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

áří je poměrně bohaté na událos-

ti. Začíná škola, končí léto, začí-

ná podzim, rostou houby, sklízí 

se ovoce, připravuje se zahrádka na 

jaro… Ano, je to dost obtížné najít 

chvilku volna mezi těmito příjemnými 

povinnostmi. Zvlášť pokud ještě slu-

níčko hřeje jako zamlada. Ale kdo si v 

neděli 23. září tu chvilku na koncert v 

kasejovické synagoze našel, jistě při 

něm zapomněl na zahrádku i na houby 

a nechal se unášet melodií jako na pa-

vučince babího léta.  

 Letos se konal již pojedenácté 

koncert vážné hudby v rámci cyklu 

HUDBA V SYNAGOGÁCH. V minu-

lém roce jsme měli možnost slyšet har-

fenistku Janu Boučkovou, rok předtím 

zde vystoupilo Kociánovo kvarteto. V 

Kasejovicích! V krásných prostorech 

židovské synagogy! Bez nutnosti na-

vštívit nějakou metropoli! Jen tak od-

poledne po kávě si zajít na koncert... 

Není to skvělé? Letos návštěvníky kon-

certu nadchl sytý bas pana Richarda 

Nováka a klavírní doprovod Jaroslava 

Šarouna. Na programu byla díla Anto-

nína Rejchy, Gustava Mahlera, Vítěz-

slava Nováka, Felixe Mendelssohna 

Bartholdyho, Bohuslava Martinů a 

Antonína Dvořáka. 

 Jako poslední píseň zazněl žalm 

o městě Davidově, Jeruzalémě, který 

umocnil nádherný dojem z koncertu,  

z krásného zpěvu jednaosmdesátiletého 

pěvce Richarda Nováka a korespondo-

val s prostory synagogy, která jistě 

podobné žalmy slýchávala, když je 

ještě měl kdo zpívat. 

      Dana Matějovská 

 

áci kasejovické školy pokračovali 

opět ve spolupráci s partnerskou 

školou ve Zwieselu. Navštívili 

Zwiesel ve dnech 2. - 4. října. O svých 

zážitcích a poznatcích napíší určitě sa-

mostatný článek. Nabízí se zde malé 

zamyšlení a srovnání našich dětí s dětmi 

z partnerské školy. Světe div se, jsou 

úplně stejné!!! Srovnat velkou přestáv-

ku  v naší škole a ve zwieselské je úplně 

stejné. Křik, běhání, hledání kamaráda 

či kamarádky.... Pak nastane zlom, zvo-

nění. Všichni žáci jsou ve třídě, jako u 

nás!? Další postřeh je ze školní jídelny. 

Normální hluk, bavení, který nabýval na 

intenzitě. Následuje příjemný zvuk zvo-

nečku a všichni okamžitě ztichnou a 

jedí, další zvonění, následuje opět nor-

mální "hluk" při jídle. Žáci se jen zklid-

nili. Jedná se o porušení demokracie? 

Určitě ne. Vadí mně, že někteří naši 

strávníci jedí v čepici a považují to za 

normální a napomenutí za omezování. 

Zamyšlení nad naším školstvím se nabí-

zí přímo ve významu slova projekt, kte-

ré začínám mít hrozně nerad. Skrývá se 

za tím mnoho. Dobré i špatné. Každá 

škola se zapojuje do několika, co možná 

největšího počtu,  projektů!! Zdá se 

mně, že je jich nějak moc nebo se za 

slovem projekt skrývá " obyčejné" vyu-

čování. Všichni cítíme, že je něco špat-

ného, ne- li shnilého v naší společnosti. 

Dokazuje to i nálada a spokojenost nás, 

obyčejných lidí, kterým ještě na něčem 

záleží. 

   Slova projekt, demokracie.... 

Třeba ve školství. Špatná či přímo zrůd-

ná myšlenka je, že žák je partnerem 

učitele, bohužel spíš učitelky. Není to 

tak. Žák je podřízený učiteli, v tom dob-

rém slova smyslu. Tak jako je tomu v 

běžném pracovním životě. Plní si své 

povinnosti, jde k tabuli, když je vyvo-

lán, má věci v pořádku (kdo z nás je má 

a je dokonalý). Služba plní své povin-

nosti.  Žákovská knížka je jeho doku-

ment, který odevzdá  vyučujícímu a 

nediskutuje. A jsou tu naše limity v 

tělesné výchově. Spousta rodičů s nimi 

nesouhlasí, píší mně anonymní dopisy, 

na které už jsem si zvykl. Škoda. Mně 

by nevadil podpis a myslím, že bych je 

nikdy nezneužil proti žákům.  

(pokračování na straně 6) 

 

 

Kasejovice  

za časů císařpána a tatíčka Masaryka  
 

Výstava historických fotografií z doby Rakouska-Uherska a 1.republiky.  

V kasejovických ulicích od 26.října do 2.listopadu 2012.  

Dne 27. října od 18 hod.přednáška Mgr. Vladimíra Červenky 

 doplněná čtením z kronik a promítáním historických fotografíí  

v kulturně - společenském centru.  
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Rada schválila: 

záměr odprodeje části pozemku 

st.parc.č.40/2 v k.ú.Chloumek 
 

Projednala: 

zadání územního plánu města Ka-

sejovice včetně jeho částí a doporu-

čuje zastupitelstvu města schválit 

žádost pana Petra Fialy o přidělení 

bytu v DPS 

žádost Domova Petra Mačkov o 

spoluúčast na úhradě nákladů za 

poskytované sociální služby Lence 

Fraitové, bytem Kasejovice 224 
 

Bere na vědomí: 

zprávu o výsledku výběrového říze-

ní na lesní techniku 

 

Zastupitelstvo projednalo mimo jiné: 

projednalo a schválilo zadání územ-

ního plánu města Kasejovice včetně 

jeho částí 
 

Schválilo: 

rozpočtové změny 

směnu pozemků p. Kašparové a 

Města Kasejovice 
 

Vzalo na vědomí: 

zprávu o činnosti rady města 

Usnesení ze zasedání 
Rady města Kasejovice 

ze dne 26.září 2012 etos se již podruhé obyvatelé 

Nezdřeva – stálí i takzvaní ví-

kendoví – rozhodli přihlásit své-

ho starostu do soutěže Era Starosta 

roku, kterou realizuje Nadace VIA a 

Era. Chtěli svou přihláškou vyjádřit své 

díky za jeho péči o obec, za starosti, 

které musí ve své funkci zvládat a za 

to, že podle jejich názoru se mu to daří. 

 Vyplňování spousty rubrik 

v přihlášce bylo problémem před 

rokem, kdy to pro nezdřevské aktivisty 

bylo poprvé. Letos jsme jen doplnili 

údaje za poslední období. Doložili jsme 

život naší obce a činnost starosty i pa-

mětní publikací. Na jeho podporu jsme 

sehnali i více podpisů než v loňském 

roce. Pravda, několik lidí podpis odmít-

lo. Bylo to jejich právo. Jen zamrzel 

v jednom případě argument: „Myslíte, 

že to má význam? Já myslím, že je to 

zbytečná snaha.“ 

 Odešel jsem z jeho chalupy a 

říkal si, možná má pravdu, ale musíme 

to zkusit, aspoň ještě tentokrát. Kdyby 

to vyšlo, pro obec by 250 000 korun, 

což je odměna za prvenství v soutěži, 

nebylo k zahození. Uvidíme. Přihlášku 

jsme odeslali a teď je to na porotě. 

Pokud její rozhodnutí bude pro Ne-

zdřev negativní, bude to znamenat 

v podstatě dvě věci. Porota usoudila, že 

jinde mají starostu lepšího, avšak vý-

sledky práce pana starosty Petra Chlan-

dy to nikterak nezmění. Jeho zkušenos-

ti a nasazení, které ohrozilo i jeho zdra-

ví, jsou obci ku prospěchu, což je vidět 

ne snad na každém kroku, ale zcela 

jistě zřetelně. Kdo se na jeho úsilí o 

rozvoj a zdárný chod obce podílí svou 

spoluprací, může být spokojen, že Ne-

zdřev se mění sice zvolna, ale přece jen 

k lepšímu. A to i když se Petr Chlanda 

nestane starostou roku a zůstane „jen“ 

starostou obce. 

   Jiří Čepelák 

 kategorii žen postoupila do 

okresního kola družstva žen 

obcí: Dnešice, Štenovický Bo-

rek, Vrčeň, Přešín, Hradčany a nově 

utvořené družstvo žen z Mladého Smo-

livce.  

 Okresní kolo se uskutečnilo 8. 

září 2012 v Sedlišti. Družstvo našich 

žen nezklamalo a důstojně SDH Mladý 

Smolivec reprezentovalo. Celé cvičení 

doprovázelo krásné počasí. To ještě 

znásobilo krásu nových mundůrů na-

šich hasiček, které patřily k ozdobě 

celého cvičebního dne. 

 Družstvo našich žen nezačalo 

nejlépe a v prvním kole štafety bylo 

diskvalifikováno za nepřesné provedení 

úkonu na třetím úseku. Ženy si ale vše 

vynahradily v kole druhém, kdy jejich 

výsledný čas 01:47:79 stačil na krásné 

druhé místo. To se jim bohužel nepoda-

řilo udržet po požárním útoku. Ale i tak 

celkově čtvrté místo není zklamáním a 

je příslibem na lepší umístění v dalších 

sezónách. Snad největší smůlu mělo 

družstvo žen z Přešína, které v obou 

kolech štafety i požárním útoku před-

vedlo neplatné pokusy. 

 K úplné spokojenosti všech bylo 

zajištěno chutné občerstvení v podobě 

chlazeného piva a grilovaných klobás. 

   Zdeněk Hřebejk 

 POZVÁNKA na seminář  
 

DOPRAVNÍ  

OBSLUŽNOST  
A PRACOVNÍ  

PŘÍLEŽITOSTI  
 

Seminář se koná  

v úterý 30. 10. 2012 od 17,00 hodin  

 

v budově Kulturně společenského  

centra Kasejovice  
 

 

Pojďme společně hledat možnosti, jak 

lze udržet stávající četnost dopravních 

spojů a umožnit tak cestování - nejen 

za prací - všem obyvatelům Kasejovic 

a okolí.  

Přijďte a zapojte se do diskuze o tom-

to problému!  
Ing. Marie Čápová, starostka města  

Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města 

Kasejovice ze dne 27.září 2012 

 

 

foto -zh- 
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Schvaluje: 

rozpočtové opatření 7/12 

žádost pana Kovaříka z Dožic na 

připojení svodu dešťové vody do 

kanalizace u domu čp. 36 v Doži-

cích za podmínek provozního řádu 

veřejné kanalizace 

příspěvek na pracovní stejnokroje 

ve výši 6000 Kč pro družstvo žen z 

Dožic 

nákup pozemku pod studnami 

v k.ú. Starý Smolivec p.č. 167 PK o 

výměře 12045 m2 za cenu 20 Kč/

m2 , celkem 240 900 Kč od pana 

Krátkého ze Starého Smolivce 

žádost paní Matasové z Plzně na 

provedení výkopu na obecním po-

zemku a provedení izolace na po-

zemku u domu čp. 6 

žádost paní Dostálové z Plzně o 

napojení na veřejný vodovod domu 

čp. 58 za podmínek provozního 

řádu veřejného vodovodu Dožice a 

úhradu poplatku 

žádost paní Dostálové z Plzně na 

umístění jímky na obecní pozemek 

p.č. 817/12 v k.ú. Dožice u čp. 58 

s tím, že pozemek bude pronajatý 

paní Dostálové 

výši neinvestičních nákladů v MŠ 

ve Starém Smolivci, která bude 

fakturována obcím mimo naše kata-

strální území ve výši 5 000 Kč/dítě/

celý rok 

Jmenuje: 

revizní komisi ve složení Spour Jan, 

Křížová Marie, Trhlík František 

 

Bere na vědomí: 

kontrolu usnesení 8/12 

žádost pana Valenty ze Starého 

Smolivce na odkup pozemků v k.ú. 

Starý Smolivec u domu čp. 18 a u 

Borku s tím, že pozemky se musí 

nejprve nechat zaměřit geodetem a 

poté budou směněny za jiné pozem-

ky ve vlastnictví p. Valenty 

dar honebního společenstva Mladý 

Smolivec, Starý Smolivec, Budisla-

vice, Dožice a Radošice Obci Mla-

dý Smolivec ve výši 50 000 Kč, 

který bude použit na náklady veřej-

ného osvětlení v obcích 

rozhodnutí KÚ PK, kterým se po-

tvrzuje platnost stavebního povole-

ní i prodloužení stavebního povole-

ní na cyklostezku Starý Smolivec - 

Dožice 

výsledek prověrky BOZP v budo-

vách i prostorách Obce Mladý 

Smolivec 

informace o probíhajících staveb-

ních akcích obce 

informaci o neinvestičních nákla-

dech v MŠ ve Starém Smolivci za 

rok 2011 (na jedno dítě 15.895 Kč) 

 

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce  
Mladý Smolivec ze dne 20. září 2012 

  

Zveme vás srdečně na  
  

 

  

v neděli 4. listopadu v 11.30 hod. 

v kostele Všech svatých  

v Řesanicích 

etos již po osmé pořádali 

v Oselcích na svátek patrona 

české země nohejbalový turnaj 

trojčlenných družstev. Řediteli J. Mar-

kovi se za ideálního počasí přihlásilo 

šest družstev. Na dobře připraveném 

pískovém hřišti se zvláštností - červe-

nými lajnami,  bylo odehráno patnáct 

zajímavých zápasů. Bez porážky zvítě-

zilo družstvo otce Radka a synů Lukáše 

a Filipa Hokrových. Zvláště hru a sme-

če  teprve  desetiletého Filipa bylo ra-

dost pozorovat. Nejvážnějším soupe-

řem, který na „Hokřících“ vyhrál jedi-

ný set, bylo mužstvo Kotouně, kde 

s kapitánem Petrem Járou - Louškem 

hráli bratři Pavel a Tomáš Pechrové. 

Třetí cenu si odnesl tradiční účastník, 

pánové ze zátoky Blahoústy na přehra-

dě Hracholusky v sestavě Sporka, Špe-

lina, Veselý. Zraněného Špelinu nahra-

dil v průběhu turnaje Petr Sluka. Ozdo-

bou turnaje byla účast slečen Absolo-

nové a Bauerové v družstvech „ Mánič-

ka“ a „Žerýk“. Na domácí „Ksichty“ ve 

složení Dovín, Kořán a Vastl zbyla na 

konec medaile jen bramborová.  

 Vítězná družstva byla spokojena 

s cenami v podobě zlatavého moku a 

sportovního textilu, které věnovala 

obec Oselce i s dobrotami prodejního 

stánku pí. Adámkové. Pořadatelé pak 

s fair play vystupováním a kázní všech 

hráčů. Po skončení turnaje poseděli 

hráči i diváci a hodnotili nejen úroveň 

hry, ale se starostou  Milošem Cikánem 

i problémy obce.  

 

Za pořadatele: PaedDr. Radovan Brož 

 

 

 

ne 8. září 2012 se v Kotouni ko-

nal pouťový turnaj v nohejbale 

trojic. Jako již tradičně dobrovol-

né hasiče několik dní předem potrápily 

rozmary počasí, ale v den konání turna-

je se počasí umoudřilo. Pivo se chladilo, 

polévka hřála a klobásky si visely 

v udírně, vše tedy bylo v nejlepším po-

řádku a turnaj mohl začít. Zúčastnilo se 

6 mužstev. Poté, co míč nesčíslněkrát 

absolvoval cestu přes síť a zpět, jsme se 

dopracovali k třem nejlepším.  

 Na prvním místě se umístilo dru-

žstvo z Podhůří, na druhém místě bylo 

mužstvo „Kouťáků“ a jako třetí se umí-

stili Hokříci z Horažďovic. Hráči si od-

nesli věcné ceny, například piva a uto-

pence (s nimiž se pořadatelé těžko lou-

čili). Po předání cen se hřiště bleskově 

přeměnilo v taneční parket a oslava pou 

ti v Kotouni mohla pokračovat. K tanci 

a poslechu zahrála kapela Minimax. 

 V sobotu 22. září 2012 se zástup-

ci SDH Kotouň zúčastnili běhu do sva-

tohorských schodů. Za SDH Kotouň se 

zúčastnili velitel Karel Prokop, strojník 

Petr Bláha a hasiči Petr Jára a Miroslav 

Picek. V Příbrami se sešla konkurence z 

celých Čech z dobrovolných i profesio-

nálních sborů. Naši hasiči zdolali celou 

trať. Do cíle se dostali ve velice sluš-

ných časech, na vítěze závodu to ovšem 

nestačilo. 

 

 

Kotounští hasiči na Svaté Hoře. 
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Oprava střechy na kostele v Kotouni 
 

 září jsme opravili střechu a vy-

čistili jsme okapy. Malou opra-

vou jsme předešli velkým ško-

dám. Bylo třeba poškozené tašky vy-

měnit a okapy vyčistit. Ženy umyly 

kostel před kotouňskou poutí. 
 

 Hasiči z Kotouně 
 

alo by se říci, že členové a cha-

lupáři se rozhýbali. Pořádali 

nohejbalový turnaj, pouťovou 

zábavu a pro děti rozloučení s prázdni-

nami. Předvedli dětem požární útok a 

prověřili techniku. Stříkačku PS 12 

mají po generální opravě a poškozené 

hadice se doplní. Doufáme, že na příští 

požární soutěži nebudou chybět. Je 

třeba poděkovat i starším hasičům, 

kteří předvádějí starou stříkačku. 
Ještě jednou děkujeme činným členům. 

 

 Místní komunikace na část  

obce "Dráha" v Kotouni je opravena 
 

ejdříve se vyčistil a prohloubil 

horní příkop s bagrem místního 

podnikatele p. Jandy. Zeminu 

jsme odvezli obecní technikou. Ces-

ta se rozrušila, srovnala a uvalila. Dru-

hý den se dala vrstva odboušeného 

asfaltu jemné kamenivo, které se po-

stříkalo asfaltem. Po položení jemnější-

ho kameniva se opět vše postříkalo a 

pravidelně válelo. Firma EUROVIA 

Silba.a.s. odvedla dobrou, rychlou a 

kvalitní práci. Krajnice byla dosypána 

asfaltovým odbrusem a to provedli 

pracovníci OÚ. 
 

 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení  

v Oselcích, v Kotouni a v Nové Vsi 
 

výměnou svítidel se započalo v 

Oselcích. Je udělaná polovina 

obce a v měsíci září se dodělají 

všechny obce. Je potřeba přendat slou-

py veřejného osvětlení v chodníku u 

zámecké zdi a postavit ještě jeden 

sloup na rozšíření osvětlení. 
Financováno to bude  částečně z účelo-

vé dotace v rámci Programu stabilizace 

a obnovy venkova Plzeňského kraje 

2012. 
 

Zimní údržba místních komunikací  

   a chodníků 
 

držbu silnice máme vyřešenou 

od loňského roku zakoupením 

nové obecní techniky. Odstraňo-

vání sněhu z chodníků jsme prováděli 

TEROU a nyní máme samojízdný žací 

traktůrek KARSIT  22/102HX s uzá-

věrkou diferenciálu. Máme možnost 

namontovat čelní radlici na sníh, nebo 

namontovat čelní smeták. Tento smeták 

by se mohl používat i v létě na úklid. 

Všechno musíme ještě promyslet. Aby 

se traktůrkem mohlo zajet na chodník, 

museli jsme chodník prodloužit, udělat 

pouliční vpust na dešťovou vodu a po-

ložit při místní komunikaci na Řesanice 

25 m obrubníků. 
 

Vývěsní tabule na plakáty 
 

ístní truhlář p. Bláha z Kotou-

ně udělal do každé vsi nové 

tabule na umísťování plakátů. 

Tyto tabule umístili naši pracovníci na 

vhodná místa. 

Miloslav Cikán, starosta Oselec 

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS OBČANŮM 

KASEJOVIC A OKOLÍ 

 

Vážení spoluobčané, 

 

         koncem června proběhl seminář 

Budou mít Kasejovice silniční obchvat? 

pořádaný v rámci projektu „Vytvoření 

sítě venkovských komunitních škol 

v Pošumaví“.  Na semináři zaznělo 

množství připomínek k stávající neudr-

žitelné situaci zapříčiněné stále narůsta-

jící intenzitou dopravy, jež je vedena 

přímo centrem naší obce, a jejímž řeše-

ním by byla právě výstavba silničního 

obchvatu. 

         Přestože život v Kasejovicích zne-

příjemňují výfukové plyny, hluk, zvýše-

ná prašnost, vibrace poškozující domy 

stojící v blízkosti hlavní komunikace a 

další obtíže způsobené velkým množ-

stvím projíždějících automobilů – jak 

osobních tak nákladních – není výstav-

ba obchvatu Kasejovic pro zodpovědné 

orgány prioritou.  

         Tuto skutečnost bude těžké změ-

nit, přesto bychom se o to měli alespoň 

pokusit. Proto prosíme občany Kasejo-

vic a okolí, aby tuto snahu podpořili a 

sepsali své připomínky a zkušenosti, v 

nichž uvedou proč jim doprava vedená 

středem Kasejovic vadí a proč by uvítali 

výstavbu obchvatu, nebo se připojili k 

petiční akci pořádané za týmž účelem.  

        Jistě ne každý je spisovatel, stačí 

pokud své postřehy napíšete v bodech. 

Stížnost by však měla obsahovat kon-

krétní újmy způsobené nadměrnou in-

tenzitou dopravy, a to zejména na ma-

jetku, a v ideálním případě i fotografie, 

které vzniklé škody doloží, neboť čím 

více konkrétních stížností se nám sejde, 

tím bude jednání se zodpovědnými in-

stitucemi snazší. 

         Písemné stížnosti lze vhodit do 

schránky na Městském úřadě Kasejovi-

ce, Kasejovice 98, 335 44, nebo zaslat v 

elektronické podobě na emailovou adre-

su koordinátor@kasejovice.cz do 31. 

12. 2012. Petici je možno podepsat 

v Obecní knihovně Kasejovice každé 

pondělí od 8.00 do 13. 00 a od 15.30 do 

17.00 a každé úterý od 12.00 do 14.30 

taktéž do 31. 12. 2012.  

         Takto sebrané stížnosti a petice 

jsou prvním krokem k získání materiálů 

a konkrétních argumentů, které budou 

předány vedení města Kasejovice a pou-

žity jako podklady pro jednání s Ředi-

telstvím silnic a dálnic Plzeňského kraje 

a dalšími zodpovědnými orgány. 

         Předem děkujeme za spolupráci. 

                                                                                     

Za KŠ Kasejovice, o. s. Lenka Černá 

 

 

 

Nová vývěsní tabule. Nové obrubníky při silnici k Řesanicům. 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
 

zve na vlastivědnou vycházku 
 

KRAJEM SV. JANA KŘTITELE - Radomyšl, Osek, Petrovice 
 

neděle 4. listopadu 2012 
 

Výchozí bod: Blatná, vlakové nádraží, odjezd v 8:04 

Délka trasy: cca 11 km 

Předpokládaný návrat vlakem v 15:25 z Radomyšle do Blatné 
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 únoru 2012 bylo založeno nové 

občanské sdružení Komunitní 

škola Kasejovice, o. s., jehož cí-

lem je podporovat spolupráci mezi jed-

notlivými organizacemi na Kasejovic-

ku, iniciovat veřejná setkání s co možná 

největším zastoupením veřejnosti a 

v neposlední řadě nabízet kurzy a jiné 

volnočasové aktivity obyvatelům Ka-

sejovic a okolí. 

          Komunitní škola Kasejovice, o. s. 

má v současné době deset členů a je 

stále otevřena novým zájemcům. Před-

sedou sdružení byl zvolen Vlado Šírek 

ze Řesanic, místopředsedou byla zvole-

na Růžena Časková a koordinátorkou 

sdružení Lenka Černá, obě z Kasejovic. 

          Komunitní škola Kasejovice, o. s. 

by ráda již tento podzim nabídla zájem-

cům z řad občanů Kasejovic a okolí 

několik kurzů a volnočasových aktivit. 

Kurzy jsou otevřené všem zájemcům 

bez ohledu na věk, národnost či pohla-

ví, přesto jsou některé kurzy přednostně 

určené vybraným skupinám, např. dě-

tem, dospělým, maminkám na mateřské 

dovolené atd. 

          Aktivity budou většinou nabíze-

ny formou ukázkové hodiny, kde budou 

mít zájemci možnost seznámit se s le-

ktorem, formou výuky či cenou kurzu. 

Splní – li ukázková hodina jejich před-

stavy, budou se moci ihned do kurzu 

přihlásit. Kurzy budou otevřeny na zá-

kladě zájmu veřejnosti. 
 

Komunitní škola Kasejovice, o. s. 

v roce 2012 nabízí následující kurzy  

a jedno tvůrčí odpoledne: 
 

Německý jazyk pro začátečníky  

ukázková hodina se bude konat 

v úterý  23. 10. 2012 od 19.00 do 

20.00 v přízemí Kulturně společen-

ského centra Kasejovice                                                      

Anglický jazyk pro začátečníky  

ukázková hodina se bude konat 

v pondělí 22. 10. 2012 od 10.00 do 

11.00 hod. v přízemí Kulturně spo-

lečenského centra Kasejovice 
 

Základy práce s počítačem pro začá-

tečníky  

ukázková hodina se bude konat v 

úterý 30. 10. 2012 od 10.00 do 

11.00 hod.v přízemí Kulturně spole-

čenského centra Kasejovice 
  

Kroužek fotografická dílna 

ukázková hodina se bude konat v 

pondělí 29. 10. 2012 od 14.00 do 

15.00 v budově ZŠ Kasejovice a  

bude také domluven čas konání 

podle možností zájemců  
 

Adventní odpoledne 

v sobotu 8. 12. 2012 od 14.00  do 

18.00 ve společenském sále  Kultur-

ně společenského centra Kasejovice   

NABÍDKA AKTIVIT KŠ KASEJOVICE, o. s.  
– PODZIM/ZIMA 2012 

úterý 25. 9. 2012 se konal 

v pořadí již třetí seminář pořáda-

ný v rámci projektu „Vytvoření 

sítě venkovských komunitních 

škol v Pošumaví“, tentokrát věnovaný 

životnímu prostředí.            Poměrně 

široce pojaté téma si kladlo za cíl zhod-

notit životní prostředí v naší obci a oko-

lí, poukázat na jeho nedostatky a nastí-

nit možný způsob řešení. To vše samo-

zřejmě na komunální úrovni, protože 

mnohé problémy ani obec ani řadoví 

občané nemají možnost ovlivnit. Na 

druhou stranu, existuje celá škála pro-

blémů, které právě řadoví občané ovliv-

nit mohou, a proto je škoda, že se těch-

to seminářů a obdobných veřejných 

setkání většinou účastní v tak malém 

počtu.  

          Obec Kasejovice umožňuje svým 

občanům třídění odpadu. Jedinou slabi-

nou je v současné době nakládání 

s bioodpadem, jako jsou větve a pose-

čená tráva. Likvidaci lze však s obcí 

dohodnout. Navíc je již zpracován pro-

jekt na výstavbu nového sběrného dvo-

ra, který počítá i s prostory na uložení 

bioodpadu a jeho následnou odbornou 

likvidací. Je tedy především na obča-

nech samotných, aby třídili odpad a 

nevhazovali do kontejnerů na tříděný 

odpad odpadky, které tam nepatří. 

       Obdobná je situace, co se týká čis-

toty ovzduší a zeleně. Intenzitu dopravy 

dost těžko ovlivníme a problematickou 

se ukázala i zeleň kolem silnic, která 

sice může do jisté míry zachytit prach i 

hluk z komunikace, ale také může 

v mnohých místech snížit přehlednost 

na komunikaci a stává se tak nebezpeč-

nou. Na druhou stranu, každý z nás 

může čistotu ovzduší ovlivnit volbou 

vhodného otopu – přiznejme si, pokud 

vhodíme do ohně PET lahev, opravdu 

to nevoní. A nejen to. Při spalování 

plastu a jiného k vytápění nevhodného 

materiálu se do ovzduší uvolňuje oxid 

uhelnatý a další  toxické a často i karci-

nogenní látky, které škodí každému, 

kdo je dýchá. Samostatnou kapitolou je 

péče o zeleň na vlastním pozemku. 

          Dalším problémem souvisejícím 

(nejen) s intenzitou dopravy se ukázal 

být hluk. Opět platí to, co v případě 

čistoty ovzduší – intenzitu dopravy 

neovlivníme. Ale omezit můžeme míst-

ní zdroje hluku. Vím, trávník se sám 

neposeče a rozhodně je snazší udržovat 

zahradu pomocí sekačky než kosou. 

Ale je skutečně nezbytné sekat trávník 

v neděli v osm hodin ráno?  

          Jen letmo se seminář dotkl pro-

blému, který už Kasejovické netrápí, 

ale může trápit okolní malé obce. Mlu-

vím o čističkách odpadních vod, které 

postupem času budou muset být ve 

všech obcích a které mohou být velice 

nákladnou záležitostí. Toto téma by si 

zasloužilo samostatný seminář, kde by 

byly zmíněny různé možnosti, jak a 

jaké typy ČOV lze zřídit a co jejich 

provoz obnáší. Možnost projednat toto 

(i kterékoli jiné) téma na semináři je 

však závislá na zájmu veřejnosti o daný 

problém a na ochotě veřejnosti o daném 

problému vést diskuzi. 

Lenka Černá (komunitní koordinátorka 

Kasejovice)      
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éčí Obce Mladý Smolivec byla 

zahájena stavební úprava zane-

dbané a málo využívané místní 

komunikace mezi vsí Dožice a Starým 

Smolivcem. Promění se v cyklostezku 

s asfaltovým povrchem. Projekt 

s názvem Cyklostezka „Formanská 

stezka“ Starý Smolivec – Dožice byl 

vybrán v 17. výzvě Regionálního ope-

račního programu NUTS II Jihozápad – 

rozvoj cestovního ruchu ke spolufinan-

cování. Předpokládané náklady projek-

tu by měly dosáhnout částky 14,2 mil 

Kč, dotace na tento projekt při maxi-

málních výdajích bude činit 12,1 mil 

Kč. Projektem vybuduje Obec Mladý 

Smolivec 3 km dlouhou cyklostezku 

s asfaltovým povrchem o šíři 3,5 m, tři 

odpočívadla a proběhne rekonstrukce 

mostu. Cyklostezka by měla být dokon-

čena stavebně 30. dubna 2013 a předá-

na do užívání široké veřejnosti do 30. 6. 

2013. Na cyklostezce je plánováno 

krom cykloturistiky i pěší turistika, in-

line bruslení a běžkování. 

Při této příležitosti chci připo-

menout, že cesta bývala součástí ně-

kdejší formanské trasy pasovsko – 

úslavské. Po dobu nejméně pěti století 

představovala nejdůležitější a nejfrek-

ventovanější komunikací v širokém 

okolí. U Čimelic vycházela ze „zlaté 

stezky“ Pasov – Praha a vedla formany 

z Horního Rakouska přes Březnici 

k Nepomuku, odkud pokračovali ve 

směru na Šťáhlavy do Plzně a dále přes 

Žatec nejkratší cestou do Saska. 

Druhá větev vedla z Prahy 

přes Dobříš, Příbram a Rožmitál. Nabí-

zela zase nejkratší cestu ze středních 

Čech do Bavorska. Tu hojně využívali 

formané převážející odlitky a výkovky 

z podbrdských železářských hutí a 

hamrů. Ze Starého Smolivce už mířili 

jedním proudem na Nepomuk a přes 

Klatovy k cíli své cesty. Nejčastěji na 

Cham a Regensburg. Zpět vozívali 

z Pasova přes Hartmanice, Sušici a Kla-

tovy sůl. 

Pojmenování trasy uvedené na 

mapě Českých formanských cest nepo-

stihuje tedy celý rozsah její působnosti. 

Formanské cesty jsou starší 

než bychom čekali. Naše země totiž 

vždy postrádala pro život tak potřebnou 

věc jako je sůl. Výměnný obchod 

s místy jejího výskytu (Alpy, Sasko a 

Polsko) tak fungoval odedávna. 

S příchodem Slovanů jen posílil. Za sůl 

se platilo voskem, lněným plátnem, 

obilím, máslem, sádlem, lojem na sví-

cení, ale i otroky. 

Původní zemské stezky se přes prstenec 

hraničních lesů prodíraly po pěšinách 

nebo průsecích umožňujících pohyb 

osla nebo mezka nesoucího náklad na 

hřbetě.              

 (dokončení v příštím čísle)                 

Karel Kabátník, Eva Kubová 

Komunikace u kapličky sv. Izidora v Dožicích před rekonstrukcí  

 

 

(dokončení za strany 1) 

 

Dělám si a často malé průzkumy o zdra-

vém životním stylu našich žáků. Dost 

často ovlivňovaném médii. To je v po-

řádku. Měl jsem použít uvozovky. Ně-

kterým rodičům vadí, že jejich dítě musí 

při tělesné výchově běhat, skákat a plnit 

další povinnosti. Každý žák nemusí být 

pohybově nadaný, nemusí mít rád tělo-

cvik, matematiku, ale je jeho povinností 

se snažit pracovat. V tom byl a je smysl 

našich limitů. Ty nejsou kruté, možná 

pro někoho demotivující. Není to tak. 

Všichni si ještě pamatujeme na svá 

školní léta, kdy jsem musel mít na tělo-

cvik červené trenky, bílé tílko, cvičky a 

považoval to, spíš moji rodiče, za nor-

mální. Není to určitě krok zpátky, i 

když i toto je naprosto normální nebo 

by mělo být. Stala se také modla z mo-

derní nebo rádoby moderní výuky. Je 

samozřejmé, že bez PC, interaktivních 

tabulí a dalších vymožeností to nejde. 

Do školy patří také normální tabule, 

křída a hlavně mluvené slovo. A hlavně 

disciplína a řád, které se někdy nahrazu-

jí slovem "demokracie". Pak se divíme, 

že nás ve školství a nejen tam, předběhli 

žáci ze zemí pro nás ještě donedávna 

považovaných za rozvojové. Naše škol-

ství nepovažuji za špatné, jen je třeba 

nedělat vše jinak, vymýšlet věci dávno 

vymyšlené. Dějiny se opakují, jen v jiné 

podobě. Zpátky ale  ke zdravému život-

nímu stylu. Moc, moc mně vadí nebo je 

mně spíš líto, že ve třídě s 22 žáky jich 

16 nesnídá nebo i nesvačí. A pravidelně. 

V další a další třídě je tomu stejně. To je 

asi naprosto v pořádku. Jak může mladý 

organizmus vydávat energii, kterou ráno 

nedostal? Všichni víme, že přirozenou 

vlastností všech živočichů, tedy i nás je 

pohyb a ten nám chybí. Je to z nedostat-

ku času, zdravotních důvodů, lenosti? 

         Při zahájení nového školního roku 

jsem říkal, že do školy nastupuje i moje 

vnučka Kačenka. Na té si ověřuji to, že 

je naprosto normální, že se jí nechce do 

školy, že se tam těší, že nemá náladu, 

zlobí. Proto ve všech našich žácích naší 

školy vidím Kačenku a to mě na mé 

práci nejvíc baví a mám je všechny stej-

ně rád. Snad bude mít " Kačenka" v 

životě štěstí jen na dobré učitele, kteří jí 

laskavým slovem, ale i ostrým či ne-

kompromisním příkazem povedou škol-

ními léty.  A také na lidi kolem ní. 

  To přeji i všem našim dětem kasejo-

vické školy. 

 Zdraví a pohodu přeje všem           

                      Jaroslav Viktora 
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ejen Nezdřev oslavil v letošním 

roce 600 let od první písemné 

zmínky. Stejně kulaté jubileum své 

historické, tedy v pramenech zachytitel-

né, existence si může připomínat také Pře 

budov. Na rozdíl od Nezdřeva ovšem ne-

ní dnes samostatnou obcí, nýbrž místní 

částí města Kasejovice s minimálním po-

čtem stálých obyvatel. Rozkládá se v kop

- covité krajině mezi Kladrubci a Budi-

slavicemi, k nimž náleží farností. Přebu-

dovskou náves zdobí kaple Panny Marie 

Karmelské z poloviny 19. století. 

V obecněj-ším povědomí je Přebudov 

znám již mnoho let jako místo letních 

dětských táborů. 

Jak již naznačeno, první písemná 

zpráva o Přebudově se hlásí k roku 1412 

a je spojována s osobou Alše z Přebu-

dova („Alsso de Prziebudow“), který měl 

v uvedeném roce dosvědčit dohodu mezi 

paštickým farářem Janem a Buškem 

z Buzic o nevyplacené desátky. Alespoň 

tak se dočítáme ve starší regionálně-his-

torické literatuře (Sedláčkův Místopisný 

slovník historický či kolektivní topogra-

ficko-historická publikace Blatensko a 

Březnicko z roku 1915, redigovaná Jose-

fem Siblíkem, rodákem z Mladého Smo-

livce a ředitelem blatenských škol ad.). 

Historik se však nespokojí jen s údaji 

z literatury, ale pokud je to možné, chce 

se dostat přímo „ad fontes“ (k prame-

nům), aby si správnost příslušného údaje 

ověřil, nebo posoudil, zda ho jeho před-

chůdci správně opsali a interpretovali. 

Tak to v případě Přebudova učinil plzeň-

ský historik Petr Rožmberský, avšak přes 

veškerou snahu neúspěšně, jak uvádí ve 

svém článku „Výročí Kucín, Nezdřeva a 

Přebudova“ (Jižní Plzeňsko IX, Historic-

kovlastivědný sborník Muzea jižního 

Plzeňska v Blovicích, 2011, s. 107-111.). 

Ani já nebyl o nic úspěšnější. Co s tím? 

Může si tedy Přebudov skutečně připomí-

nat 600 let od první písemné zmínky, 

pokud ji nelze ověřit? Nezbývá než na-

hlédnout do dalších pramenů, v nichž 

Přebudov figuruje, a které si můžeme 

snadněji prověřit. Naštěstí další zmínka o 

jeho existenci je jen o málo mladší, než ta 

údajná první. Pochází z března 1439, kdy 

Jan z Přebu-dova prodal hořejší dvůr 

v Přebudově s rybníkem a dalším příslu-

šenstvím vladykovi Vilémovi z Račína. 

Ručili mu při tom okolní šlechtici Přibík 

z Řesanic, Jan Ocásek z Pozdyně a Bohu-

slav z Dražkovic (zaniklá ves 

u Spáleného Poříčí). Záznam o tom na-

lezneme v des-kách zemských, jak se 

nazývaly staré pozemkové knihy sloužící 

k zápisům týkajících se svobodného, 

hlavně šlechtického majetku. Nepřímo 

dokládá, že v roce 1439 byly v Přebudo-

vě nejméně dva dvory (horní a dolní), 

z nichž jeden vlastnil místní šlechtic, 

který se po Přebudově psal. Docela dobře 

zde mohly stát i o 27 let dříve a být tak 

ve vlastnictví Aleše z Přebudova, dost 

možná blízkého příbuzného výše uvede-

ného Jana. Zpráva z roku 1412, byť ji 

prozatím nelze ověřit, se tak nezdá být 

zcela nepravděpodobná, spíše naopak. 

Můžeme tedy připustit, že délka psané 

historie Přebudova se vskutku blíží 600 

letům a je tedy důvod toto „jubileum“ 

připomenout. 

Až do 18. století byl Přebudov ne-

velkou vsí, v 16. století zde však existo-

valy dvě usedlosti obývané svobodníky, 

to jest sedláky osvobozenými od poddan-

ských povinností, avšak na rozdíl od 

šlechty bez politických práv. Od roku 

1603 patřila část vsi 

trvale k panství Lnáře, 

druhá však spolu 

s Polánkou a částí Ře-

sanic tvořila až do 

roku 1667 samostatný 

šlechtický statek, který 

byl v majetku Stroje-

tických ze Strojetic. 

Pak byl zbytek Přebu-

dova přikoupen rovněž 

ke Lnářům. Dvůr, který 

zde Strojetičtí obývali, stál ještě na sklon-

ku 17. sto-letí a jeho podobu známe 

z malované mapy lnářského panství 

z roku 1698. Po zrušení poddanství a 

roboty v roce 1848 vytvořil Přebudov 

s nedalekou Vískou samosprávnou obec 

a roku 1923 se zcela osamostatnil. Prv-

ním starostou byl zvolen Jan Průcha (č. p. 

4). Tou dobou zde žilo 104 obyvatel v 18 

domech. Samostatnou obcí zůstal Přebu-

dov až do roku 1974, kdy byl v rámci 

centralizace obecní samosprávy připojen 

ke Kasejovicům.  

Město Kasejovice chystá u příleži-

tosti přebudovského jubilea drobný spi-

sek mapující historii Přebudova od nej-

starších zpráv až po současnost. 

       Vladimír Červenka 

 

Dvůr v Přebudově podle mapy lnářské-

ho panství z roku 1698, kresebný převod 

autora článku. 

Erb Strojetických 

ze Strojetic - kres-

ba autor článku 

 

 

ne 22. září proběhla v přízemí 

kulturně společenského centra 

výstava hub. Ač je to s podi-

vem, povedlo se nám nashromáždit 

zhruba 90 druhů hub, a tento počet 

ještě mírně navýšili návštěvníci vý-

stavy, kteří se přišli poptat, co jim to 

vlastně roste na zahradě, či za plo-

tem. Coby odborník přijel předseda 

Mykologického kroužku Nezvěstice 

pan Libor Hejl, který jistě nezklamal 

žádného z těch, kteří přišli se svými 

dotazy. Přidával praktické rady, 

kterak od sebe rozlišit navenek po-

dobné houby, výstavu obohatil o 

neznámé kousky, které v našich kon-

činách nerostou a neomylně určil 

každou z vystavených i přinesených 

hub. Výstava, řekněme „originálů“, 

byla doplněna krásnými fotografiemi 

hub známých i poněkud exotických. 

A jelikož i počasí nám přálo a pěkně 

pršelo už pár dní předem, výstava 

nebyla „na houby“, ale s houbař-

ským odborníkem o houbách a hou-

baření.          Dana Matějovská 
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Václav Janoš, Podhůří 

 

 

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 
 

 

  James Patterson: Sedmé nebe 
  Agatha Christie: Po pohřbu 
  Alena jakoubková: Všude manžel o dvou kůrkách 
  Beatrice Small: Pán hranice 
  Vlasta javořická: Pod tíhou života 

  Jean Paidy: Královna diamantů 
  Ivan Krejčí: Nezoufejte, jsou ještě horší děti,  
       než ty vaše... a co z nich vyrostlo po ltech 
 
 

  Kocour v botách a jiné pohádky 
  John Flanagan: Hraničářův učeň - Ledová země 

 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

18.dubna 1924 

Začala se bourat Krýzovna 

na stavbu nové čsl. kaple. 

11.dubna 1924  

Stromková slavnost - kolem 

horního tržiště při nezdřev-

ské cestě bylo vysázeno 

dokola 60 třešní. Přítomni 

členové městského zastupi-

telstva, místní školní rady a 

všechno žactvo obecné a 

občanské školy. Krátký 

proslov odborného učitele 

Hlaváče, zpěvy a recitace 

žactva, pak sázení. 

15.května 1924 

Dosažena „zednická rov-

nost“ na stavbě Husova 

sboru čsl. církve. 

Kateřina Bonaventurová, Kasejovice 

 

         

Tvoje srdíčko se smálo,  

umělo tolik lásky, štěstí dát. 

A pak? ... se náhle zastavilo,  

to nemělo se stát. 

Po tobě si stýskat nepřestanu. 

 

Všem, kteří si vzpomenou, že 19. října je to 15 let,  

co odešla a nikdy se již nevrátila předobrá, hodná, tolik nám 

drahá Petruška Kabátníková, která moc chtěla žít a milovat 
 

   děkuje máma, taťka a Jirka 

 

 

 

 

 
 

94 let  Václav BARNÁŠ Újezd 
88 let Stanislav SLANEC Kasejovice 
  Bohumil SLADKÝ Kasejovice 
86 let  Marie HLÍNOVÁ Chloumek 
  Jaroslav CHÁRA Řesanice 
83 let Věra VIKTOROVÁ Řesanice 
  Josef MICHAL  Kasejovice 
  Alena MELČOVÁ Kotouň 
82 let Danuše NETUŠILOVÁ Dožice 
81 let Anna JÍLKOVÁ Mladý Smolivec 
  Zdeněk FLAJŠMAN Oselce 
80 let Miloslava LEDVINOVÁ Kasejovice 
  Jiřina ŠLAJSOVÁ Mladý Smolivec 
79 let Marie JIŘINCOVÁ Hradiště 
77 let Miloslava HOŘEJŠÍ Kasejovice 
  Marie HLAVNIČKOVÁ Budislavice 
76 let Růžena JUNGROVÁ Radošice 
  Emilie KARKULÍNOVÁ Kasejovice 
  Martin ŠKYRTA Kotouň 
75 let  Marie SLADKÁ Kasejovice 
73 let Eva JEŽKOVÁ Kasejovice 
  Anna CIBULKOVÁ Nová Ves 
71 let  Helena VANÍČKOVÁ Kotouň 
  Marie MAŠKOVÁ Kasejovice 
  Václav RÁŽ  Podhůří 
70 let František SUCHÁNEK  Kasejovice 
  František TATAR Starý Smolivec 
65 let  Hana PUNČOCHÁŘOVÁ Hradiště 
  Antonín VOBECKÝ Řesanice 
  Pavla IVANJUKOVÁ Kasejovice 
60 let Ivana SLAVÍČKOVÁ  Radošice  
  Zdeňka VOCELKOVÁ Kasejovice 
  Emil VYSKOČIL Kasejovice 

   Kdo žije v našem srdci,  

   nikdy neodešel. 
 

  Dne 20. října 2012 uplyne již 10 let,  

  kdy od nás navždy odešel beze slova 

rozloučení náš milovaný tatínek a dědeček 

   pan František Kůst z Ml. Smolivce. 
 

  S úctou vzpomíná dcera Alena s rodinou. 

 

 

Dne 29. října 2012 uplynou  

již 3 roky, co nás opustil  

pan Zdeněk Janků.  

16. října 2012 by se dožil  

70. narozenin. 
 

Vzpomíná Věra Arvayová  

a přátelé z DPS Kasejovice 
 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi. 

 

 

Alois K. Hevera s manželkou Marií. 
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Co nového a zajímavého nás čeká ve 

školním roce 2012 – 2013... 

 

V MŠ zapsáno 56 dětí – ve třídě u Za-

jíčka a Vodníčka. Máme novou paní 

kuchařku – paní Věru Boušovou a moc 

nám ve školce chutná. Mateřská škola  

má nové kamarády  PEJSKA a KOČIČ-

KU, kteří nás budou provázet celým 

školním rokem a se kterými se určitě 

nudit nebudeme. Budeme společně zpí-

vat, tančit, vyprávět, hrát si a smát se. 

Třídní vzdělávací programy pod ná-

zvem ,,Hrajeme si a zkoumáme svět 

s pejskem a kočičkou“ vychází ze ŠVP 

Strom poznání. 

 

Aby se nám dobře žilo:   

ƒ O VŠECHNO SE ROZDĚL 

ƒ HRAJ FÉR 

ƒ NIKOHO NEBIJ 

ƒ VRACEJ VĚCI TAM, KDE JSI JE 

NAŠEL 

ƒ UKLÍZEJ PO SOBĚ 

ƒ NEBER SI NIC, CO TI NEPATŘÍ 

ƒ KDYŽ NĚKOMU UBLÍŽÍŠ, ŘEK-

NI PROMIŇ 

ƒ PŘED JÍDLEM SI UMYJ RUCE 

ƒ SPLACHUJ.                                                             

   Robert Fulghum 

Kroužky na škole: 

Veselé pískání 

Barevná angličtina 

Německy s úsměvem 

Říkání a rýmování –,, cvičení mluvi-

del“ 
 

Poděkování patří!           

Firmě  LENALI   za sponzorský dar  

pro naše kluky a holčičky DĚKUJE-

ME! Všichni si ho moc užíváme. Děku-

jeme panu V. Adamcovi za jeho šikov-

nost a tatínkům, kteří nám s umístěním 

auta pomáhali. 
 

Veselý podzim nám přinese  

Æ divadelní představení  O zlomyslné 

víle, divadlo Dráček 

Æ o  divadelní představení O obrovi, 

který uměl čarovat, divadlo Vysmá-

to 

Æ divadelní představení  Pohádka o 

drakovi, divadlo Úsměv 

Æ návštěva solné jeskyně 4x, Mirotice 

Æ Dýhování 

Æ Drakiáda 

Æ Podzimní tvořeníčko s rodiči Hou-

senice 

Æ sběr žaludů pro lesní zvířátka 

 
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ 

 

Společně si říkáme :  

Týnom, Tánom, Třesky plesky,  

ať je nám tu spolu hezky! 

Tak vidí pejska a kočičku naše děti - 

Domča Hromada a Zuzanka Cinová. 

      

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ  

KOMORA PLZEŇ - JIH                
 

pořádá 4. ročník veřejné prezentace studijních nabídek  
a pracovních příležitostí pro budoucí učně  

a středoškolské studenty 
 

VELETRH PERSPEKTIVY  

ŘEMESEL 2012 
 

31. října 2012 od 9:00 do 15:00 hodin,  
Kulturní dům Stod, Nádražní 477 

 

Další informace:  

e-mail: info@ohkplzen-jih.cz                www.ohkplzen-jih.cz  

Kulturně společenské a vzdělávací centrum 

města Kasejovice a Český červený kříž  

pořádají a zvou na 

 

 

 
 

na svatého Martina  

v neděli 11.11.2012 
 

sraz v 17 hod. před hasičárnou 

 v Kasejovicích  

Na co se  

můžete těšit:  
 

 společný pochod městem 

 čaj, grog, koláčky 

 výroba svíček 

 medovina 
 

NA ZÁVĚR OHNIVÁ MINISHOW ! 

Kulturně společenské centrum města Kasejovice 
           srdečně zve širokou veřejnost na 

 
 

Přednášet bude Ing. Karel Drhovský, bývalý ředitel  
Památkového ústavu v Plzni 

* ochutnávka letošních vín i starších ročníků * v ceně degustace 
vín a občerstvení * možnost zakoupení vína * 

mailto:info@ohkplzen-jih.cz
http://www.ohkplzen-jih.cz/
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Pronajmu pračku ROMO kombi se ždí-

mačkou. Tel.724 181 001. 

Prodám chalupu 2+1 ve Slivonicích, okres 

Klatovy. K objektu patří zahrada, několik 

hosp. budov, 2 garáže. Tel. 737 33 88 95. 

Mecotronic s.r.o. Kasejovice přijme obrá-

běče kovů nebo prac. znalého obrábění. 

Tel. 777 553 479.      
Prodám byt 2+1 v Kasejovicích, informa-

ce na tel. č. 603375850. 

Obec Hradiště pronajme byt 3+1 (75 m2) 

v Bezděkově. Informace na 724 378 138. 

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu 

Kasejovic (naproti parku). Dům je přízem-

ní 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. 

Krmné směsi  ENERGYS HOBBY nově 

v prodeji v  Pěstitelské pálenici Polánka 
 

Nosnice Klasik  (sypká )                      25 kg               351,- Kč  

Nosnice Gold ( granule)                        25 kg               354,- Kč  

Kuře mini ( drcená do 6 týdne )           25 kg               406,- Kč 

Kuře midi ( granule od 7-21 týdne )    25 kg               367,- Kč 

Kuře midi ( sypká od 7-21 týdne )       25 kg               367,- Kč 

Brojler midi forte ( drcená s kokc )     25 kg               432,- Kč 

Brojler maxi ( granule )                        25 kg               407,- Kč  

Králík klasik ( bez kokc. výkrm )        25 kg               306,- Kč  

Králík klasik forte ( s kokc.chovné+výkrm)      25 kg               308,- Kč 

Králík Champion forte ( výstavní s kokc)          25 kg              328,- Kč 
 

 

Další směsi pro krůty, kachny, bažanty, pštrosy, ovce, jehňata,  

holuby a pejsky lze po domluvě také objednat.  Tel: 724 35 09 42. 

Firma MI-PAL nabízí 

Zahrada 
*práce prováděné zahradním traktůrkem* 

*práce prováděné motorovou kosou* 

*příprava záhonů, výsadba květin a pletí* 

*prořezávání stromů a problémové kácení* 

*stříhání živých plotů* 
 

Úklidové práce 
*úklid kancelářských prostor* 

*mytí oken, čištění interiéru automobilů* 

*celkový úklid domácností (vysávání, mytí oken, úklid 

prachu), možnost žehlení prádla, úklid sněhu a listí* 
 

Tel. 607 707 580 

Interiér Design  
  Lenka Janovská 

 

Interiérový design pro výjimečnost Vašeho bytu 
  

- zabýváme se návrhy interiérů a jejich následnou realizací
    

- pomůžeme Vám s vytvořením Vašeho vysněného domova 
- realizace vždy probíhá s ohledem na Váš rozpočet 
- nezávazná prvotní konzultace zdarma 
- nabízíme i samostatné služby. 

veškeré zednické práce 
pokládka plovoucích podlah 
obklady, dlažby 
výmalba pokojů 
sádrokartony 
montáž nábytku 
a další… 
 

Kontakt: 

+420 723 805 730 
interierdesign@mypage.cz 
www.interierdesign.mypage.cz 
Hradiště 48, 335 44 Kasejovice 

Salon - Bellisimma nabízí 
Prodlužování řas metodou Blink-LASHES Professional – lepení řas na řasu. 

Revoluční hypoalergenní technika vám zajistí neodolatelně dlouhé,  

husté, natočené, melírované nebo nazdobené řasy  

s kamínky od Swarovski… 

Michaela Weisse, tel. 723 322 207. 

 

Kadeřnický salon Martin 
   
   Martin Bršlica, holič a kadeřník 

      volejte, pište: 721 162 607,  

         brslicamartin@email.cz 
 

 

Fotografie mé práce na http://kadernik.rajce.idnes.cz 
 

Kadeřnictví – (budova) AMK Nepomuk, Plzeňská 456,  

Provozní doba:Čt, Pá, So, Ne 8.00 – 16.00 hod. 
 

CENÍK 

Pánské             Dámské   

Stříhání ofiny + prostříhání  94 Kč    Střih na sucho          147 Kč 

Dětské stříhání, 2 ks           145 Kč    Mytí, střih, fix          295 Kč 

Strojek, nůžky, mytí, fix     147 Kč   Barva, mytí, fix         330 Kč 

Barvení vousů                    165 Kč   Melír, duo, mytí, fix  475 Kč 

Melir, duo, mytí, fix       237 Kč    Společenský účes      315 Kč 

 

mailto:interierdesign@mypage.cz
http://www.interierdesign.mypage.cz/
mailto:brslicamartin@email.cz
http://kadernik.rajce.idnes.cz

