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

Hry bez hranic 

jistě nejsou pro 

místní nezná-

mým pojmem. 

V letošním roce 

již pošesté sou-

těžila o pu-

tovní pohár 

družstva z 

H r a d i š t ě , 

Chanovic, Kasejovic, 

Mladého Smolivce, 

Nezdřeva a Oselec.  S 

myšlenkou pořádat 

toto přátelské soutě-

žení sousedících obcí 

přišli kasejovičtí So-

kolové. Letošní hry, kterými se dovrši-

lo pomyslné kolečko, pořádala obec 

Oselce v prostorách zámeckého parku. 

 Jednotlivé disciplíny byly jako 

vždy inspirovány místními podmínka-

mi. A jelikož v Oselcích se do přípravy 

her zapojili žáci ze střední školy truh-

lářské, soutěžící se nevyhnuli úkolům 

vonících dřevem.  Vyzkoušeli si, jak se 

vyrábí šuplík, zapotili se při stavbě 

dřevěného domku, pilinami plnili pyt-

le... A to vše samozřejmě na čas. Blíz-

kou Kloubovku všem připomněla první 

disciplína, při které měla družstva za 

úkol vodou naplnit láhev od rumu, což 

by se všem jistě povedlo mnohem 

rychleji, kdyby se nemuseli dopravovat 

sem a tam na trakaři… O vozidla ostat-

ně nebyla nouze. Kromě trakaře figuro-

valo v soutěži také auto, na kterém si 

soutěžící prověřili svůj  motoristický 

um při jednoduchém, ne však tak snad-

no zvládnutelném úkolu - přikutálet, 

nandat, sundat a odkutálet rezervní 

kolo. Velmi pěknou disciplínou byla ta 

poslední s tajemným názvem Pošta. 

Zde na soutěžící čekal velmi prostý 

úkol - doručit zásilku. Aby to nebylo 

tak jednoduché, musel si každý poradit 

s nějakou drobností navíc. Obléct si 

starý kabát, nasadit buřinku či šátek, 

zavázat balík, odvézt ho na koloběžce. 

A jelikož na zpáteční cestě začalo 

podle scénáře pršet, musela při doručo-

vateli na koloběžce běžet ještě další 

osoba, která nad balíkem držela dešt-

ník, neboť doručovatel sice může 

zmoknout, zato balík musí být v su-

chu…   

 Šest veselých disciplín, šest 

soutěžních družstev, šestý rok. V tomto 

roce vítězný pohár díky šikovnosti, 

rychlosti a nadšení vybojovali domácí 

Oselečtí. Nicméně i na ty, kteří nezví-

tězili, čekaly pěkné ceny.  

 A tak se oselecký zámecký 

park, který možná někdy v dávné mi-

nulosti zažil souboje na bujných ořích, 

stal opět svědkem soubojů, tentokrát 

však na koloběžkách a trakařích.    

       Dana Matějovská 

ro Nezdřev to byl výjimečný den: 

sobota 30. června 2012. Oslavovalo 

se 600 let od první písemné zmínky 

o obci. Když se lidé scházeli před před 

kapličkou, kde oslavy začaly bohosluž-

bou, bylo možné vnímat sváteční nala-

dění. Ves byla ztichlá, připravená, pra-

covní ruch nerušil, protože zkrátka ne-

byl. Svatá mše, kterou sloužil P. ing. 

Stanislav Holý z Nepomuku, svátečnost 

dne zdůraznila, protože v Nezdřevě se 

mše konají pouze výjimečně. Byla to 

chvíle, kdy i přítomní nevěřící se mohli 

zamyslet nad tím, co se slaví, kolik úsilí 

řady minulých generací i současníků 

bylo zapotřebí, aby ves získala svou 

nynější podobu. Po mši následovala 

dvojitá oficialita před budovou obecní-

ho úřadu.  

Nejprve starosta Petr Chlanda odhalil 

pamětní desku připomínající ono velké 

výročí a poté pokřtil publikaci Nezdřev 

- dějiny obce od pradávna po dnešek. 

Tuto část oslav podobně jako mši 

ozvláštnil svým uměním ženský pěvec-

ký sbor Velkobor z Velkého Boru vede-

ný Radkou Kočí. Potom se lidé rozešli 

podívat se postupně na několik výstav, 

na nichž se mohli přesvědčit o životě i 

zálibách a činnostech Nezdřeváků. V 

hasičárně byla k vidění historická i sou-

časná hasičská technika a také diplomy 

za účast na okrskových cvičeních. Na 

opačném konci vsi zase vystavovali 

myslivci své trofeje a fotografie doklá-

dající aktivitu zdejšího mysliveckého 

sdružení. V sále hostince pak byla vý-

stava největší a nejrozmanitější. Prolí-

naly se zde předměty, jež sloužily                                

v minulosti jak v domácnosti, tak při 

zemědělských pracích, s věcmi, které 

vytvořili současníci.                  

                 (pokračování na str. 2)
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Rada konaná 27.6. projednala a schválila mj.: 

závěrečný účet za rok 2011, který skončil k 31.12.2011 

zůstatkem 7 439 351,15 Kč 

zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

města, která konstatuje, že nezjistil žádné nedostatky  

Vzala na vědomí: 

sdělení VPZ a KÚPK o konání výběrového řízení na obsa-

zení místa zubního lékaře pro Kasejovice a spádové území 
 

Zastupitelstvo konané 28.6. v Řesanicích mj. schválilo: 

závěrečný účet 2011 a a vyjádření auditora 

inventarizaci majetku k 31.12.2011 

změny v rozpočtu 

obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství 

odprodeje pozemků v k.ú. Chloumek, Polánka, Řesanice 

za 30 Kč/m2 

Projednalo: 

další žádosti o odprodej pozemků z majetku obce a dopo-

ručilo jak má býti v jednotlivých případech postupováno 

Usnesení ze zasedání Rady  
a Zastupitelstva města Kasejovice  

(pokračování ze strany 1)  

Dovednost Nezdřeváků (včetně těch víkendových) byla zřejmá z 

ukázek keramiky, šperků, krajek, proutěných a kovářských vý-

robků, dřevěných hraček. Bylo možné ochutnat tady i pečivo 

místních kuchařek. "Na výstavě je spousta krásných věcí. Snad 

nejvíc mě zaujaly maturitní práce uměleckých truhlářů (Jakuba 

Chaloupky a Luboše Červeného ml.). Jejich výrobky jsou úžas-

né," svěřila se dramaturgyně Českého rozhlasu Kristýna Žantov-

ská. Dovedně připravenou expozici doplňovaly také kresby, ob-

razy a fotografie, vytvořené místními umělci. 

 Na obecním úřadě byly k nahlédnutí obecní kronika ve-

dená od roku 1929, kronika svazu mládeže i pokladní kniha obce 

zahrnující období 1923 - 1953. Na úřadě se prodávaly pamětní 

předměty (hrnečky, pohlednice, tužky ap.) a promítaly se tam 

také fotografie dokumentující život obce dříve i dnes. K prohlíd-

ce byla otevřena i čistička odpadních vod, ale její "ovzduší" pří-

liš dlouhý pobyt neumožnilo.Když člověk prošel v onom tropic-

kém vedru všechny výstavy, byl rád, že se na hřišti (stejná mož-

nost byla i u myslivny) může ve stínu občerstvit a doplnit energii 

i tekutiny a v hovorech se známými, které někdy třeba také léta 

neviděl, počkat na začátek odpoledního programu. Švejkyáda byl 

pořad plzeňských umělců, který návštěvníky pobavil písničkami 

a povídáním opřeným o Haškova Švejka. Přestávky vyplnily 

soutěže v pití piva na ex a držení sudu, dále pak vystoupení bla-

tenské Skupiny orientálního tance vedené paní Kateřinou Liško-

vou z Příbrami, bujarý kankán v podání Tanečního klubu Čížo-

vá, který vede paní Jitka Dupalová a ukázku výcviku psa předve-

dl Luboš Červený. 

 Jedna z nejstarších návštěvnic oslav třiaosmdesátiletá 

paní Růžena Malečová (pochází z čp. 29, je rozená Chárová a v 

současnosti bydlí v sousedním Hradišti) poznamenala: "V Ne-

zdřevě jsou šikovný lidi, máte dobrého starostu a ta výstava na 

sále se mi moc líbila. Vůbec se mi to tady dnes všechno líbí." 

Její hodnocení nebylo ojedinělé, podobně se vyjadřovali i další 

návštěvníci.Na závěr celého dne přišla zahrát k tanci skupina 

Melodion, která bavila všechny do dvou hodin do rána, a na jejíž 

hlasitou produkci si posléze někteří obyvatelé stěžovali. To snad 

byla jediná kaňka na vydařených oslavách.      Jiří Čepelák 

 

Informace pro občany Kasejovic pomocí SMS zpráv 
 

Městský úřad Kasejovice ve spolupráci Plzeňským krajem 

připravil pro občany s trvalým pobytem v Kasejovicích 

včetně jejich částí nový způsob informování – posílání SMS 

zpráv na mobilní telefon.  

Pokud máte zájem dostávat ZDARMA informace o vyhláše-

ní mimořádné či krizové situace na území kraje či okresu, o 

hrozících povětrnostních vlivech, havarijních stavech 

v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných 

přerušeních jejich dodávek atd. napište, prosím, SMS zprá-

vu ve tvaru: PLZmezeraKASEJOVICEmezeraINFOR-

MACEmezeraANOmezeraPRIJMENImezeraJMENOhvě

zdičkaCAST OBCEhvězdičkaCISLO POPISNÉ (můžete 

psát i malými písmeny; vše ale pište bez diakritiky).  

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 

900 77 03. Cena této  SMS zprávy je 3,- Kč (včetně DPH).  

Přihlásit se můžete také osobně na Městském úřadě 

v Kasejovicích nebo prostřednictvím e-mailu matri-

ka@kasejovice.cz , kde uvedete své jméno, příjmení, adresu 

trvalého pobytu a telefonní číslo. 

Foto Viktor Jandera 

      Město  Kasejovice  a TJ SOKOL Kasejovice         
 zvou širokou veřejnost na   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Program: SOBOTA 28.7. 2012 

 

13.00 h slavnostní  zahájení, prohlídka budovy veřejností 
13.20 h vystoupení blatenských mažoretek PREZIOSO 
14.15 h předání ocenění týmu žáků a mladší přípravce    
             Okresním fotbalovým svazem Plzeň-jih za sezónu     
             2011/2012 
15.00 h fotbalový zápas  INTERNACIONÁLOVÉ VIKTORIA  
              PLZEŇ - TJ Sokol Kasejovice   
20.00 h taneční zábava — hraje MELODION 
Během slavnostního odpoledne zajištěno bohaté občerstvení.  
 
 

NEDĚLE 29.7. 2012 

 

13.30 h fotbalový zápas dorostu KASEJOVICE - BLATNÁ 
16.00 h fotbalový zápas mužů KASEJOVICE - ŽICHOVICE   
17.30 h taneční zábava BRUMENDO  

V sobotu i v neděli bude v patře budovy probíhat výstava 
o historii a současnosti  kasejovického fotbalu  

a TJ Sokol Kasejovice.    

Start soutěže pivo na ex. 

mailto:matrika@kasejovice.cz
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

rozpočtové opatření 4/12 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno 

na p.č. 427/6, 425/6, 427/2 v k.ú. Radošice o výměře 40,2 

m2 za cenu 6000,- Kč/věcné břemeno firmě ČEZ Distribu-

ce a.s., Děčín 

pronájem části pozemku 616/5 KN o výměře 460 m2 

v k.ú. Budislavice panu Frolíkovi z Prahy za cenu 5,- Kč/

m2/rok 

prodej pozemků p. č. 1201 KN o výměře 45 m2 a 1202 

KN o výměře 10 m2 v k.ú. Radošice za cenu 30,- Kč/m2, 

tzn. 1650,- Kč za oba pozemky panu Petru Zemanovi 

z Věšína 

úhradu neinvestičních nákladů ZŠ ve výši 5532,70 Kč na 

jednoho žáka za rok 2011/2012 

směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

platnou od dne 21. 6. 2012 

uzavření smlouvy s firmou STRABAG a.s. na stavební 

práce Cyklostezka „Formanská stezka Starý Smolivec – 

Dožice za cenu 13.114.207,92 Kč včetně DPH, doba reali-

zace 1. 8. 2012 do 30. 4. 2013 

uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Nepo-

muk na projednávání přestupků s prodloužením smlouvy 

do 31. 12. 2016 a zvýšení částky za projednání jednoho 

přestupku na 500,- Kč 

závěrečný účet Obce Mladý Smolivec za rok 2011 a zprá-

vu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 

s výhradou a inventarizaci za rok 2011 ke dni 31. 12. 2011 

rozdělení HV MŠ Starý Smolivec - ztrátu ve výši 

42.065,11 Kč za rok 2011 následovně: částku ve výši 

18.065,11 Kč uhradí MŠ z rezervního fondu a 24.000,- Kč 

uhradí na účet MŠ Starý Smolivec zřizovatel Obec Mladý 

Smolivec 

potvrzení paní Svatavy Šlaisové ve funkci ředitelky MŠ 

ve Starém Smolivci na šest let – na dobu určitou do 31. 7. 

2018 

uzavření dohody o zajištění prozatímního přístupu 

k pozemkům p. č. 91/15 a 92/11 v Dožicích pana Šťastné-

ho přes obecní pozemky 92/3 KN a přístup k pozemku p. 

č. st. 74 v Dožicích Obce Mladý Smolivec přes pozemek 

pana Šťastného 316/1 KN v Dožicích 

žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o finanční pří-

spěvek na zpracování a vydání publikace o Josefu Siblíko-

vi ve výši 10.000,- Kč za odběr 100 ks publikací, příspě-

vek bude poskytnut po vydání publikace 

příspěvek pro SDH Mladý Smolivec na nákup pracovních 

obleků pro ženy ve výši 5.796,- Kč 

vydání souhlasu k umístění mobilní garáže na parcelu č. 

129/21 v k.ú. Starý Smolivec paní Ivetě Nachtmanové ze 

Starého Smolivce 

uzavření smlouvy s firmou STAFIS-KT s.r.o. Pačejov na 

stavební práce KLUB DOŽICE za cenu 1.032.234,- Kč 

včetně DPH, doba realizace 1. 8. 2012 do 31. 3. 2013 

vytvoření společného školského obvodu pro tyto ZŠ - 

Kasejovice, Hvožďany, Nepomuk, Vrčeň a Blatná 

úhradu neinvestičních výdajů ZŠ Blatná za rok 2011 ve 

výši 8124,- Kč za rok 2011/2012 

vydání souhlasu panu Hoškovi z Dožic na vybudování 

nájezdu u spodních vrat čp. 68 na obecním pozemku 

817/1 k.ú. Dožice 

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec ze dne 21. června 2012 

uzavření smlouvy na zhotovení rozvodů EE hasičárna 

Starý Smolivec za cenu včetně DPH 63.365,08 Kč 

s firmou STAFIS KT s.r.o. Pačejov 

uzavření smlouvy na stavební práce v MŠ ve Starém 

Smolivci (výměna bojlerů včetně rozvodu EE a nové dve-

ře do kotelny za cenu 89.104,40 Kč včetně DPH s firmou 

STAVEL s.r.o. Příbram 

uzavření smlouvy s Krajským úřadem Plzeňského kraje 

na poskytnutí dotace na opravu fasády kostela sv. Micha-

ela Archanděla v Dožicích – druhá etapa 

Neschvaluje: 

žádost o prodloužení souhlasu na pozemek p.č. 306 PK a 

nový souhlas na pozemek p.č. 305 PK vše v k.ú. Starý 

Smolivec se sdružením do obory pana Karla Šišky, Starý 

Smolivec 

Přijímá: 

nápravné opatření k výhradě přezkoumání hospodaření za 

rok 2011 na úpravu odměny neuvolněných zastupitelů dle 

přílohy č. 1 k nařízení vlády 37/2003, sbírka zákonů 

375/2010, částka 136 

Bere na vědomí: 

kontrolu usnesení 5/12 

informaci o výsledku podlimitního VŘ na stavební práce 

Cyklostezka „Formanská stezka Starý Smolivec–Dožice 

informaci o výsledku zakázky malého rozsahu na stavební 

práce KLUB DOŽICE 

informaci o územním řízení na modernizaci vedení V216 

TR Přeštice – TR Milín 

informaci o podpisu rezoluce na zachování KÚ 

v Nepomuku a požární stanice Nepomuk 

informaci o nabídkách firmy ATELIER DEK (zateplení 

budov) a LAMBERGA (veřejné osvětlení) 

informaci o výběru zhotovitele rozvodů EE hasičárna 

Starý Smolivec 

informaci o výběru zhotovitele stavební práce v MŠ ve 

Starém Smolivci (výměna bojlerů včetně rozvodu EE a 

nové dveře do kotelny) 

informaci o přidělení dotace na druhou etapu opravy fa-

sády kostela sv. Michaela Archanděla v Dožicích ve výši 

100 tis. Kč 

Ukládá: 

zastupitelům obce zvážit do příštího zasedání připojení se 

k žádosti o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý 

Smolivec 

 

 

 
 

29. července v kostele sv. Jakuba  
 
 

9. 30 hod.  Mše svatá  
 
 

14 hod. Benefiční chrámový koncert 
mezzosopranistky Edity Adlerové  

a Vladimíra Roubala - varhany. 
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USNESENÍ ze zasedání  
Zastupitelstva obce  

Oselce ze dne 29. června 2012 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

zprávu o výsledku hospodaření za 

rok 2011 

cenu vodného a stočného za rok 

2011 a návrh na rok 2012 do 

30.10.2012 

informaci o nákupu malotraktoru  

přijmutí dotace od Plzeňského kraje 

na veřejné osvětlení 

informace o kontrolách dotací OÚ 

informaci o kanalizaci a ČOV v Ko-

touni 

informace o soutěži Hry bez hranic 
 

Schvaluje: 

závěrečný účet za rok 2011 

pronájem Obecního šenku v Osel-

cích 

náklady na dešťovou kanalizaci  

v případě nezaplacené dlužné částky 

obci do 30.9.2012 předat dluh exe-

kutorovi 

změny rozpočtu k 30.6.2012 

návrh změny veřejné smlouvy o 

přestupcích s MÚ Nepomuk 

výsledek výběrového řízení na ve-

řejné osvětlení 
 

Neschvaluje: 

prodej části pozemků p.č.17/46 a 

17/4 v k.ú. Oselce 

ne 23. června se konal již 6. roč-

ník Her bez hranic v zámeckém 

parku. To, čeho jsme se báli, je už 

za námi. Příprava proběhla na poslední 

chvíli a skoro každý z domácích se 

zapojil do práce. Pan Miroslav Eder na 

požádání vymyslel soutěže, nakreslil 

přípravné plánky a byl hlavním rozhod-

čím. Paní Zdeňka Tichá s kapitánkou 

Martinou Adámkovou připravily soutě-

žící a předvádějící družstvo, zastupitelé 

a členové SDH Oselce dělali pořadatele 

a rozhodčí, Klub žen vybíral vstupné a 

oselecké ženy upekly a prodávaly vý-

borné koláčky. Pro  zdar celé akce bylo 

postaveno 7 velkých stanů.  

V úvodu soutěže moderátor z Blatné 

přivítal mladé mažoretky a soutěž byla 

zahájena. Soutěžící domácí družstvo ve 

složení Jiří Strnad, Blanka Lálová, Petr 

Jára, Vendula Mrázková, Zdeněk Do-

vín a Michaela Chaloupková vybojova-

lo první místo. Děkujeme všem spon-

zorům a ještě jednou všem pořadate-

lům. Taneční zábava v oseleckém sále 

se povedla a družstva soutěžila v tanci. 

     Celkem spokojený Cikán 

Rozloučení s předškoláky.  

etošní červen byl pro Nezdřeváky 

nebývale náročný. Nejenže vrcho-

lily přípravy na největší událost 

novodobé historie vesnice - oslavy 600 

let od první zmínky o obci (píšeme na 

jiném místě). V sobotu 16. června se 

hasiči zúčastnili okrskového cvičení v 

Hradišti. Pečlivá příprava a maximálně 

soustředěný a odpovědný přístup v 

obou soutěžních disciplínách (štafeta, 

požární útok) přinesl nezdřevským 

hasičům překvapivý, nicméně zaslou-

žený úspěch. Po 40 letech se stali vítězi 

okrskového cvičení, ačkoli jejich stří-

kačka měla v konkurenci 12 družstev 

nejslabší výkon. 

Následující sobotu 23. června se zase 

konaly v Oselcích šesté Hry bez hranic, 

kde dvojnásobný vítěz Nezdřev nemohl 

chybět. V nádherném prostředí zámec-

kého parku uspořádali za příznivého 

počasí Oselečtí velmi pěkné tradiční 

sportovní klání. Své úsilí a um domácí 

prokázali i v soutěžním zápolení a po 

zásluze vybojovali díky úspěšnému 

finiši vítězství. Povedený závěr soutěže 

měli i Nezdřeváci a dokázali se odpou-

tat z posledního místa, na které se pro-

padli po druhé disciplíně, i když v té 

první dokázali vyhrát. Raritou bylo, že 

o první pořadí se v ní dělila hned čtyři 

družstva. Nakonec obsadili Nezdřevští 

5. místo, ale tento nepříliš lichotivý 

výsledek nikoho nezarmoutil, vždyť 

nespornou červnovou prioritou byl zdar 

nadcházejících oslav. 

"Člověk je týden pryč ze vsi a teď kou-

kám jak blázen. Na hřišti stojí zapojená 

sociální buňka, pod pergolou tamtéž 

perfektní zámková dlažba nahradila 

dosavadní nepohodlný štěrk. A už si 

nebudeme muset na akce půjčovat pó-

dium, protože máme teď své vlastní," 

komentoval pokrok v přípravách na 

poslední červnovou sobotu jeden z 

nezdřevských podnikatelů, když se 

vrátil z dovolené. Zároveň také finišo-

valy práce na úpravách prostranství a 

dokončovaly se výstavy. Většina oby-

vatel vylepšovala vzhled svých stavení, 

za všechny lze jmenovat JUDr. Mrázka 

a jeho nový plot, či opravenou fasádu 

na objektu manželů Šedových. 

Poslední dny před oslavami se dají 

označit za vrchol úsilí všech (mnozí si 

vzali v zaměstnání dovolenou) a je 

zbytečné rozvádět jednotlivosti.  

Ještě v pátek 29. se porouchal projek-

tor, tak bylo třeba půjčit si od sousedů 

jiný. A ještě v pátek bylo zapotřebí 

zajistit trasu na červencový Tour de 

oblouk. Úkoly byly jasné a díky spo-

lečné odpovědnosti se povedlo vše 

stihnout.  Jiří Čepelák 

ulturní komise při OÚ Hradiště 

uspořádala ve spolupráci s členy 

SDH Bezděkov 2. června 2012 v 

letním kině v Bezděkově dětské odpo-

ledne. Děti, které si své odpoledne při-

šly užít, skotačily při tanci a různých 

hrách a soutěžích. A zaskotačit si mohli 

s dětmi i rodiče. Zpěvem, hudbou i sou-

těžemi je provázela hudební skupina 

Asfalt. Každý malý účastník si odnesl 

domů od sponzorů akce drobné dárečky 

a na závěr nechyběl ani táborák s buřtí-

ky. Děkuji všem pořadatelům a sponzo-

rům – ALGIDA a PECU Klatovy, díky 

kterým se mohla tato krásná akce pro 

děti uskutečnit.                      Šulcová O.       
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úterý 26. června se konal první 

seminář zaštítěný projektem 

„Vytvoření sítě venkovských 

komunitních škol v Pošumaví“. Téma-

tem tohoto semináře byl palčivý pro-

blém dosud neexistujícího obchvatu 

našeho města a z toho plynoucí nepří-

jemnosti, které ztrpčují Kasejovickým 

život. 

     Kolem dvaceti účastníků semináře si 

postěžovalo na stále narůstající intenzitu 

dopravy a kamiony projíždějící centrem 

města, jejichž nemalý počet po zvýšení 

mýtného v roce 2011 ještě vzrostl. Upo-

zornilo na škody, které vznikají vlastní-

kům nemovitostí v těsné blízkosti ko-

munikace I/20. A poukázalo na hluk a 

výfukové plyny, které musí poslouchat 

a dýchat každý, kdo bydlí nebo je nucen 

chodit podél výše zmíněné silnice, a to 

často po velmi úzkých chodnících, pro-

tože silnice I/20 je sice hlavní spojnicí 

mezi západními a jižními Čechami a 

jako takové se jí dostalo označení ko-

munikace I. třídy a zároveň evropská 

komunikace E49, ale už se jí v mnoha 

místech nedostalo parametrů pro tyto 

typy komunikací požadovaných. 

     Účastnící semináře si však nepřišli 

jen stěžovat. Přišli, aby se pokusili daný 

problém vyřešit. Vyřešit problém vý-

stavby obchvatu, o jehož existenci či 

neexistenci rozhoduje vlastník komuni-

kace, jímž je v případě silnic I. třídy 

stát, tedy instituce, pro kterou vzhledem 

k RELATIVNĚ nízké intenzitě dopravy 

a RELATIVNĚ malému počtu ovlivně-

ných osob, není výstavba obchvatu Ka-

sejovic prioritou, je pro kasejovické 

občany v podstatě nemožné. Přesto jsme 

společně našli řadu věcí, které by Ka-

sejovičtí udělat mohli. 

     Mohli by založit občanskou iniciati-

vu, jež by upozorňovala na výše zmiňo-

vané problémy, které z dopravy vedené 

přímo centrem města plynou. Mohli by 

požádat Krajský hygienický úřad o pře-

měření intenzity hluku v blízkosti ko-

munikace I/20 a zjistit, zda nedochází 

k překračování státem stanovených li-

mitů. Mohli by zažádat o instalaci pro-

tihlukových opatření… 

     Zmiňovaný seminář byl po delší 

době první akcí, která se pokusila celou 

problematiku obchvatu města veřejnosti 

přiblížit. A určitě to nebyla akce posled-

ní. Pokud chceme dosáhnout výstavby 

silničního obchvatu, budeme muset zod-

povědným institucím předložit velké 

množství argumentů. SPOLEČNĚ. 

Všechny výše zmiňované kroky mají 

totiž jednu podmínku. Je nutné, aby je 

podpořil co možná největší počet obča-

nů. Pak můžeme doufat - jak zaznělo 

v závěru semináře - že naděje skutečně 

umírá poslední a obchvat v  Kasejovi-

cích bude. 

 Lenka Černá   

komunitní koordinátorka Kasejovice 

únoru letošního roku oslavili 

manželé Hlavničkovi Marie a 

Václav z Budislavic smaragdo-

vou svatbu, padesát pět let společného 

života. I když se ani jim starosti a ob-

čas nějaké nemoci nevyhýbaly, žili 

spolu hezký a spokojený život. I man-

želé Frűhaufovi Věra a Václav 

z Mladého Smolivce oslavili toto hezké 

a významné výročí, smaragdovou svat-

bu, v červnu rovněž roku 2012. Oběma 

manželským párům jsme významné 

výročí nemuseli připomínat, přesto byli 

potěšeni z přání, kytičky a dárkového 

balíčku od obce Mladý Smolivec. 

Eva Kubová 

Manželé Frühaufovi z Mladého Smolivce Manželé Hlavničkovi z Budislavic 

letošním roce byl pověřen pořádá-

ním okrskové soutěže Sbor dob-

rovolných hasičů v Hradišti. Přes-

to, že členové tohoto sboru měli 

v pořádání takové soutěže premiéru, 

zhostili se úkolu velmi dobře. Přípravě 

věnovali spoustu času a určitě to bylo 

vidět na celém průběhu soutěžního od-

poledne. Děkuji všem, kteří se na pří-

pravě podíleli. 

Jaroslava Ladmanová, starostka  
 

LETNÍ KONCERT pěveckého a chrámové sboru  

VELKOBOR z Velkého Boru pod vedením paní Radky Kočí  

se uskuteční v pátek 3. srpna 2012 od 18.00 hod.  

v kostele sv. Ondřeje v Bezděkově.  

Zazní především lidové písně ve dvojhlasé a trojhlasé úpravě,  

Dvořákova dueta a jedno překvapení.  
 

Všichni příznivci krásné hudby a zpěvu jsou srdečně zváni. 

 

 

 



 

 

  

Červenec 2012                                                     str. 6                                                 Číslo 7; ročník XVII. 

 

 

 

 

historickém duchu 

se nesl školní vý-

let, na který se 

vydali žáci šestého 

a devátého roční-

ku společně se svými učitel-

kami. Neputovali sice pěšky 

či na koních, ale autobusem, 

který je dovezl k první za-

stávce putování – na hrad a 

zámek Velhartice, který nále-

ží mezi nejkrásnější šumav-

ské hrady. Historie hradu 

spadá do 12. a 13. století, kdy 

ho začal budovat Bohumil 

z Budětic. V jeho práci pokra-

čovali věrní komorníci krále a císaře Karla IV. Bušek starší a 

jeho syn Bušek mladší z Velhartic.  

 Cílem návštěvy Velhratic byla prohlídka hradního 

komplexu, při které se žáci dozvěděli, jak se žilo lidem 

z jednotlivých vrstev středověké společnosti, jak probíhala 

vlastní stavba hradu a jakou měl svou funkci. Žáci se např. 

dozvěděli, že zcela ojedinělým architektonickým prvkem 

tohoto hradního areálu, který bychom jen těžko hledali u jiné-

ho evropského hradu, je kamenný most dlouhý 32 m, široký 

3m a vysoký téměř 10 m se čtyřmi lomenými oblouky na 

masivních válcovitých pilířích. Součástí rozlehlého hradního 

areálu je malý skanzen tvořený stavbami lidové architektury, 

jež si žáci rovněž prohlédli.  

 Druhou zastávkou školního putování bylo horské stře-

disko Prášily, jež v minulosti patřily k významným sklářským 

centrům.  Zde žáci navštívili nejvýše položenou botanickou 

zahradu v České republice (875 m). Opomenuta nebyla ani 

prohlídka bizonů amerických, jež se pasou v ohradě v těsné 

blízkosti prášilského ráje rostlin. Poté už na žáky čekal věk 

Keltů, do kterého vnikli hned za branou místního Archeopar-

ku. Poutavé vyprávění průvodce seznámilo mladé návštěvní-

ky s životem starých Keltů. Sami si pak mohli vyzkoušet roz-

dělat oheň, udržovat ho pomocí měchu, namlít mouku, razit 

minci, skolit divočáka, vyřešit vědomostní kvíz o Keltech či 

vyzvat svého kamaráda na souboj.  

 Třetí zastávkou výletu bylo město Sušice. Zde se žáci 

již naplno vrátili do současnosti. Hodinku rozchodu tak strá-

vili nejen prohlídkou města, ale také nakupováním. A tak se 

spokojeni a plni zážitků mohli vrátit zpátky do Kasejovic.  

    Štěpánka Löffelmannová 

 
 

 

a pondělí 18. června připravila kasejovická pobočka 

Základní umělecké školy Nepomuk závěrečný žákov-

ský koncert. V sále kulturně-společenského centra se 

tak sešli žáci, kteří svým rodičů, učitelům a blízkým zahráli 

čísla, která připravili společně se svými učiteli. Na progra-

mu byly téměř tři desítky čísel, jež postupně předvedli žáci 

jednotlivých ročníků na příčné a zobcové flétny, kytary, 

housle, akordeony, keyboard a klavír. Sálem se tak linuly 

melodie jak starých mistrů, tak současných umělců a dokon-

ce nechybělo pár skladbiček, které si zkomponovali sami 

žáci. 

 Poděkování patří všem žákům, kteří na koncertě vy-

stoupili, jejich učitelům – D. Ondruškové, J. Navrátilové, 

M. Průchové, M. Vaníkové, O. Ondruškovi, J. Baštářovi a 

P. Švantnerovi a městu Kasejovice za zapůjčení sálu kultur-

ního centra a všem dalším, jež se na organizaci a průběhu 

koncertu podíleli.    

    Štěpánka Löffelmannová 

sobotu odehrálo Smolivecké Áčko poslední zápas sezó-

ny. Již druhým rokem hrají I.B.třídu. Letos skončili na 

sedmém místě. Vzhledem ke zdravotním problémům, 

které postihly klíčové hráče, je to určitě slušný výsledek. Sa-

mozřejmě, že trenér Marcel Voříšek, nebyl s výsledky svých 

hráčů úplně pokaždé spokojen, ale to k fotbalu patří. Moc 

spokojený trenér potom nemá motivaci něco zlepšovat a po-

stupovat v žebříčku nahoru. Trenér musí být motor družstva. 

Vždyť i postup Áčka do vyšší třídy přede dvěma roky přitáhl 

na hřiště více fanoušků a fanynek. Smolivecké Béčko skonči-

lo na místě předposledním, což není moc dobré a i trenér Jiří 

Beneš s tímto výsledkem spokojený určitě není. Žáci se však 

vytáhli a z našich týmů skončili nejlépe a to na druhém místě. 

Bohužel družstvo žáků v letošním roce končí a od příští sezó-

ny Smolivec mít žáky nebude. Je to smutné, velké děti ode-

jdou a s nimi i velká část historie smoliveckého fotbalu. Dětí 

je bohužel u nás málo a ty, co mají zájem o fotbal, ještě mé-

ně. Některé naše děti hrají v Kasejovicích, kde mají určitě 

dobré podmínky, ale o to jich je u nás méně. Trenérům dětí 

Karlu Nesvedovi a Milanu Karlíkovi patří poděkování za 

práci s dětmi. Přejeme fotbalistům a trenérům hezké prázdni-

ny a sílu do další sezóny a fanouškům a fanynkám, ať zůsta-

nou věrní fotbalu.   

       Eva Kubová 

  

Středověk v praxi. 

foto -lfs- 

foto -lfs- 
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O myslivosti v našem kraji v dobách dávno minulých 
dubnovém čísle Kasejovických novin jsem si se zájmem přečetl krátký článeček Poděkování mysliv-

cům", v tomto případě pánům Jiřímu Sudovi a Martinu Jedličkovi, členům kasejovického myslivecké-

ho sdružení "Čihadlo" za uspořádání besedy s mysliveckou tématikou pro žáky ZŠ Kasejovice. Pokud 

vím, nejednalo se o besedu první a jsem přesvědčen, že jistě ne ani poslední. Členové tohoto sdružení nejen, 

že mezi mládeží probouzejí zájem o přírodu a o veškeré dění v ní, ale možná, že si už dnes vychovávají své budoucí nástupce. Mezi 

námi dospělými se ovšem běžně vyskytnou jedinci, kteří se ve své neznalosti domnívají, že členové mysliveckých sdružení nemys lí 

na nic jiného, než na to, jak by si mohli ve svém okolí co nejsnáze a co nejrychleji vystřílet, co se jen dá. Zcela jim uniká , že myslivci 

po celý rok o zvěř pečují, už během léta a podzimu pro ni opatřují zrní, seno, žaludy atd. a v zimě, často ve vysokém sněhu, na úkor 

svého volného času tyto zásoby rozvážejí nebo roznášejí v pytlích ve svém revíru do krmelců a zásypů. Dbají tak o to, aby zvě ř netr-

pěla hladem a snáze přežila zimní období. Zachraňují tak v dnešní uspěchané době opravdu už jen zbytky početního stavu zvěře,  

který pamatujeme v našem kraji před nějakými 60 - 70 roky. Pokud si dnes myslivec vůbec vystřelí, tak snad na divoké prase, nebo  

někde u rybníka na kachny; koroptve jsou u nás již několik desetiletí přísně chráněny, bažanti (kdysi tak hojní) jsou dnes od chovává-

ni v líhních, do revírů jsou vypouštěni až jako odrostlejší a potkat někde v polích zajíce už je opravdu jen náhoda. Je těžko  uvěřit, že 

ještě krátce po ukončení 2. svět. války přijížděli na koroptví a bažantí hony i zahraniční lovecké výpravy.  

 Snad neuškodí, když se ve svém povídání vrátím časem o několik století nazpět a podělím se s vámi o to, co jsem se o tehdejší  

myslivosti dozvěděl z historických pramenů a dokumentů:Jistě vás překvapí, že i v třemšínských a rožmitálských lesích žili kd ysi i 

medvědi a vlci: dozvídáme se o tom z oznámení, která Česká komora psala r. 1628 arcibiskupovi Harrachovi. Medvědi i vlci se v y-

skytovali i v březnickém revíru ještě r. 1660  a poslední vlk byl spatřen ještě o dalších 90 let později u selského statku č.3 v Roželově. 

Že i vlci se vyskytovali i na Lnářsku a Kasejovicku ukazuje výpis, pocházející z písemného materiálu archivu bývalého lnářského 

velkostatku, kde se uvádí zpráva z r. 1698: "Navrhuje se, aby vlci a lišky se mohly lépe hubit, zřídit "vlčí jámu" a při ní m alou boudu 

za Kasejovicemi a ta stará "vlčí jáma" by se vyspravit mohla a k těmto jamám navrhuje se svážet v době od sv. Václava do sv. Matěje 

všechna uhynulá dobytčata coby návnada.  "Černá zvěř" - tedy divoká prasata - se volně pohybovala v našem kraji až do konce 18. 

století, pak se jejich početní stav z nějakého důvodu značně snížil, že z okolí skoro vymizela, ale majitelé jednotlivých pan ství je pak 

chovali v ohražených oborách, kde byla celoročně pravidelně krmena a proto se nesnažila utéct do volné krajiny. Když po roce 1948 

tyto majetky přešly do vlastnictví státu, ohražení obor na mnoha místech zchátralo natolik, že tehdy už jednotlivé kusy nikým  nekr-

mené se znovu dostaly do volné přírody a následně se pak přemnožily do nynějších početních stavů. Počty jelenů a srnčí zvěře byly v 

minulých stoletích taktéž na slušně vysoké úrovni - např. v jedné lnářské oboře žili 3 staří a 2 mladí jeleni a několik laní, v jiné u 

Záboří 1 bílý daněk, 4 danělky a 4 mladé kusy.  

 Ve volné přírodě, tedy v brdských lesích, patřících lnářskému, rožmitálskému a březnickému panství žily stovky jelenů, kteří 

způsobovali mnoho škod jak na mladých lesních porostech, tak i na polích v celém okolí. Koroptvím a bažantům, ba i tetřívkům byla 

také věnována velká péče: od vylíhnutí byla tato "pernatá" zvěř odchována v panských koroptvárnách a bažantnicích do doby dospě-

losti a pak vypouštěna do honitby. Jeden archivní zápis z r. 1741se zmiňuje o pohromě, která potkala kdysi lnářskou bažantnic i: Fran-

couzští důstojníci, kteří tehdy obsadili Lnáře, v ní vystříleli skoro vše, co létalo i nelétalo. Stalo se tak na přelomu roku  1741-1742. 

Čtenáře snad bude zajímat, zda některý druh zvěře byl chráněn "ze zákona" a to i když se jednalo o zvěř tzv. škodnou. Opět nahléd-

neme do archivu lnářského velkostatku, kde se dočteme, jak byli odměňováni panští hajní za odstřel takových škůdců v 16. století: 

Odstřelné za orla (!) bylo 36 krejcarů, za orlici (!) 35 krejcarů, za jestřába 12 krejcarů, výra 30 krejcarů, za sovu 6 krejcarů, krkavce 5 

krejcarů, volavky 15 krejcarů. Za odstřel vlka 1 zlatý 10 krejcarů, za rysa 3 zlaté. Z uvedeného vyplývá, že žádný z dravců tedy hájen 

nebyl! Ovšem to by mohlo svádět k názoru, že hajní vystříleli v honbě za odměnou uvedenou zvěř beze zbytku. Opak je pravdou: 

vysoké stavy škodné zvěře sice opravdu omezovali, ale záměrně nechávali několik jedinců na živu. Ti se v příštím roce opět ro zmno-

žili, takže bylo zase co střílet a hajní o peníze takto přivydělané nepřišli - prováděli takto vlastně regulovaný odstřel. Chytře vymyšle-

no, že? Aby si hajní nemohli odstřelenou škodnou zvěř vymýšlet a uměle si tak svou odměnu zvyšovat, museli ze svého úlovku ma ji-

teli panství předkládat tzv. "znak" - z pernaté zvěře zobák (nebo celou hlavu), ze srstnatého zvířete oháňku nebo tlamku a v případě 

vzácného exempláře celý kus. 

 Myslivost byla v té době doménou majitelů jednotlivých panství a vlastníků okolních lesů. Poddaní, kteří by si bývali jistě 

také rádi něco ulovili pro svou potřebu, se museli spokojit jen s úlohou honců. Řád arcibiskupa Harracha z r. 1633 dokonce stanovil 

trest smrti pro toho, kdo by měl u sebe ručnici, kuši, nebo jiný myslivecký nástroj. Že to nebylo pouze plané nařízení, o tom  bychom 

se mohli dočíst v archivu rožmitálském: Roku 1565 měl být potrestán jakýsi Vaněk z Rožmitálu, že na zámku v noci ukradl zajíce, 

který visel na pavlači a k tomu ještě jiná lotrovství a krádeže odedávna prováděl. Byl propuštěn na svobodu, když na sebe "uč inil 

zápis". To bylo jeho podpisem stvrzené prohlášení, že bude-li ještě jednou přistižen při nějaké krádeži nebo pytláctví, může být bez 

dalšího úředního řízení popraven. Zvěř byla, jak si to sám císař pán přál, přísně hlídána.V lesích byly postaveny dřevěné, někde do-

konce zděné boudy, v nichž jak za dne, tak i v noci byl někdo na stráži, vybaven střelnou zbraní. Občas se mezi lesním person álem a 

bandami pytláků odehrávaly celé přestřelky, při nichž bývaly na obou stranách i ztráty na životech. Na samý závěr uvádím číse lný 

přehled o odstřelu užitkové zvěře na velkostatku lnářském z let 1897 - 1902. Poněvadž lnářský revír sousedí s kasejovickým, hustota 

zazvěření byla asi skoro stejná, ale musíme vzít v úvahu, že lnářský revír byl o mnoho větší než kasejovický, takže počty úlo vků ka-

sejovických myslivců byli jistě skromnější, ale zprávy o tom se bohužel nedochovaly…  

Rok   dančí    srnčí    zajíc       králík tetřívek      bažant koroptev   křepelka 

1897   46    5    975       13   6       474 1654  9  

1898   29    15    1759       22  9       613 3124  4 

1899   40    13    1385       19  2       376 2944  4 

1900   32    12    1296       12  4       584 2007  5 

1901   29    16    1133       12  22       751 2001  7 

1902   25    19    1944       22  11       882 3007  16    

     Lesu a lovu zdar!   -káf-   
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Vlasta Škudrnová, Řesanice 
Jan Vejpustek, Kasejovice 

Vlasta Jiřincová, Kladrubce 
Jaroslav Jílek, Mladý Smolivec 

 

 

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 
 

 

  Karel Štorkán: Meč magistra medicíny 
  Erica Jongová: Strach vzlétnout 
  Vlasta Javořická: Vyhaslý krb 
  Barbara Cartland: Fantom v Monte Carlu 
  Jude Deveraux: Princezna 
  Daphne du Maurier: Let sokola 

  Oldřiška Ciprová: Čas žít, čas milovat 
  Města a obce Plzeňského kraje 
 

  Hrad - Letopisy obléhání 
  Morris, Goscinny: Bílý kavalír 

 

Zájemcům o historii Kasejovic a okolí je v knihovně k dispo-

zici obsáhlý soubor článků z Kasejovických novin s historic-

kou tematikou, které vybral a sestavil pan Karel Horal. Dále je 

v knihovně možnost získat tematicky vytvořenou bibliografii 

Kasejovických novin, za kterou vděčíme panu Mgr. Vladimíru 

Červenkovi. Díky ní můžeme snadno nalézt, v jakém čísle 

Kas. novin je publikován ten či onen článek.  
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Antonín Kvasnička, Kasejovice 

Martin Bláha, Kasejovice 

Adam Navrátil, Kasejovice 

Jan Adamec, Kasejovice 

     

veme vás na tradiční pouť v Oselcích 15. července. 

Hasiči SDH Oselce pořádají v sobotu 

14.7. předpouťovou zábavu v sále Obecního šenku. V 

neděli od ranních hodin probíhá pouť u sv.Markéty. Od 9 

hod. bude hrát kapela k poslechu i k tanci. V kapli v 11.30 

hod. bude mše svatá. Nebude chybět dudačka, občerstvení, 

prodejci všeho zboží a dobrá a klidná nálada. Na návsi budou 

pouťové atrakce. Ve SŠ Oselce bude otevřená Galerie pod 

věží v neděli odpoledne.           -mc- 

 

Oselecké štěně - VIII. ročník nohejbalového 

turnaje dvojic 

sobota 14.7.2012 v 9 hod. 
 

Místo konání: víceúčelové hřiště v Oselcích u okálů 

Soutěž:            rekreačních hráčů 

Přihlášky:        na místě soutěže do 8.30 hod. 

Vklad:             100 Kč za družstvo splatný u prezentace 

Obuv:     sportovní, kolíky zakázány 

Ceny:     tekuté 
 
 

Oselecký klokánek - skok do dálky z místa 

- sobota 14.7.2012 
 

 

 9.30 -   žákyně a žáci předškolní a 1. třídy ZŠ                               

10.00 - žákyně a žáci 2. a 3. třídy ZŠ  

10.30 - žákyně a žáci 4. a 5. třídy ZŠ  

11.00 - žákyně 6. a 7. třídy ZŠ   

11.30 - žáci 6. a 7. třídy ZŠ  
 

Místo konání: sportovní hřiště v Oselcích u okálů 

Přihlášky: na hřišti 15 minut před zahájením kategorie 

Ceny: první tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné       

          ceny, medaile a diplomy 

 

 

 

 
 

90 let Anna FAMĚROVÁ Řesanice 
85 let Marie VIKTOROVÁ Kasejovice 
84 let Marie VĚTROVCOVÁ Nezdřev 
82 let Marie POHANKOVÁ Kasejovice  
81 let Blažena SUDOVÁ Bezděkov 
  Miloslav MAROUŠ Dožice 
79 let Bohumil ŠOLLE Zahorčičky 
77 let Libuše ILLOVÁ Dožice 
  Růžena TOUFAROVÁ  Dožice 
  Miloslava ŠÍMOVÁ Mladý Smolivec 
76 let Marie POJEROVÁ Dožice 
74 let Amália KRČMÁRIKOVÁ Kasejovice 
  Josef JIŘINEC Nezdřev 
72 let Jaromíra MARKOVÁ  Hradiště 
  Blažena SUCHÁ Kasejovice 
71 let Květoslava HLAVSOVÁ Kasejovice 
  Vojtěch KOTYZA Hradiště 
  Jana ARNOŠTOVÁ  Dožice 
70 let Václav MOTEJZÍK Kasejovice 
65 let Bohuslav HAMZA Kotouň  
  Václav RAŠKA Oselce 
  Věra ZIMMERMANNOVÁ  Hradiště 
60 let Jan TUREK Řesanice 
  Jaroslav KUŽEL  Kasejovice 
  Luboš RIEDL Starý Smolivec 
  Marie SKUHRAVÁ Starý Smolivec 
  Josef KREJČÍ Hradiště 
  Anna KRLIŠOVÁ Bezděkov 
  Anna VLKOVÁ  Zahorčičky 

 

SVOZ PLASTŮ  

V KASEJOVICÍCH 
 

se uskuteční 30. a 31.7. 2012. 
 

Plasty připravte v zavázaných pytlích  

před svými domy nejdříve jeden den  

před plánovaným svozem! 

 



 

 

  

Červenec  2012                                                   str. 9                                                   Číslo 7; ročník XVII. 

 

 Rozloučení se Včelími  

medvídky a předškoláčky 
 

e středu 27.6. ožila zahrada naší MŠ 

veselými hlasy rodičů a dětí. Letošní 

zakončení školního roku bylo ve 

znamení loučení s předškoláčky a s Čmel-

dou  a Brumdou. Celý týden jsme se 

všichni na tento důležitý den pilně připra-

vovali a moc jsme se těšili. Celým odpo-

lednem nás na zahradě provázeli kluci, 

Včelí medvídci, fandili nám a pomáhali 

při  soutěžení. Moc jim to slušelo. Nejdří-

ve nás čekalo slavnostní pasování na ško-

láčky s malou maturitou, kterou jsme 

zvládli všichni na jedničku. Na památku 

jsme dostali šerpu a knihu s malým dár-

kem od Včelích medvídků. Že jsme 

opravdu šikovní a ani cizích jazyků se 

nebojíme jsme ukázali s kroužkem Barev-

ná angličtina a němčina. Jako zdatní flét-

nisté jsme se představili s kroužkem Vese-

lé pískání s písničkou z Večerníčku. Všem 

paní učitelkám děkujeme za to, co nás 

naučily. Překvapením pro nás byla návště-

va členů Mysliveckého sdružení Čihadlo 

Kasejovice, Fandy Sedláka a Václava 

Motejlíka se svými čtyřnohými kamarády.  

Ti nám předvedli, co umí a jak jsou pro 

své pány nepostradatelní. Pomáhají při 

lovu, vyhánění zvěře před sečením luk, 

aportují a stopují zraněnou zvěř. Děkuje-

me. A pak jsme soutěžili a soutěžili … 

Závody v pojídání špaget, pití limonády, 

nošení vajíčka na lžíci, závody ve skoku 

s míčem, krmení Pučmelouda, lovení 

jablek za stopku z vody, odměna nás ni-

kdy neminula. Ještě nakreslit ,,Čmeláčí 

radost,, a hurá na táborák s voňavými 

buřty. Kdo si chtěl zahrát na indiána, mohl 

si zajezdit na koních p. učitelky Aleny 

Braunové. Domů jsme odcházeli až večer, 

unaveni, plni dojmů a zážitků, ale spoko-

jeni. Velké poděkování patří dětem ze ZŠ, 

které nám při této akci moc pomohly. 
 

Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ 

 

 

MŠ Kasejovice bude uzavřena od 30.7.do 31.8. 2012.   

Školní rok 2012/2013 začíná 3.9. 2012. 

Krásné prázdniny a dovolenou, prožitou se svými 

dětičkami, hodně sluníčka a pohody Vám přejí 

zaměstnanci MŠ Kasejovice. 

 

 

řížky – Boží muka, byly v minu-

losti skoro u každé cesty, před 

každou vesnicí. Potkáváme je na 

svých toulkách krajinou. Občas se u 

nich zastavíme a zamyslíme se nad tím, 

kdo a z jakého důvodu je postavil právě 

zde. Jsou to němí svědkově dějů a časů 

dávno zašlých i těch budoucích. Trpěli-

vě snáší vlídné zacházení stejně tak 

jako neuctivou ruku lidí bez víry, úcty a 

hlubšího smyslu. Ano, bavíme se o 

kapličkách a křížcích, kterým říkáme 

Boží muka.  

I u nás najdeme mnoho těchto sakrál-

ních staveb, bohužel některé chátrají, 

jiné zase bez povšimnutí zmizí. Ne kaž-

dý z těchto svědků minulosti, který 

zmizel, se dočká, že bude znovu nale-

zen a opraven. Přestože Obec Mladý 

Smolivec se snaží tyto historické stavby 

opravovat a uchovávat, je jich ještě 

stále mnoho, které na opravu zatím 

čekají. Některé ztracené křížky mají 

takové štěstí, že je najdou naši všímaví 

občané. Na křížek nás upozorní, nebo 

v lepším případě na vlastní náklady 

opraví a znovu do přírody vrátí. Tak 

tomu bylo i s křížky u cesty z Mladého 

Smolivce do Dožic, které našel a opra-

vil pan Robert Krejčí. Nebo paní Květa 

Marešová, která zachránila anděla 

z Božích muk u Starého Smolivce, kte-

rého zloděj vytáhl ze zamřížovaných 

muk, ale nechal ho ležet u cesty. Proč, 

to už nezjistíme, ale díky paní Marešo-

vé, která si ho v neděli ráno v půl šesté 

všimla, nám zůstal. Takové dobré skut-

ky si rozhodně připomenutí a pochvalu 

zaslouží.   Eva Kubová 

foto -il- foto -il- 

 

 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 

100, 371 585 149, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  

č.j. 006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.8. 2012 . Příjem  

příspěvků do KN č. 8/2012 do 31.7.2012.                                          
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Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu 

Kasejovic (naproti parku). Dům je přízemní 

1+ 4, celý podsklepený. Je napojen na plyn a 

městský vodovod. Obytná plocha je celkem 

112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. 

Velká garáž, dílna a sklepy, kolna. Zahrada 

223 m2. Cena k jednání 1 490 000 Kč. Tel. 

603 418 514. 

Pronajmu zařízený byt 2+kk v Kasejovicích. 

      Tel.608 638 003. 

Prodám 10 ks HAKY lešení, cementové taš-

ky a eternitové šablony. Cena dohodou. Tel. 

605 551 061. 

Prodám slunný byt 3+1 v OV 71 m2 se skle-

pem, ve 2. patře ve Lnářích. Klidná část obce 

8 km od Blatné. Nová plastová okna, topení, 

stoupačky. V bytě zůstane kuchyňská linka 

se sporákem, nové interiérové dveře, nová 

podlaha v kuchyni, vestavěné skříně. Měsíční 

náklady cca 4000 Kč. Volný po domluvě. 

Cena 1 020 000 Kč. Při rychlém jednání 

možná sleva. Tel.724 947 355, 728 208 390. 

Kulturně společenské centrum Kasejovice 

 ve spolupráci s Plzeňskou školou tance a etikety pořádá 

 
 

 
 

Zahájení 5. října od 19 hod. 
 

◙ výuka v pátek 19-21 hod. 

◙ 10 lekcí po 2 hod.  

◙ cena kurzu 1000 Kč - 1500 Kč (podle počtu přihlášených) 

◙ ukázky na www.tanec-plzen.cz  
 

◙ Přihlášky a informace v Obecní knihovně, nebo na Městském úřadě.      
      Informace na tel. 602 429 346. 

 

P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává slepičky snáškových 

plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a  Dominant  žíhaný, kropenatý, 

černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! 

Stáří slepiček -12-17 týdnů - cena 139-170 Kč /ks.  

Ceny jsou konečné a neměnné. 

Prodej se uskuteční : v pátek 27.července 2012 

Kasejovice – u fotbal. hřiště – v 14.40 hod 

Případné bližší informace – tel : 728605840   728165166   415740719 

Kulturně společenské centrum připravuje tyto výlety: 

Zámek Březnice- prohlídkový okruh zámkem,  

bylinková zahrada, anglický park  

12. srpna 2012, odjezd v 15 hod, návrat  v 18.30 hod. 

cena 190 Kč pro dospělého, pro děti a důchodce 160 Kč  

ZEMĚ ŽIVITELKA 

v sobotu 1. září 2012, odjezd 7.15 hod. z Oselec,  

 7.30 hod. z Kasejovic, cena 180 Kč za dopravu 
 

Závazné přihlášky včetně úhrady u D. Jakubčíkové v prodejně Droge-

rie v Kasejovicích a v případě Země živitelky i na Obecním úřadě 

Oselce. Informace na tel. č. 602 429 346. 

 

 

 

 

 

- u nás najdete oděvy a textil svých oblíbených 

značek za příjemné ceny 

- velký výběr kojeneckého oblečení 1-4 roky 

 

 

Otevřeno: ÚT-PÁ  9.00 – 12.00    14.00-18.00 

                 SO       9.00 – 12.00 

Kasejovice 256, odbočka na Řesanice,  

Polánka. Tel: 721 528 576 

 

 

SDH Kotouň pořádá 21.července 2012 
  

NOHEJBALOVÝ TURNAJ  
neregistrovaných trojic 

 

Hraje se o věcné ceny pro prvních  
pět družstev. 

 

Přihlášky emailem na sdh@kotoun.cz nebo  
telefonicky na čísle 777 607 507 (po 16 hodině).  

 


