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

Z obsahu ……... 
 *  Kostel sv. Jiljí v Budislavicích * Zápis do první třídy 

 Z historie kapličky v Hradišti * Přijďte na hrátky  
    Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 15.2. 2007.  Příjem 
příspěvků do č.  2/2007 KN  je do  31.1.  2007.                      -rkn- 

NOVÝ ROK PŘIVÍTALY  
KASEJOVICE OH ŇOSTROJEM 

V pondělí 1.ledna měli občané Kasejovic a okolních ves-
nic jedinečnou možnost společně přivítat nový rok 2007. U příleži-
tosti navrácení statutu „Město Kasejovice“ se na náměstí před kos-
telem sv. Jakuba sešlo několik stovek lidí, aby společně tuto udá-
lost oslavili. Po krátkém přivítání starostkou Kasejovic Marií Čápo-
vou vystoupilo se svým hudebním repertoárem dívčí vokální kvar-
teto „Přelet M.S“ z Blovic, v jejichž podání si mohli návštěvníci 
poslechnout několik lidových a folkových písní. Poté následovalo 
slavnostní odpálení ohňostroje, jež dodal nasvícenému náměstí 
ještě slavnostnější ráz a dokreslil pravou novoroční atmosféru. Pro 
všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení v podobě teplých 
nápojů, jež mnozí v nepříznivém počasí, které první lednový večer 
vládlo, uvítali.                                                                            -lfš- 

NOVOROČNÍ POCHOD  
V OSELCÍCH  

Tradiční novoroční pochod uspořádal pro veřej-
nost Sbor dobrovolných hasičů Oselce. Padesátsedm 
pochodujících účastníků pod vedením Václava Panuš-
ky vyrazilo od oselecké hospody na 5 km dlouhou tra-
su do Kvášňovic, kde si prohlédli kostel a poslechli 
koledy v podání sester Strolených. Při té příležitosti se 
seznámili i s historií obce Kvášňovice.   

V příjemném prostředí kvášňovické hospůdky 
čekalo na účastníky pochodu dobré občerstvení. Polév-
ku z divočáka připravil i naléval Václav Houlík a spon-
zorem uzenin byl ředitel Píseckého masokombinátu 
Čestmír Motejzík.  

Při odchodu k domovu se strhla velká bouřka, a 
tak byli pochodující postupně svezeni před nepřízní 
počasí do oselecké hospody, kde proběhlo vyhodnoce-
ní. Nejstarším účastníkem akce byla Jitka Houlíková. 
Pochod vedl již  výše zmíněný  Václav Panuška, uzaví-
ral Jiří Jirka a po celou dobu byl navíc doprovázen 
terénním vozidlem Jana Klímy, které bylo označeno 
oseleckou vlajkou.    

Celou akci uzavřela dobrá polévka, kterou uva-
řil  Jiří Strnad a  Pavel Kadič. Jedním ze sponzorů byl i 
Jiří Jirka.                

               Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce 

Na snímku shora ohňostroj na kasejovickém náměstí a dole občané sledu-
jící doprovodný  program oslav.                                  Fota Václav Blovský  

Účastníci  pochodu:  na   snímku   shora  sraz  před   poštou  
v Oselcích a dole za obcí Oselce            Fota Václav Blovský 
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Usnesení z 2. schůze Rady obce Kasejovice 
konané dne 30.listopadu  2006 

v klubovně tělocvičny v Kasejovicích  

RADA OBCE KASEJOVICE 
SCHVÁLILA:    
 - podpisové  právo  k  podpisu  bankovních  převodních příkazů obce  
   pro tyto osoby:  Marie Čápová, MVDr. Václav Červený, Dana Cha- 
   loupková, Josef Viktora 

Usnesení z 3. schůze Rady obce Kasejovice 
konané dne 27. prosince 2006 na radnici 

 v Kasejovicích   

RADA MĚSTA KASEJOVICE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
 - výroční zprávy Základní a Mateřské školy Kasejovice 
- žádost ZO ČSCH Kasejovice o sponzorský dar 
- Smlouvu o pronájmu pozemků v k. ú. Újezd u Kasejovic - Agraspol  
  Předmíř a.s. 
- žádost  pana  Romana  Hojsy  o  pronájem  části   objektu   č. p.  98   
  k   provozování kavárny s tím, aby předložil konkrétní   podnikatel- 
  ský záměr 
- informace z obce 
SCHVÁLILA:   
 - odměny ředitelkám Základní a Mateřské školy dle platných   krité- 
    rií pro odměňování  ředitelů 
- žádost  pana  Pavla  Lehečky  o  prodloužení  nájemní  smlouvy   na  
  byt ve zdravotním středisku do  30.6. 2007 
- Smlouvu o  výpůjčce části pozemku č.par.č. 536/1 v k. ú. Chloumek   
  panu Pivoňkovi  na dobu dvou let 
- žádost pana Milana Rezka o zapůjčení místnosti v budově č. p. 2 v  
  Kasejovicích 
- datum   11.1. 2007  od  19.00 h  a   program  zasedání Zastupitelstva   
  města Kasejovice 
 - použití   daňové  úspory z předešlých let tj. čerpání  rezervního fon- 
   du a fondu odměn v Základní a Mateřské škole Kasejovice 
SOUHLASÍ: 
- s   provedením   průzkumu   a   exhumace   tělesných        pozůstat- 
  ků německých vojáků  pochovaných na území města Kasejovice 
- souhlasí  se stanovením výše poplatku 420  Kč  za  svoz  komunál- 
  ního odpadu na rok  2007                                                           -rkn- 

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu v Kasejovicích a  

okolních obcích od 1. 1. 2007  
Poplatek za svoz komunálního odpadu v 

Kasejovicích na rok 2007 lze uhradit každé pon-
dělí a středu  v době od 7.00 do 17.00 hodin na 
radnici u paní Lenky Sudové. Poplatek musí být 
uhrazen stejně jako poplatek za psa do 31. 1. 
2007.  
1 osoba nebo chalupář   1 x 420,- Kč  420,- Kč 

 obdrží 5 ks jednorázových  známek 
nebo 4 ks odpadových pytlů 

2 osoby    2 x 420,- Kč                          840,- Kč  
obdrží 10 ks jednorázových známek 

 nebo 8 ks odpadových pytlů 
3 osoby   3 x 420,- Kč                        1 260,- Kč  

obdrží 1 ks známky (26 svozů) 
4 osoby a více osob  4 x 420,- Kč      1 680,- Kč            

obdrží 1 ks známky (26 svozů) 
 

Dle zájmu občanů lze zakoupit známky  
na více svozů: 

Čtrnáctidenní známka (žlutá)         1 260,- Kč 
(26 svozů) 

Kombinovaná známka (černá)       1 980,- Kč 
(42 svozů) 

Týdenní svoz                                     2 460,- Kč 
(52 svozů/podmínka 2 popelnice) 

 

POZOR !!!  PLASTOVÉ JEDNORÁZOVÉ 
ZNÁMKY LZE POUŽÍT POUZE DO KONCE 

LETOŠNÍHO ROKU ! 
 

       Poplatek za svoz komunálního odpadu v okol-
ních obcích proběhne dle níže uvedeného rozpisu. 
Čtvrtek 25. ledna 2007  
16.00 hodin Podhůří  - v obecním domě 
Pátek 26. ledna 2007 
 8.00  hodin Kladrubce - prodejna 
10.00 hodin Přebudov 
11.00 hodin Újezd  - prodejna (o víkendu možno 
zaplatit na č. p. 43) 
12.30 hodin Polánka - na návsi 
12.45 hodin Řesanice - v hostinci 
Úterý 30. ledna 2007 
8.30 hodin Chloumek - prodejna  
     V okolních obcích lze současně s poplatkem za 
svoz odpadu uhradit poplatek za psa na 2007.  
                   Lenka SUDOVÁ,  
                   pracovnice Městského úřadu Kasejovice 

OZNÁMENÍ FINAN ČNÍHO  
ÚŘADU NEPOMUK 

 
Dne 13. března 2007  v době 
od 8.00 do 14.30 hodin mo-
hou občané odevzdat na rad-

nici v Kasejovicích pracovnicím Finanč-
ního úřadu Nepomuk daňová přiznání 
fyzických osob za rok 2006.                      

                           Finanční úřad Nepomuk 

SBĚRNÝ DVŮR KASEJOVICE 
ZMĚNA od 1.1. do 31.3. 2007 

otev řeno každou sobotu - od 9.00 do 10.00 hodin 

Městský ú řad Kasejovice oznamuje ob čanům   

SVOZ PLASTŮ  
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

(pneumatik, autobaterií, lednic a jiného).  
 v Kasejovicích a okolních obcích  

 Plasty uložené v zavázaných pytlích uložte před svými domy 
nejdříve 1 den před plánovaným svozem. Zároveň prosíme 

občany Kasejovic, aby pytle z více domů shromažďovali  
na jedno místo. Děkujeme.    

22. a 23. ledna 2007  
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec  konaného dne 
14.prosince 2006 v Mladém Smolivci 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC: 
VOLÍ: 
- ověřovatele zápisu — p. V. Hlinka, P. Šmíd 
 SCHVALUJE: 
- prodej pozemku v k.ú. Mladý Smolivec č.p. 946/24   
- pronájem hasičské zbrojnice v Kampeličce v Radošicích    
- provizórium rozpočtu na rok 2007 
- OZV 2/2006 o místním poplatku za odstraňovaní TKO pro rok   
  2007 
- nesouhlasné stanovisko se záměrem výstavby větrné elektrárny v   
  k. ú. Dožice p. č. 571/5 Vrchy (Červenka Zdeněk) 
BERE NA VĚDOMÍ:  
- zveřejnění telefonů zastupitelů na webových stránkách obce 
- změnu termínu konání zasedání zastupitelstva  
                            Eva KUBOVÁ,  starostka obce Mladý Smolivec 

VÁNOCE VE ŠKOLCE 
Letos jsme poprvé uspořádali vánoční jarmark. 

Rodiče si zde mohli zakoupit košíčky z pedigu, vánoční 
svíčky, svícny, zvonečky z papíru, dekorační skleničky 
nebo medové perníčky. Některé výrobky jsme dělali 
společně s dětmi. Jarmark měl velký úspěch. Část vy-
braných peněz pošleme na sponzorování vakoveverky 
do plzeňské ZOO a část necháme na zaplacení divadla 
nebo výletu. 

I vánoční besídka se nám vyvedla. Děti s chutí 
předvedly, co se naučily. Nejprve začaly s písničkami a 
básničkami o čertech. Potom přednášely a zpívaly pís-
ničky  a vánoční koledy. Nejvíce se líbila Běžela liška 
po ledu a Na vánoce dlouhý noce, kterou děti zpestřily 
pohybem. Na závěr jsme vyhodnotili soutěž  „O nejlep-
ší vánoční cukroví“. Kde 1. místo vyhrál Tomášek Ne-
sveda s maminkou za vánočku a vánoční pečivo. 2. mís-
to vyhrála Květuška Marešová s maminkou za roládu a 
vánoční pečivo a 3. místo vyhrála Yvetka Petříková 
s maminkou za jablkový závin. Všichni zúčastnění byli 
odměněni knížkami. 

Pak následovalo pohoštění, kde všichni ochutná-
vali voňavé cukroví od maminek i od dětí, které ve 
školce společně s  učitelkami napekly. 

Na závěr  předala starostka obce  Eva Kubová  s  
Marií Skuhravou dětem dárečky od Obecního úřadu 
Mladý Smolivec. Děti si domů také  odnášely dárkové 
balíčky, které jim nadělil Ježíšek pod stromeček. 

Velice nás potěšila velká účast rodičů i ostatních 
diváků. 

   Touto cestou bych také ráda poděkovala všem 
našim sponzorům: p. Fastové, p. Spourovi, p. Konvářo-
vi, p. Křížové – Hostinec Budislavice, p. Fialové - Hos-
tinec Radošice, p. Kláskovi – Hostinec Ml. Smolivec,  
p. Pondělíkovi – Pekárna Dvorec. Sponzorskými dary 
také přispěli: SDH Mladý Smolivec, SDH Starý Smoli-
vec, SDH Radošice, SDH Budislavice, Myslivecké 
sdružení Mladý Smolivec, Kovo Kasejovice a Agro-
chov Kasejovice – Smolivec. Ještě jednou děkujeme.  

  Svatava ŠLAISOVÁ, ředitelka Mateřské školy 
Starý Smolivec  

KOSTEL SVATÉHO JILJÍ 
 V BUDISLAVICÍCH 
Okres Plzeň-jih, kraj Západočeský,  

diecéze České Budějovice 
 

  Zakladatelé byli potomci mladší větve slavného českého 
rodu pánů Buziců na Blatné, Březnici a Rožmitále. Budislav, jako 
člen tohoto rodu, obdržel Třemšínsko a zdejší krajinu. Jeho synové 
Filip a Jaroslav se připomínají r. 1370 jako patroni zdejšího kostela, 
který dle dochovaných zpráv byl již r. 1365 farním. 

Jeho patroni se často měnili: již r. 1401 náležely Budislavice 
Beneši z Choustníka, r. 1408 Mikuláši z Kladrubce, r. 1456 pánům 
Zmrzlíkům a Anně z Frinburka na Kasejovicích a Lnářích. R. 1577 
byl již patronem kostela Mauric Chanovský z Dlouhé Vsi, který 
tehdy koupil statek Budislavice a připojil k Dožicům. R. 1723 dal 
tehdejší patron Jan Václav Vančura z Řehnic tento kostelík přesta-
vět. Touto přestavbou však velmi utrpěl jeho ranně gotický sloh, 
zvláště lomená okna v presbytáři. Rovněž v chrámové lodi  byl 
zazděn ranně gotický portál. R. 1723-26 byla ke kostelu přistavěna 
sakristie, oratoř, věž a chrámová předsíň. Také postranní oltáře 
jsou z 18. stol. Hřbitov kolem kostela byl zrušen r. 1790. Za husit-
ských válek byla farnost zrušena a přidělena k Čížkovu. 

Obraz sv. Jiljí na hlavním oltáři je od plzeňského mistra 
Schnabla z roku 1856. Votiv. obraz p. Marie Růžencové od mistra 
Mathausera z r. 1904. Na zvonici jsou 3 zvony. Největší byl ulit r. 
1550 nákladem osadníků budislavických zvonařem Mikulášem 
Konvářem z Plzně. Druhý, menší z r. 1524 nese jména 4 evangelis-
tů. R. 1787 byla zde zřízena lokalie, která byla r. 1857 povýšena na 
faru. Jednopatrová farní budova z let 1856-58 byla vystavěna Ná-
boženskou Maticí. Patronem kostela od 1747-1924 byl řád Maltéz-
ský-velkopřevorů pražských. Tento řád měl v držení statek 
v Dožicích. Kostel byl restaurován v letech 1913-1914 a znovu vy-
svěcen  29. 5. 1921. 

Posledním farářem byl dp. František Šulc, který zemřel  
25.6.1941 ve věku 58 let a působil zde 16 let. Nadále je už farnost 
spravována excurrendo střídavě z Kasejovic, Čížkova a Hvožďan. 

Poslední oprava střechy byla r. 1969, kdy místo šindele byl 
dán eternit, jelikož do kostela již značně zatékalo. 

Od roku 1999 až dosud je farnost spravována z Kasejovic 
farářem Jiřím Čeplem. Za jeho působení došlo k obnově střechy a 
krovu kostela. Důvodem byla  ta skutečnost, že  v  roce 1969   došlo  

pouze k   výměně  stávající   krytiny,   avšak   nedošlo  k  
opravě  již tehdy značně poškozeného krovu. Krov chát-
ral čím dál více, menší z obou věží hrozila totálním 
zhroucením. 

Z tohoto důvodu se začalo od roku 2004 
s postupnou rekonstrukcí. 250.000 Kč poskytl krajský 
úřad v Plzni a hlavní finanční prostředky dalo v roce 
2006 ministerstvo kultury – 4.000.000 Kč. Opravil se 
krov, věže a částečně i fasáda kostela – veškeré práce 
provedla firma TESMO s.r.o z Plzně. Zejména tesařské 
práce byly provedeny velmi odborně a v duchu starých 
technologií.  

Jelikož finanční prostředky na opravu kulturních 
památek jsou rok od roku menší, nevíme, kdy se budi-
slavický kostel zaskví ve své původní kráse a stane se 
opět dominantou obce Budislavice. 

Z dosažitelných pramenů zpracovali 
                                Eva KUBOVÁ  a Mgr. Jiří ČEPL  
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Z HISTORIE KAPLI ČKY V HRADIŠTI 
Původní stav zděné kapličky z předválečné doby byl v kritickém 

stavu, stavba se hroutila a občané si přáli zbudovat kapličku novou.  
Jednání o postavení nové kaple bylo započato v roce 1947 za 

předsedy tehdejšího Místního národního výboru Josefa Levého a získa-
lo podporu všech lidí v obci. Finanční prostředky byly na stavbu získá-
ny výlučně z místních zdrojů (sbírky, dary, dražby obecních porostů, 
výtěžek z tanečních zábav, divadel apod.) 

O povolení stavby už žádal další předseda Místního národního 
výboru pan František Holub u Okresního národního výboru v Blatné a 
to bylo vydáno 15.7. 1948. 

Projektovou dokumentaci zpracoval pan Jan Křivánek, který měl 
manželku z Hradiště. Stavební práce pak řídil stavební zednický mistr 
Josef Zeman z Kasejovic.  

Při vlastní realizaci stavby nové kaple pak pracovali místní ře-
meslníci zdarma a všechny  pomocné práce vykonávali občané taktéž 
dobrovolně a zdarma. Celkové výdaje na stavbu dosáhly 223 058 Kč. 
Po celkovém dokončení a vybavení kaple byla pak slavnostně vysvěce-
na v neděli dne 2. července 1950 za veliké účasti jak místních občanů a 
mládeže, tak i lidí z okolních obcí.  

Kaple je zasvěcena k příležitosti Zvěstování Panny Marie, které 
je znázorněno i na obraze na oltáři uvnitř kaple. 

V prvních letech vykonával farář z Kasejovic tři bohoslužby 
ročně, později byla jen jedna mše za rok a nakonec pak už žádná.  

Na zvon v kapli se původně zvonívalo každý den tzv. klekání, v 
poslední době jen při úmrtí některého místního občana.  

Kaple pomalu chátrala, o její okolí se sice staraly místní ženy, 
vysázely rododendrony, túje a jiné rostliny, ale samotná kaple nebyla k 
žádnému účelu využívána.  

Teprve v posledním volebním období byla kaple opravena, pro-
veden rozvod elektřiny a vymalována. Díky občanské iniciativě několi-
ka rodin, převážně žen, se započalo s velkým úklidem uvnitř kaple, 
obnovením poškozených předmětů a uvedením do původního stavu. Ne 
všechny předměty se podařilo zachránit, ale přesto je kaple zase připra-
vena sloužit občanům.     

                                               Jiří ŠULC, kronikář obce Bezděkov  

VÁNOČNÍ KOLEDY V KAPLI ČCE  
V HRADIŠTI 

Do posledního místečka zaplněná kaplička v Hradišti dne 20. 
prosince 2006 přivítala děti ze Základní umělecké školy v Kasejovi-
cích, které pod vedení Oldřicha Ondruška zazpívaly a zahrály řadu ko-
led a písní.  

Kaplička byla po mnoha letech znovu otevřena díky občanské 
iniciativě několika rodin v Hradišti, které se zasloužily o obnovení inte-
riéru tak, aby kaplička znovu sloužila občanům.  

Velké poděkování patří všem, kteří k otevření kapličky přispěli.  
Za kulturní komisi zastupitelstva 

                              Hana PUNČOCHÁŘOVÁ  a Bohumila KOTYZOVÁ     

POZVÁNKA K ZÁPISU 
 Řed i t e l s t v í  Zák ladn í  š ko l y 

v Kasejovicích Vás spolu s Vaším synem – 
dcerou zve k zápisu do 1. třídy, který se koná 
dne 1. února 2007 od 14.00 do 16.30 hodin 
v budově základní školy. Vezměte s sebou 
občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný 
zápisový list. 

Zápis se týká dětí narozených od 
1.9.2000 do 31.8. 2001.  

Pro budoucí prvňáčky nabízí škola škol-
ní družinu v době od 6.30 do 16.15 hodin. 
       Jaroslava LADMANOVÁ, ředitelka školy 

Základní škola Kasejovice a 
Sdružení rodi čů a přátel školy  

Vás srde čně zvou na 

TRADI ČNÍ 
RODIČOVSKÝ PLES 

 v sobotu 3. února 2007  
od 20.00 hodin  

do Nezdřevské hospody 
K tanci a poslechu hraje  
Daniel Komorous music  

Předtančení „Blatenské mažoretky“ 
 Půlnoční překvapení  

Vstup 100 Kč 

ODJEZDY AUTOBUSŮ 
 NA RODIČOVSKÝ PLES 

Oselce              
Kotouň            
Řesanice 
Polánka  
Kasejovice 
u cement.        
Chloumek        
Radošice           
Ml. Smolivec 
Zámlyní, 
Předmíř křiž. 

18.00 
18.05 
18.10 
18.15 
 
18.20 
18.40 
18.50 
19.00 
19.05 

Újezd křiž. 
Kasejovice nám.  
Kasejovice nám. 
Kasejovice Šum. 
Hradiště 
Zahorčičky 
Bezděkov 

 

19.10 
19.15 
19.35 
19.35 
19.40 
19.45 
19.50 

P O D Ě K O V Á N Í 
Jménem své maminky paní Heleny Křivánkové a určitě dalších 

občanů Hradiště bych chtěla vyslovit velké díky a uznání členkám 
obecního zastupitelstva paní Haně Punčochářové a PaeDr. Bohumile 
Kotyzové za adventní akce, které připravily, protože nesmírně potěšily 
i nejstarší obyvatele obcí, kteří mají už jen omezené možnosti k zábavě. 
Jednalo se o zájezd na ochotnické představení Lucerny do Blatné, 
ukázky výroby adventní výzdoby a ochutnávky vánočního pečiva v 
pohostinství  v Hradišti, zvláště pak o krásnou a sváteční chvilku ve 
zrenovované  kapličce v Hradišti, kde vystoupily děti ze Základní umě-
lecké školy  z Kasejovic.  

                                                     Helena RŮŽIČKOVÁ, Klatovy  

 

PLESOVÁ SEZÓNA  2007 
V NEZDŘEVSKÉ  HOSPODĚ 

13.ledna HASIČSKÝ PLES  
 „Normál“ 

20.ledna  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL  
(od 13.00 hodin)  

27.ledna  I. SPORTOVNÍ PLES 
„Karel“  

3.února RODIČOVSKÝ PLES 
„Komorous“  
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Škola připravila adventní výstavu 
Tradiční výstavu vánočních dekorativních předmětů uspo-

řádali žáci a učitelé Základní školy v Kasejovicích. Přímo na půdě 
školy si mohli návštěvníci prohlédnout vánoční svícny, adventní 
věnce, ozdobné květináče, obrázky a nástěnky s vánoční tematikou 
a mnoho dalších předmětů, které vyráběli žáci prvního a druhého 
stupně v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování, 
v zájmových kroužcích či ve svém volném čase. Součástí výstavy 
byl i prodej tradičních vánočních perníčků. Žáci, kteří na výstavu 
přispěli svými pracemi a zajistili i průběh výstavy, se mohou těšit, 
že na jaře navštíví výstavu Hobby v Českých Budějovicích. 
                       Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice 
 

Florbalisté triumfovali v okresním finále 
Suverénní a zasloužené vítězství a postup do krajského finá-

le dobyli kasejovičtí starší žáci v okresním finále ve florbale, které 
se konalo koncem roku v Chotěšově. Už po třech ze čtyř finálo-
vých utkání, v nichž se střetly čtyři nejlepší týmy  z okresu Plzeň-
jih a domácí Chotěšov, bylo o vítězi rozhodnuto. Naši florbalisté 
porazili v důležitém vstupním utkání Chotěšov 1:0 a pak postupně 
Přeštice 3:0 a Merklín 5:1 a se skórem 9:1 a devíti body, především 
díky bezchybné práci celého týmu v obraně a velmi aktivní hře, už 
je nemohl nikdo předstihnout. Závěrečné utkání sehráli hráči 
s tradičním rivalem z Nepomuku. Vítězství 3:2 zachránili až ná-
hradníci, kteří v zápase, v němž šlo jen o prestiž, nepostrádali moti-
vaci. 

Naši hráči posbírali také všechny individuální trofeje. Nej-
produktivnějším hráčem kasejovického týmu, ale i celého turnaje 
byl obránce Tomáš Chaloupka, nejlepším střelcem kapitán Michal 
Svoboda a cenu pro nejlepšího brankáře turnaje si odvezl David 
Šíma. Doplňme, že v základní sestavě odehráli velmi kvalitně vět-
šinu utkání také obránce Václav Jakubčík a útočník Martin Škyrta. 
Jako hrající náhradníci se turnaje zúčastnili též  Matěj Topinka, 
Václav Drnek a Tomáš Klíma. Na lavičce byli dále Václav Na-
chtmann, Jan Mašek, Václav Průcha a Jakub Kulík. 
                        Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice  

Prosinec v Základní škole Kasejovice 
Jak by měl začít jinak, nežli Mikulášskou nadílkou? Miku-

láš, anděl i čert ale odcházeli jen s dobrou náladou – žádné 
„zlobivé“ děti v naší škole nejsou, takže si vyslechli básničky i 
písničky a za odměnu nadělili d ětem sladkosti. Čertův pytel zůstal 
naštěstí prázdný. Ale kdo ví… Možná za rok … ?! 

Dne 14. 12. žáci školní družiny pod vedením paní družinář-
ky Evy Maškové a Vlasty Zíkové vystoupili se   s  svým Vánočním    

Vystoupení žáků 5.ročníku pod vedením paní učitelky Palečkové  Foto -jv- 

pásmem v Domě pečovatelské služby v Kasejovicích. 
Zazpívali vánoční koledy, rozdali přáníčka a vlastno-
ručně vyrobené dárky. 

Dne 19. 12. pátý ročník navštívil Plzeň. Cílem 
cesty bylo Západočeské muzeum a Výstava betlémů. 
V Západočeském muzeu žáci shlédli výstavu Rytíři a 
draci, která se jim velmi líbila. Obrovský úspěch měl 
pohyblivý drak ve skutečné velikosti, spící rytíři a rytíři 
hrající karty – vše bylo doplněno výbornými světelný-
mi a zvukovými efekty. Součástí výstavy byla i projek-
ce 3D kina, která byla tak „živá“, že i někdo vypískl. 
Následovala velice zajímavá Výstava betlémů. Žáci 
měli možnost prohlédnout si zhruba přes sto různých 
betlémů. Některé byly vyrobeny z papíru, jiné ze dřeva, 
ale i z těsta či keramiky. 

Téhož dne žáci ze školní družiny předvedli svo-
je Vánoční pásmo na Obecním úřadu v Kasejovicích. 
Paní starostce a pracovníkům úřadu zazpívali koledy, 
rozdali přáníčka a dárky. Součástí návštěvy obecního 
úřadu byla i beseda s paní starostkou. 

Dne 21. 12. žáci pátého ročníku předvedli svým 
spolužákům z prvního a druhého ročníku Adventní 
vystoupení, které secvičili pod vedením paní učitelky 
Blanky Palečkové. Vystoupení proběhlo 2. a 4. vyučo-
vací  hodinu.   Jeho   součástí   byla  báseň  Romance 
štědrovečerní, seznámení  se   zvyky,   svátky  a   pra-
nostikami    od      sv.  Kateřiny   až   po sv. Štěpána. 
Vše bylo doplněno kostýmy. Po zpěvu koled rozdali 
„páťáci“ mladším spolužákům sladkou odměnu 
z vlastnoručně vyrobeného adventního kalendáře. 

Ve školní družině téhož dne odpoledne byla 
uspořádána Besídka s rodiči. Po předvedení Vánočního 
pásma následovala ukázka různých vánočních zvyků a 
tradic, dále děti tančily a soutěžily společně s rodiči. 

Poslední školní den roku 2006 zakončili žáci se 
svojí třídní paní učitelkou „třídními“ Vánocemi, kde 
nechybělo ani nadělování dárků a zpěv koled.  

                     Marie RŮŽIČKOVÁ,  
                      učitelka Základní školy Kasejovice 

Snímky 
shora 
Vánoce 
ve školní 
družině. 
Dole děti 
při peče-
ní vá-
nočního 
cukroví.                
 
foto –jv-              
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NAROZENINY  V LEDNU OSLAVÍ  
85 let Anna ŠIMŮNKOVÁ Kasejovice 
  Josef  SLEZÁK Hradiště 
84 let Jarmila VOŘÍŠKOVÁ Kasejovice 
  Růžena KREJČOVÁ Hradiště 
83 let Stanislav FLACHS Kasejovice 
  Božena NOUZECKÁ Radošice 
  Anna ŠIMŮNKOVÁ Radošice 
82 let Jarmila ŠOLLOVÁ Kasejovice 
  Jiřina PECHOVÁ Oselce 
  Jiřina CHLANDOVÁ Hradiště 
80 let Milada KRATOCHVÍLOVÁ Kasejovice 
79 let Jindřich KRAFT Kasejovice 
  Marie MATOUŠKOVÁ Starý Smolivec 
78 let Milada MIČANOVÁ Kasejovice 
  Zdeněk ŠIPATKA Kladrubce 
  Marie HILÁKOVÁ Kasejovice 
  Marie LADMANOVÁ Kotouň 
77 let Jiřina ŠIMÁŇOVÁ Životice 
76 let Josef  SUDA Kasejovice 
  Václav ŘÍHA Kasejovice 
  Helena VEJPUSTKOVÁ Kasejovice 
  Jarmila VOŘÍŠKOVÁ Kasejovice  
  Růžena MATOUŠKOVÁ Starý Smolivec 
  Marie AUGUSTINOVÁ Zahorčičky 
75 let Božena CHÁROVÁ Řesanice 
  Karel  MĚCHURA Kasejovice  
   Václav DRNEK Újezd  
74 let Božena HORALOVÁ Kasejovice 
  Marie HULAČOVÁ Kasejovice 
  Václav FRUHAUF Mladý Smolivec 
  Blažena ZOUBKOVÁ Kotouň 
73 let Jaroslav DARDA Kasejovice 
  Miloslava SLOUPOVÁ Starý Smolivec 
  Marie BRAUNOVÁ Bezděkov 
72 let Marie BOUŠOVÁ Kasejovice 
  Bohuslava TŮMOVÁ Starý Smolivec   
71 let Marie KOUBKOVÁ Kasejovice 
  Josef Viktora Kasejovice  
  Karel TÝC Kasejovice  
70 let František SUDA Kasejovice 
  Stanislav RÁŽ Oselce 
  Karel SUCHÝ Kotouň  
65 let Milada SUDOVÁ Kasejovice 
60 let Jan ŘEHOŘ Hradiště  

B l a h o p ř e j e m e   ! ! !  

INFORMACE Z KASEJOVICKÉ 
KNIHOVNY 

 
 
 
 
 
 
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY: 
Beletrie pro dospělé: 
� Crichton Michael: Člověk na konci 
� Deveraux Jude: Navždycky a věrně 
� Lindseyová Johanna: Triumf lásky 
� Mason Jo-Ann: Bystřina zlomených srdcí 
Naučná literatura pro dospělé: 
� Kettner Petr, Jedlička I. M.: Tři kontra gestapo 
� Martínek Jiří a kol.: Lexikon zemí světa 
� Vostrý Jaroslav: Petr Čepek 
Literatura pro d ěti a mládež:  
� Čtvrtek Václav: Jak čert hledal díru do pekla 
� Eisenschimmlová Lilly: Co svět neviděl 
� Kubátová Táňa: Dlouhán odnaproti 
Naučná literatura pro děti a mládež: 
� Žáček Jiří: Žáčkova encyklopedie pro žáčky 

Knihovna umožňuje zdarma přístup veřejnosti na 
internet. Maximální doba použití pro jednotlivce je 30 mi-
nut.                                                                                -lfš- 

DDDDnnnneeee    33330000....    pppprrrroooossssiiiinnnncccceeee    2222000000006666    oooossssllllaaaavvvviiiilllliiii        

ZZZZllllaaaattttoooouuuu    ssssvvvvaaaattttbbbbuuuu        
mmmmaaaannnnžžžžeeeelllléééé    MMMMaaaarrrriiiieeee    aaaa    BBBBoooohhhhuuuummmmiiiillll        ŠŠŠŠoooolllllllloooovvvviiii        

                                zzzzeeee    ZZZZaaaahhhhoooorrrrčiiiičeeeekkkk....        
DDDDoooo    ddddaaaallllššššííííhhhhoooo    žžžžiiiivvvvoooottttaaaa    kkkklllliiiidddd,,,,    ppppoooohhhhoooodddduuuu    aaaa    hhhhooooddddnnnně        

zzzzddddrrrraaaavvvvíííí    ppppřeeeejjjjeeee 
                   KULTURNÍ KOMISE při Obecním úřadu Hradiště  

VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 9-12 14-17 
ÚTERÝ:              13-16 

Přijďte na hrátky 
 

Přijďte k nám „na hrátky“ do klubu důchodců do 
bývalé Základní školy v Kasejovicích. Scházíme se každé 
úterý  od patnácti hodin. Pravidelně dochází dvanáct stá-
lých důchodců. Ostatní přichází, když jim to čas a zdravíč-
ko umožní. Ti zdatnější dávají přednost vycházce, zvláště 
když je pěkné počasí. Činnost klubu není předpisová, jsou 
to setkání seniorů při hezké písničce, při zajímavém vyprá-
vění o tom, co odnes čas. V klubu máme možnost zapůjče-
ní různých časopisů i práce na počítači. Přijďte na hrátky, 
rádi Vás přivítáme, dobrou kávou  pohostíme. Nezůstávej-
te osamělí, samota je zhoubná a zima je dlouhá. Přijďte k 
nám na hrátky, na hrátky se přece chodí od nepaměti. Je to 
starý dobrý zvyk, kdy navštíví soused souseda. Zavzpomí-
nají si, postěžují si, co je bolí, co je trápí a co je štve. 
Přijďte posedět, něco se dozvědět, jak co dobrého uvařit, 
upéct, dobré rady předati a jak dále jednati.  

Klub seniorů pořádá pro starší ženy také rehabilitač-
ní cvičení. Cvičíme každé pondělí od 16.30 v tělocvičně v 
Kasejovicích. Přijďte si zlepšit svoji kondici, umožní-li 
Vám to Vaše zdraví. Svoji kondici si zlepšují i senioři v 
klubu. Lehké  cviky a masáže krční páteře jim příjemně 
pomáhají. Vše probíhá za přítomnosti zdravotní pracovni-
ce. Ve spolupráci s Českým červeným křížem pořádáme  
zdravotn ické přednášky.  Závodní  lékařka 
MUDr.Černochová besedovala o prevenci našeho zdraví. 
Přednášku ženského lékaře připravujeme na měsíc leden.  

Děkujeme všem, co se zasloužili o realizaci a pro-
voz klubu pro seniory a o provoz tělocvičny. Děkujeme, že 
i my starší ženy máme možnost tělocvičnu využívat.  

Při předvánočním posezení při svíčkách se senioři 
rozloučili se starým rokem. Rozloučili se koledou a ochut-
návkou svých napečených dobrot.  

                                    Klub seniorů v Kasejovicích 
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(pokračování z minulého čísla)  

O KASEJOVICKÉM NÁMĚSTÍ, ALE  
TAKÉ O STŘEDOVĚKÉM CESTOVÁNÍ  

III. část 
Uprostřed volné plochy náměstí stála odpradávna 

kašna, nebo spíš větší studna, sloužící okolním stavením 
jako zdroj vody. Původně byla patrně ohražena snad dřevě-
ným roubením nebo možná jednoduchou kamennou zíd-
kou. Voda z kašny byla nejspíš nabírána na řetězu uváza-
ným okovem, vytahovaným pomocí rumpálu.  

Teprve r. 1887 byla usnesením místního zastupitel-
stva kašna obehnána kamennou roubeninou, pumpou po-
háněnou otáčením kovového kola  a pokryta jehlancovitou 
střechou, zabraňující padání nečistot do vody. Celá rekon-
strukce stála tehdy 237  zlatých a 95 krejcarů.  

Ve všech novějších propagačních materiálech, týkají-
cích se našeho městečka, je tato kašna označována jako 
původní barokní stavbička. Její žulové roubení nese sice 
jisté napodobené barokní prvky, ale skutečný stavební ba-
rokní sloh v celé Evropě definitivně skončil na konci 18. 
století, tedy o sto let dříve,  než zmodernizovaná kasejovic-
ká kašna spatřila světlo světa. Měla by tedy být uváděna 
spíše jako „pseudobarokní“.  

V posledních letech byla znovu opravena, střecha 
pobita mosazným plechem, odstraněno potrubí, jímž čerpa-
ná voda vytékala i ono poháněcí kolo. Škoda, mohlo být 
snad ponecháno na svém místě i jako nefunkční, vzhledu 
kašny by to jen prospělo.  

Léta ubíhala, a tak se i náměstí pomalu dočkalo 
změn k lepšímu. Dřevěné roubené domy zmizely již v prů-
běhu 18. století a byly vystřídány zděnými, z nich některé 
stojí na svých místech dodnes, ovšem během času různě 
zmodernizované.  

Na sklonku 19. století bylo konečně přistoupeno k 
zpevnění a vydláždění dosud neupravené volné plochy. 
Městský kronikář nám o tom zanechal tuto zprávu: „Roku 
1876, když purkmistrem byl pan František Čermák, vůbec 
ctěný a vážený měšťan a mistr pekařský č. p. 126 a měst-
ské z 24 členů sestávající zastupitelstvo dne 30. dubna v 
radním domě mělo schůzi, tu učinil místní farář Jan Jelen,  
téhož slavného zastupitelstva člen, návrh, by náměstí do-
sud nevydlážděné se vydláždilo a za čiré noční tmy se ně-
kolika  lampami osvítilo. 

Dotčený návrh byl jednohlasně přijat a o něm ve 
zvláštní schůzi dne 3. května 1876 bylo podrobněji jednáno 
tak, že k ohledání k dlažbě se hodícího kamene byli zvoleni 
měšťané: Jan Keller č. p. 101 a Václav Trubač č. p. 7.  

Když mezi tím ct. paní Veronika Jedličková, choť 
pana Jana Jedličky, majitele hostince „Na velké vrčeni“ 
zvaného č. p. 174 připadla na tu myšlenku, že k dlažbě 
hodící se kámen poblíž cesty k „Boučku“ vedoucí na obec-
ném as 10 minut od Kasejovic vzdáleném poli čís. top /?/ 
se nalezne — čemuž vskutku tak bylo — tu učinil výše jme-
novaný měšťanosta nutné přípravy jakož i protokolární 
úmluvu s panem Františkem Štěpánem, mistrem dlaždič-
ským z Písku, kterýž z jara v r. 1877 započal náměstí dláž-
diti. 

Dlažba 1100 sáhů /pozn. 1 čtvereční vídeňský sáh = 3,6 
m2/ obnášející a na útraty obce provedená stála i s nalá-
máním a přívozem potřebného kamene a písku 2.600 zla-
tých rakouské měny.“ 

Trhy na dobytek, o nich jsem se už zmínil, se na ná-
městí odbývaly ještě dalších 36 let. Poslední „jarmark“, tak-
zvaný „teplý“, se zde konal 16. dubna 1912, načež byly 
trhy přemístěny na nově zřízené tržiště u bývalé měšťanské 
školy /do míst, kde dnes stojí školní tělocvična a hřiště/.      
 
(pokračování příště)                                                         -káf- 

Malá připomínka velké události 
                           I. část 

 Reklama proniká do našich obydlí z televize, no-
vin, časopisů i poštovních schránek pravidelně doplňova-
ných hrstmi letáků. Své zboží nám vnucují hypermarkety, 
výrobci oken a nábytku, prodejci textilu, kosmetiky, elek-
troniky atd. Pozadu nezůstávají hudební skupiny a herci 
se svými CD a DVD ani banky s nabídkou snadného a 
rychlého zadlužení. 
 Pozoruhodné je, jak se v získávání proslulosti a 
popularity předhánějí i jednotlivá města a obce. Vítají a 
využívají každou příležitost odlišit a zviditelnit se před 
ostatními. Chápu to, když se chtějí pochlubit dobrým 
výsledkem své práce, novým mostem, komunikací nebo 
zdařilou opravou zchátralé kulturní památky. Oblibu ale 
nacházejí i aranžované a nákladné rekonstrukce historic-
kých bitev. Tam, kde se ke vší smůle nikdy žádná neode-
hrála, si na ní alespoň zahrají. Pamětní desky a pomníky 
se odhalují i neexistujícím osobnostem - géniu Járu Cimr-
manovi v Bruselu a občanu Hliníkovi v Humpolci. 
  V té souvislosti mi připadá spíše trapné než smut-
né, že na místě, kde v průběhu třicetileté války za stavov-
ského povstání, došlo ke krvavému střetnutí stavovských 
a císařských, není nic, co by událost připomínalo. Kon-
krétně dne 6.10.1620 na území starosmoliveckého katast-
ru. Po boji zde zůstalo ležet dvě stě mrtvých a blíže neur-
čený počet raněných. Významné je i to, že střet měl znaky 
shodné s pozdější bitvou na Bílé Hoře, jen v obráceném 
gardu. Jeden z protivníků vlastně z bitvy co nejrychleji 
utekl. V tomto případě to byli vojska v žoldu císařském, v 
čele s obávaným Buquoem. Toho si bohužel dosud ne-
všimli ani renomovaní historici. Zapova Kronika česká se 
o zdejší události zmiňuje jen krátce, Gindeliho kniha „ 
České povstání “ je sice  podrobnější, ale je pro řadového 
občana poměrně nedostupná. 
 Absence výraznějšího památníku vyplývá možná 
z toho, že císařští  jako vítězové neměli zájem připomínat 
střet, ve kterém neobstáli právě nejlépe. Místní vrchnost, 
Jan Lipovský i Lipovce, byl označen za účastníka povstání 
a hrozilo mu vyvlastnění, takže měl jiné starosti. Poddaní, 
zdecimovaní a vyčerpaní válečnými útrapami usilovali v 
té době jen o to, jak ve vší bídě přežít a zachránit holý 
život. Kališničtí  kněží, a to byli v širokém okolí všichni, 
museli bez vyjímky naši zemi opustit. Prázdné venkovské 
fary byly pak obsazovány knězi církve katolické jen po-
stupně, což se protáhlo až do poloviny 18.století (Čížkov 
1700, Hvožďany 1786 atd.). 
 Podle ústního podání má zdejší bojový střet čes-
kých žoldáků s císařskými  připomínat kamenný smírčí 
kříž o rozměrech 41 x 46 cm, který se zde nachází. Lze o 
tom ale i úspěšně pochybovat, protože je datován do do-
by o téměř sto let pozdější. Ale všimněme si památky 
podrobněji. Obsahuje tři obecné znaky těmto artefaktům 
příznačné. Náboženský symbol, jméno mecenáše, který 
ho nechal postavit a datum.  
 V horní části je vytesán křížek a písmena IHS. Je to 
latinská zkratka pro náboženskou 
tezi  „Jezus homini salvator “, což 
ve volném překladu znamená - 
Ježíš spasitel hříšníků. Zkratka 
naznačuje, že kříž byl buď vyroben 
v profesionální kamenické huti, 
nebo za účasti vzdělaného a věci 
znalého duchovního. Rozhodně 
není dílem venkovského řemeslní-
ka, analfabeta ze 17. století.          
     (pokračování příště)                               Karel Kabátník 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Obecní   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. 

  
Leden  2007                                                           str. 8                                               Číslo 1; ročník XII. 

Inzerce … ….
� Prodám Akordeon Junior Tel. 371 

595 345 do 16.30 hodin.  
——————————————— 
�Prodám selata. Suchý, Podhůří. Tel. 

371 595 558 
———————————————- 
� Prodám velký mandl na prádlo KO-

VO BELUŠA tip K2 380 vol. váha 
180 kg, délka válce 123 cm.  Cena 
dle dohody. Tel. večer 602 103 786   

 
 

ZDAŘILÉ ZAKON ČENÍ VOLEJBALOVÉHO ROKU 
Ve středu 27. prosince 2006 proběhl v nově zrekonstruované tělocvičně v 

Kasejovicích Turnaj dvojic (deblů) ve volejbale.  
Počet zúčastněných byl přímo rekordní. Sešlo se sedmnáct dvojic, snad nej-

více v celé historii turnaje. 
Na tento již 21. ročník přijeli volejbalisté z Plzně, Rožmitálu, Bělčic, Hvož-

ďan a dokonce i z Prahy. Kasejovice byly zastoupeny čtyřmi páry. Do velkého 
finále mezi šest nejlepších dvojic se probojovaly i tři místní páry.  

Konečné výsledky finálové skupiny: 1. místo Zelenka Jan — Švagr Jan 
(Kasejovice); 2. místo Plzeň 1; 3. místo Hvožďany; 4. místo Plzeň 2; 5. místo Ky-
sel Pavel — Růt Jaroslav (Kasejovice); 6. místo Častková Růžena — Švagr Josef 
(Kasejovice).  

Celý turnaj proběhl v přátelské pohodě a hlavně bez sebemenšího zranění. 
Všichni účastníci projevili zájem o příští již 22. ročník. 

                                                                                                   Ota BALEK 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ  
ŘESANICE V ROCE 2006 

Chtěl bych Vás občany seznámit s činností našeho sboru za rok 
2006.  Náš sbor dobrovolných hasičů má třináct aktivních členů a tři-
náct přispívajících. Jsme malý sbor, ale svou činností předčíme i někte-
ré velké sbory.  

Podílíme se na úklidu návsi, kde využíváme křovinořez, který 
jsme zakoupili z hasičské pokladny. Tento křovinořez také  zapůjčuje-
me dle potřeby občanům z Řesanic. Začali jsme s vyklízením křovin 
kolem hřbitova a kostela.  

V  uplynulém roce jsme také opravili podlahu v kulturním zaří-
zení, kde bylo  lino nahrazeno dlažbou a obložena i jedna celá stěna. 
Kulturní zařízení bylo kompletně vymalováno. Tímto bych chtěl podě-
kovat ještě jednou panu Jiřímu Hájkovi za provedené práce. Tato akce 
byla hrazena částečně naším sborem a  obcí Kasejovice. 

Dále jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Životicích, kde 
jsme se umístili na pěkném čtvrtém místě. Přitom naše družstvo mužů 
je věkovým průměrem jedno z nejstarších, které soutěží.   

Listopad byl spojen s pouťovou zábavou, kdy k tanci a poslechu 
zahrálo hudební seskupení Karel. Třetí sobota v tomto měsíci byla již 
tradičně věnována mariášníkům. Přátelé zelené sedmy a Sbor dobrovol-
ných hasičů Řesanice pořádali již 3. ročník turnaje O putovní pohár v 
řesanickém mariáši. Turnaje se zúčastnilo 28 mariášníků, kteří se utkali 
ve třech kolech. Vítězem se stal Michal Juráček z Polánky, druhý skon-
čil Josef Faměra také z Polánky a třetí Josef Vladař z Klikařova. Na 
tento turnaj se opět podařilo získat velmi hodnotné ceny. Tímto děkuje-
me dodatečně panu Janu Vebrovi za nový putovní pohár, Ing. Josefu  
Šelepovi (TTC MARCONI) a dalším sponzorům AGRO Blatná a. s, 
Tesla Blatná, AGROCHOV Kasejovice-Smolivec a. s., Měšťanský 
pivovar DUDÁK ,  PRESSOL, SDH Polánka, Pěstitelská pálenice Po-
lánka, Ing. Ivan Dvořáček, MVDr. Ladislav Janovec, STROM Lnáře, 
MONSANTO, LUKR Plzeň, AGROSPOL Chocenice, NOVUM 
CZECH Praha, SIEMENS Praha, STILL Praha. 

Závěrem přeji všem hasičům i občanům mnoho zdraví a štěstí v 
roce 2007.  

                                 Pavel BEHENSKÝ, jednatel SDH Řesanice 

Český červený kříž 
 Místní organizace Kasejovice  

pořádá 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

v sobotu 17. února 2007 

od 14.00 hodin 
na sále restaurace „Adamec“ 

Městský úřad Kasejovice upozorňuje občany, že od pro-
since 2006 mohou využívat nového vlakového spojení  Blatná - 
Kasejovice. Každý pracovní den z Blatné ve 22.30 hodin — pří-
jezd do Kasejovice 22.46 hodin. Vlak dále nepokračuje - koneč-
ná v Kasejovicích.                                                                  -rkn- 


