostky na Městském úřadu v Kasejovicích. Současně upo-
zorňuje, že každý může zaslat své písemné vyjádření k doku-
mentaci ve lhůtě do 30 dnů od dne zveřejnění informace o 
dokumentaci na úřední desce kraje, tj. do 2.6. 2008. 

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v 
Informačním systému EIA na internetových stránkách CE-
NIA, česká informační agentura životního prostředí (http://
www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního pro-
středí (http://www.env.cz), kód záměru PLK.   

                                                        Město Kasejovice 
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Vojtěch Fiala, žák osmé třídy, absolvoval v měsíci 
březnu hned dvě krajská kola ve znalostních soutěžích, v nichž 
zaznamenal další úspěch. Loňský celorepublikový vítěz země-
pisné olympiády obsadil druhé místo v letošním krajském kole a 
kvalifikoval se tak do celostátního kola soutěže Eurorébus. Voj-
ta rovněž absolvoval krajské kolo olympiády v českém jazyce, 
kde se však mezi vítěze neprosadil. Naopak velmi úspěšný byl i 
v olympiádě biologické. Jako druhý nejúspěšnější řešitel 
v okresním kole soutěže nás bude i v této disciplíně reprezento-
vat mezi nejlepšími žáky z kraje. 

V soutěži Eurorébus bude mít naše škola i další repre-
zentanty. V krajském kole v kláních skupin trio žáků z osmé 
třídy, vedené opět Vojtěchem Fialou (dalšími členy byly jeho 
spolužačky Michaela Kuryluková a Pavla Horalová), vybojova-
lo třetí místo a kvalifikovalo se do kola celostátního. Úspěšní 
byli i žáci deváté třídy, kteří skončili šestí. 

Družstvo z osmé třídy v dubnu absolvovalo také okres-
ní kolo soutěže Paragraf 11/55. Žáci podali sympatický výkon a 
skončili pátí. 

I další velmi úspěšný olympionik je z osmé třídy naší 
školy. Jedná se o Martina Mrázka, který prokázal nejlepší mate-
matické znalosti mezi stejně starými vrstevníky z ostatních škol 
v okrese. Stejně úspěšný byl i v oblastním kole matematické 
soutěže Kadet. Velmi dobrého umístění zde dosáhla také Karolí-
na Černá ze sedmé třídy, která byla ve své kategorii druhá. 
K úspěšným řešitelům okresního kola matematické olympiády 
patří také Václav Zoubek z osmé třídy, který skončil pátý, a 
Lukáš Slavíček a Pavlína Vodičková ze šesté třídy, kteří skončili 
na šestém a sedmém místě.  

       Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice 

 
 

Ve čtvrtek 14. dubna 2008 se reprezentanti naší školy 
vydali s velkým nasazením vyhrát první kolo COCA-COLA 
CUP v Přešticích. Fotbalový turnaj byl velmi dobře připraven 
po organizační stránce, hrálo se na dvou hřištích najednou způ-
sobem každý s každým. Přijeli soupeřit čtyři týmy: ZŠ Blovice, 
ZŠ Letiny, ZŠ Kasejovice a pořádající Přeštice.   

První zápas nás čekal s viditelně slabším soupeřem z Le-
tin. Nebylo snadné se sehrát, a tak to byl pro nás „zahřívací“ 
zápas a vyhráli jsme 6:1. V druhém zápase jsme měli ze soupeře 
větší respekt, ale do zápasu nesmíme jít se strachem, ale s od-
hodlaností. Měli jsme velkou psychickou převahu po našem 
vstřeleném gólu, a proto jsme dokázali vstřelit další dvě branky, 
které soupeře dostali na pokraj jejich psychických a fyzických 
sil. Naše poslední vystoupení na turnaji bylo proti domácím 
Přešticím. Bylo to pro oba týmy velmi těžké, proto už jsme měli 
odehráno 120 minut na hřišti. Poprvé v turnaji jsme poznali to, 
že prohráváme a to nejtěsnějším výsledkem 1:0. Hlavně proto, 
že jsme nedokázali využít spoustu vyložených šancí, ale my 
jsme nic nevzdali a dokázali jsme do konce poločasu obrátit na 
1:2. Ve druhém poločase každý tým dal jeden gól a po velké 
dřině jsme vyhráli 2:3 a postoupili do dalšího kola turnaje. Se-
stava: J. Kulík (G), L. Suda  (C), T. Klíma, L. Kopřiva, M. Vla-
sák, D. Cicvárek, V. Drnek, D. Červený, J. Mašek, V. Zoubek, 
J. Šulc, V. Průcha, M. Tesař, J. Pružinec. K. Jiřinec.  

                                                                    žáci 9.TŘÍDY 

 
 
Žáci prvního stupně se zúčastnili okrskového kola 

Mc Donalds Cupu ve fotbale. Zápasy se konaly 29. dubna 
ve sportovním areálu ve Stodě. I přes ztížené podmínky, 
nepřízeň počasí a déšť  v kategorii A (1.-3. třída) získali 
žáci třetí místo, v kategorii B (4. a 5. třída) získali druhé 
místo. Účastníci obou kategorií tedy postupují do okresní-
ho kola, které se bude konat v Přešticích. Držíme palce.   
  Marie RŮŽIČKOVÁ,  učitelka Základní školy Kasejovice   

 
 
 

V úterý 22.dubna 2008 se naše škola již podruhé 
zapojila do oslav mezinárodního Dne Země. Zatímco mi-
nulý rok jsme vytvářeli obrazy se zátek od PET lahví, 
letos bylo na programu svazování hada z roliček od toalet-
ního papíru. Nejlépe se tohoto úkolu zhostili prvňáci, kteří 
svázali hada měřícího 62 metrů, což je celkově na jednoho 
žáka 4,13 m. Jako druhá se umístila 5.třída s hadem dlou-
hým 58 m, což je 2,64 m na žáka. Na třetím místě byla 9. 
třída s hadem o délce 50 m. Po spojení hadů ze všech tříd 
vznikl jeden, který měřil téměř půl kilometru.  

Další soutěží, kterou si pro nás učitelé připravili, 
byla módní přehlídka. Každá třída oblékla svého zástupce 
do předem připraveného odpadového materiálu. Například 
alobalu, PET lahví, pytlů na plastový odpad, novin, lepen-
ky …. Tak vznikly vskutku extravagantní modely, které 
doplnily různé šperky, kabelky, kloboučky, boty …… 
Porota následně vybrala a ohodnotila tři nejlepší modely, 
které vytvořili žáci 8.A, 9. a 7. třídy. Poté následovala 
vědomostní soutěž, kde jsme museli prokazovat své vědo-
mosti ohledně národních parků  a ochrany přírody, ale 
hodila se nám i manuální zručnost. Nakonec toto vše nej-
lépe zvládla skupina ve složení Jiří Šulc, Martin Mrázek a 
Václav Zoubek. Děkujeme učitelům za připravení zajíma-
vého dne a těšíme se na příští ročník Dne Země.  

Den Země (Earth Day) poprvé uspořádali američtí 
studenti ve snaze o prosazení nových ekologických záko-
nů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního pro-
středí v roce 1970. V České republice se slaví od roku 
1990.  
   Martina VODIČKOVÁ a Hana IZAKOVIČOVÁ, 9.třída   

Módní přehlídka oblečení z odpadového materiálu  v po-
dání žáků II. stupně. Soutěž ke Dni Země v Základní škole 
Kasejovice                                                              foto -jv-    
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 Společnost VISHAY Electronic spol. s   
 r. o., jeden z největších světových výrob-
ců elektronických   součástek,  hledá    
pro   svůj výrobní závod ESTA, Paštická 
1243, 388 01  Blatná, zaměstnance na 
vedoucí pozice: 

 

• výrobní technolog   
       – VŠ elektro-tech. zam., znalost NJ, popř. AJ, 
• manažer výrobního plánování 
 – VŠ technicko-ekon. zam, podmínka aktivní znalost  NJ, 
 – znalost SAP výhodou. 
 

Nástupní plat 20-30 tis.Kč dle praxe a zkušeností. Zájemci 
mohou volat na tel. č. 383 455 511, nabídky se životopisem 
zasílejte na jaroslav.zelenka@vishay.com . 

 

 

 

Tak Vás milí čtenáři, opět zdravím, tentokrát již v 
roce 2008. Pokud jste šli v dubnových dnech po kasejovic-

kém náměstí poblíž mne, všimli jste si 
možná, že má okna mají prazvláštní 
výzdobu. V  jednom je grafitový obrá-
zek a v dalších dvou jakési vzkazy. Ne-
dalo mi to totiž, když kolem mě neustále 
jezdí, drnčí, hlučí spousta všelijakých 
aut, abych ke Dni Země o autech trošku 
se svými kamarády nepopřemýšlel.  

Nejdříve jsme   pouvažovali, za co za všech automo-
bilu vděčíme. Názory jsme napsali na papír a umístili do 
oken klubovny. Kája Jiřinec k tomu namaloval zajímavý 
grafitový obrázek s mottem: Automobil — pomocník ? Ne-
přítel ? Našli jsme spoustu kladných, ale i spoustu zápor-
ných odpovědí, však si je můžete také zvenku přečíst a jen 
jsme si potvrdili, že automobil je dobrý pomocník člověka, 
ale bohužel dokáže být i velkým nepřítelem.     

Doprovodnou akcí bylo i počítání automobilů, které 
projely Kasejovicemi. 14.4.; 16.4; 17.4. od 13.00 do 16.00 
h, tedy celkem za 9 hodin. Nejvíce času tím strávili Martin 
Šulc, Pepa Chaloupka, Tomáš Jakubčík, Jana Solarová a 
měli docela fofr. Zároveň jsme v TIPAUTU uzavírali sázky, 
kolik aut to bude celkem.Výhru, poukaz na pohár v nově 
otevřené kavárně Pohoda, si odnesl Pepa Chaloupka, který 
svůj tip nadhodnotil o pouhých 27 aut oproti skutečnosti.  

A kolik že jsme automobilů nepočítali ? No, bylo to 
pěkné číslo — 3 569, což je v průměru téměř 400 hlučících, 
kouřících, zapáchajících aut ohrožujících lidi, zvířata a celé 
naše životní prostředí. Z toho bylo nejvíce osobních auto-
mobilů - celkem 2 222, průměr na 1 h 247 aut; dále pak ka-
miony 783, průměr 87; nákladní automobily 513, průměr 
57. Autobusů bylo nejméně, pouze linky místní dopravy. 

Radost z výsledků počítání jsme tedy neměli a nemá-
me, a proto budeme v klubu dále hledat odpověď na otázku, 
zda každý z nás můžeme udělat něco pro to, aby automobilů 
zde jezdilo alespoň o trošku méně. A pokud na něco přijde-
me, napíšeme Vám o tom.  

S pozdravem „za silnice klidnější - krásnější“ 

           KOD (Klub otevřených dveří v Kasejovicích)    

Myslivecká společnost Stráže - Lnáře 
zve širokou veřejnost na 

 
 
v rámci oslav Červen měsíc myslivosti 
 
 

v Lovecké chatě „Domeček“ ve Lnářích 
 

Program: 
   8.00-8.30 h Registrace účastníků 
   8.45-9.00 h Slavnostní zahájení lovu - dle  
                      mysliveckých pravidel  
 9.00-10.30 h Lov dle jednotlivých kategorií 
10.30-11.00 h Ukázka loveckých psů, občerstvení 
11.15-11.45 h Slavnostní ukončení lovu, dle 
                       mysliveckých tradic, vyhlášení vítězů  
                       soutěže dle kategorií, jejich pasování na  
                       mladého myslivce - ochránce přírody,  
                       vyhodnocení výtvarné soutěže 
Kategorie: 
LIŠČATA 3-6 let v doprovodu rodičů;  SRNČATA   6-10  let; 

DIVOČÁCI  10-15 let 
Liščata 3-6 let —  
soutěž pro předškolní děti a jejich rodiče 

• střelba vzduchovkou - děti na barevné balónky - rodiče na 
lišku 

• určování správného chování v přírodě 

• poznávání zvířátek a rostlin 

• co kde bydlí — pole, les, rybník   
Srnčata 6-10 let 
• poznávání zvěře a rostlin 

• co žije v rybníce, určování 

• noční aktivita — ptáci, zvěř 

• střelba — srnec, divočák, balónky 
Divočáci 10-15 let 
• ochrana přírody, chování člověka v přírodě 

• poznávání zvěře, určování pohlaví 

• poznávání rostlin, keřů a stromů 

• co žije v rybníce a co ne 

• noční, denní, smíšená aktivita, určování  - ptáci, zvěř 

• střelba - srnec, liška, běžící terč divočák 

Odměny –  účastnické listy, věcné ceny, diplomy 

17. května 2008 10.00-1800 h Dřevěný svět, tradiční        
                 rukodělná výroba — skanzen v Chanovicích  
17. května 2008 17.00 h Plzeňští heligonkáři -  Kulturní  
                 dům Chanovice 
24. května Odyssea revival Šumava a Odyssea  
                 revival Trutnov v Hospodě na statku v Poli 
14. června 2008 18.00 h Volné sdružení  
                 horažďovických zpěváků a muzikantů —  
                  zámecký areál v Chanovicích    
16. června (do 21.8. 2008) Karel Klostermann, výstava  
                 o šumavském spisovateli - v zámeckém  
                 areálu v Chanovicích  



 

 

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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� Daruji obývací stěnu za odvoz, 50. 

léta. Dále prodám nábytek na chalupu. 
Cena dohodou tel. 723 622 691 

————————————————- 
� Prodám luxusní králíkárnu, rok sta-

rou, 4 kotce, střecha Bramac. Možnost 
zaslat foto. Cena 4 000 Kč včetně 
dopravy. Tel. 775 230 542 

———————————————— 
� Prodám starší dřevěná otočná okna 

včetně rámů (bílá barva) 4 ks 120x150 
a 1 ks 150x150. Levně tel. 775 230 
542    

———————————–————- 
� Koupím piano v dobrém stavu. Tel. 

608 577 872 
————————————————- 
� 62letý muž, SŠ, abst., nekuř., dia, 

hledá dlouhodobý podnájem do 4 000 
Kč/měs., zařízený. Spěchá Tel. 731 
205 178, Petr Paták, Azylový dům, 
Budovatelská 613, 386 01  Strakonice  

————————————————- 
� Koupím nebo pronajmu pole v míst-

ním katastru. Tel. 776 699 803 
————————————————- 
� Prodám thuje velikost 50-85 cm. Ce-

na od 35 Kč, podle velikosti. Tel. 604 
508 777 (od 8.00 do 20.00 h) 

————————————————- 
�Prodám pračku Fagor, třída AA, před-

ní plnění, nová, cena 4 500 Kč.  Ka-
sejovice Tel.  724 181 001 

OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇ – JIH 
Datum Den Hodina Utkání Odjezd 

16.05. pátek 17.00 Kasejovice - Ždírec  

22.05. čtvrtek 17.00 Roupov „B“  -  Kasejovice 16.00 

30.05. pátek 17.00 Kasejovice - Čižice  

06.06. pátek 17.00 Háje - Kasejovice  16.00 

13.06. pátek 17.00 Kasejovice - Bzí  

21.06. sobota 9.30 Vodokrty - Kasejovice 8.40 

27.06. pátek 17.00 Kasejovice - Letiny  

04.07. pátek 17.30 Přeštice - Kasejovice 16.40 

 
 
          První zápas zvládli nohejbalisté TJ  Sokol Kasejovice na výbornou, když pora-
zili  jednoznačně 5:1 nováčka soutěže tým Tichota NC Zelené. Sestava domácích 
Kališ Petr, Kulík Libor, Horal Roman — Hokr Roman, Čech Jaroslav, Kub Petr 
           Další domácí zápas se uskuteční 16. května s týmem ze Ždírce od 17.00 h.  
                                                                                                                 Libor KULÍK        

 
 

montáže*opravy*hromosvody*přípojky NN*přihlášky*revize 
KOMPLETNÍ DODÁVKY ELEKTRO DO 1 000 V 

TELEFON: 371 595 272, 607 137 315, 739 021 357  

 
 

 

Společnost  Mecotronic s.r.o. 
provoz Kasejovice přijme 

 do pracovního poměru profesi 
soustružník nebo nástrojař a  

pracovníky obsluhy automatů. 
Možnost nástupu ihned.  

Nabízíme jednosměnný provoz, 
pracovní dobu od 6.30-15.10 a 

výhodné platové podmínky.  
V případě zájmu kontaktujte tel. 

603 584 849 nebo e-mail 
  mecotronic@mecotronic.cz 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás k příjemnému posezení     
 

� Dobré kafíčko, zákusky a další dobroty jen v naší kavárničce  

� Najdete u nás mimo jiné dětský koutek, informační centrum  
    SYNOTtip a venkovní posezení 

 

Otevírací doba: 

Pondělí-čtvrtek 10.00-18.00 h 

Pátek 10.00-22.00 h  

Sobota 10.00-22.00 h 

Neděle 13.00-19.00 h 


