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

Z obsahu ……... 
�  Hudba v synagogách Plzeňského  
   regionu VI. ročník  
�  Dožická traktoriáda V.ročník 

�  Hry bez hranic v Kasejovicích I. ročník 

  Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 11.7. 
2007. Příjem příspěvků do č.  7/2007 KN  je 
do  28.6. 2007.                                             -rkn- 

 
 
První červnová sobota se na kasejovickém fotbalovém hřišti 

odehrávala ve znamení oslav Dne dětí. Ačkoliv jejich svátek připadá 
v kalendáři na 1.června, společně slavit mohli přijít jak malí tak velcí i o 
den později. Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice pro ně ve spoluprá-
ci s Městským úřadem Kasejovice připravila den plný her, zábavy a sou-

těží. V sobotu dopoledne tak měli děti i jejich rodiče možnost na hřišti 
shlédnout ukázku zásahu Policie České republiky, prohlédnout si policej-
ní vůz či si pohovořit s policejní mluvčí. Velkému zájmu se těšilo vystou-
pení členů Kynologického klubu Blovice, kteří ve svém programu před-
vedli ukázky výcviků psů nejrůznějších plemen, od knírače, českého stra-
katého psa, anglického bulteriéra, amerického pitbulteriéra, howavarta, 
boxera až po německé ovčáky. Každý pes měl na svém programu několik 
čísel. Ta s nimi nacvičili jejich majitelé a všem přítomným divákům do-
kázali, že to se svými čtyřnohými svěřenci opravdu umí, za což byli od-
měněni potleskem.                                                      pokračování na str. 3 

Ukázka techniky Policie ČR                                                     foto Václav Blovský 

Ohlas diváků na vystoupení Kynologického klubu Blovice     foto Václav Blovský 

Školní rok se blíží ke svému konci a žáci, 
studenti i jejich učitelé začínají společně hodno-
tit, jaký ten rok prožitý ve školních lavicích byl. 
Nejmenší děti mají za sebou první rok 
v mateřské školce, jejich starší kamarádi jsou 
zase připraveni se s třídami plných her a zábavy 
rozloučit a těšit se na první třídu. Žáci devátých 
tříd, kteří základní školu definitivně opouštějí, si 
během školního roku museli vybrat jednu 
z mnohých škol, ve které se v příštích letech 
budou připravovat na své budoucí povolání. 
Jsem si vědom toho, že rozhodnutí, jenž museli 
učinit, nebylo jednoduché. Přesto věřím, že u 
většiny z nich to byla volba správná a daná zá-
jmem o obor. 

Nelehký úkol stál rovněž před studenty 
středních škol a gymnázií, kteří v uplynulých 
týdnech skládali zkoušku dospělosti, a řada 
z nich i přijímací zkoušky na vysoké školy. Žáci 
odborných učilišť museli složit odborné zkouš-
ky, při nichž dokazovali svou zručnost 
v řemesle, kterému se v předchozích letech učili. 

Jsem přesvědčen o tom, že uplynulý škol-
ní rok byl náročný pro žáky i studenty, kteří mu-
seli zdolat nelehké překážky na své cestě za 
vzděláním. Náročný byl rovněž pro pedagogy, 
kteří s nimi odcházející školní rok ve školních 
prostorách prožívali, a předávali jim informace 
z nejrůznějších oborů. Současně museli pracovat 
na školním vzdělávacím programu, podle něhož 
bude probíhat vyučování od nového školního 
roku v prvním a šestém ročníku základní školy. 
Učení nespočívá pouze v pročítání učebnic, vý-
kladu učitele či využití internetu. Součástí  je 
rovněž poznávání věcí kolem sebe prostřednic-
tvím nejrůznějších výstav a exkurzí, měření vě-
domostních sil v soutěžích a olympiádách a 
v neposlední řadě práce v zájmových  kroužcích. 
I na tyto aktivity byl uplynulý školní rok bohatý 
a dětem ukázal mnoho nového a zajímavého. 

Závěrem mi dovolte, abych všem dětem, 
žákům a studentům popřál krásné prožití letních 
prázdnin a ostatním zaslouženou dovolenou.                     

Václav ČERVENÝ,  
místostarosta Města Kasejovice 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 

BERE NA VĚDOMÍ: 

�  informace z města 

� zprávu  Krajského  úřadu  Plzeňského  kraje,  odbor  
regionálního  rozvoje  o  provedené kontrole odboru 
výstavby Městského úřadu Kasejovice 

SCHVÁLILA:   

� finanční  příspěvek  ve  výši 3 000 Kč  Sboru dobro-
volných hasičů Řesanice na zakoupení hasičských oble-
ků pro družstvo mladých hasičů 

� finanční  příspěvek ve výši 2 000 Kč Diakonii  
Broumov na náklady spojené se svozem humanitárních 
sbírek 

�  žádost  J. P.,  bytem  Řesanice   o  výměnu  bytu  
v domě  č. p . 11 v Řesanicích 

�  Smlouvu  o  dílo  na  vypracování   dokumentace  
k územnímu  řízení  – Výstavba obytné zóny – lokalita 
na Velkých Ostrovech 

�  finanční příspěvky sborům dobrovolných hasičů na 
údržbu veřejného prostranství  v obcích: 

 SDH Řesanice 25 000 Kč 

 SDH Kladrubce 5 000 Kč 

 SDH Polánka 5 000 Kč 

 SDH Újezd 15 0000 Kč 

JMENOVALA :  

� členy  komise pro otevírání  a  posuzování nabídek 
do výběrového řízení na stavby –  chodníky  a  
vjezdy  v Kasejovicích a  hřiště u  školy:  Marii  Čá-
povou,   Zdeňku Kučerovou a zástupce firmy GPL 
Invest                                                               -rkn- 

 
 

 
Vážení čtenáři, dnes bychom Vás chtěli blíže seznámit s 

činností MAS Pošumaví. To že právě čtete tyto řádky znamená, 
že i Vy osobně jste prostřednictvím vaší obce členem této M ístní 
Akční Skupiny. Znamená to, že i s Vaší pomocí bylo podpořeno 
18 úspěšných projektů obcí, zemědělských podnikatelů a nezisko-
vých organizací za více než 11 miliónů korun. Více o těchto pro-
jektech, historii a činnosti MAS Pošumaví a další zajímavé infor-
mace z oblasti rozvoje venkova najdete na internetových strán-
kách  www.posumavi.jz.cz. 

Znamená to, že vlastně i Vy jste přispěl(a) k udržení a 
tvorbě nových pracovních míst u nás v Pošumaví, k podpoře roz-
voje venkovského cestovního ruchu, obnově a rozvoji infrastruk-
tury, občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo a zachování 
kulturního dědictví venkovských oblastí. 

Znamená to také, že byste měl znát, jakým způsobem se tak 
stalo. 98 obcí sdružených v mikroregionech Kdyňsko, Běleč, 
Střední Pošumaví, Pošumaví, Prácheňsko, Slavník, Plánicko, 
Měčínsko a město Klatovy se spojilo do Místní akční skupiny 
Pošumaví proto, aby mohlo požádat o finanční podporu z pro-
středků EU. Účet těchto prostředků nese název LEADER a byl 
ustaven Evropským parlamentem přímo pro pomoc venkovu celé 
Evropy. 

Zásady pro pomoc z tohoto programu jsou jasné: 
A) MAS  - spolupráce všech, kteří na venkově žijí pro-

střednictvím místních akčních skupin 
B) ROZVOJOVÁ STRATEGIE  „Zlepšení kvality ži-

vota na území MAS Pošumaví“- jasná představa o tom, co dané 
území potřebuje, čím vylepšit život jeho obyvatel 

 

 
 

V uplynulých několika letech prošly Kasejovice celou 
řadou stavebních prací. Značných změn se dočkaly zejména ka-
sejovické komunikace. Mezi nejnáročnější a zároveň nejdražší 
patřila důkladná rekonstrukce silnice první třídy I/20. Postupně 
následovala oprava mnohých vedlejších silnic. Po rekonstrukci 
jednotlivých místních komunikací následovala oprava přiléhají-
cích chodníků, výsadba nové zeleně a výsev trávníků. I na tyto 
doprovodné práce bylo nutné vynaložit nemalé finanční prostřed-
ky ať již z městského rozpočtu či z nejrůznějších dotačních pro-
gramů. 

Domnívám se, že by mělo být v zájmu nás všech se o 
tyto zelené plochy starat. Jsou zde obyvatelé, kteří se o trávníky či 
jiné zelené plochy starají zcela automaticky a berou to jako samo-
zřejmost. Tím bych chtěla vyzvat i ostatní, aby nečekali na to, až 
trávník před jejich domem posekají pracovníci městského úřadu. 
Vždyť všechny tyto úpravy si vyžádaly nemálo sil a peněz pro 
svou realizaci. Měli bychom mít proto všichni zájem na tom, aby-
chom přispívali  ke zkrášlení prostředí, ve kterém žijeme. 

                   Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice  

C) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 
NA OBDOBÍ 2007-13, jeho část nazývaná OSA IV 
bude sloužit a pomáhat vypořádat se s takovými problé-
my venkova, jakými jsou změny v oblasti hospodářské 
struktury, zaměstnanosti, dopravní obslužnosti a vybave-
nosti obcí, nároků na ochranu životního prostředí a 
v neposlední řadě se změnami způsobu života venkov-
ského obyvatelstva. 

Místní akční skupina Pošumaví je tu především 
pro vás. Zajímejte se o její práci, pomožte jí svými nápa-
dy a náměty. I tak dostává Evropská unie svůj pravý 
smysl. 

           Spolufinancováno Evropskou unií 
           Evropským zemědělským orientačním a 
           záručním fondem (EAGGF)  



 

 

Poté si děti mohly zaskákat v pytlích, shazovat míčky pyramidu 
z plechovek, házet míčem na koš, skládat puzzle, přetahovat lano, přená-
šet pingpongový míček na lžíci, házet míčky do stromového terče nebo si 
zastřílet ze vzduchovky. Na všechny děti potom čekaly rozmanité ceny 
v tombole a u stánků malé občerstvení. Zapomenuto nebylo ani na jejich 
rodiče, kteří se mohli rovněž občerstvit a vyzkoušet si, jak příjemné po-
sezení skýtá nově postavená pergola. Dospělí se mohli na hřiště vrátit 
pobavit ještě večer, kdy jim k poslechu zahrál Jenda band. Zábava se tak 
protáhla až do pozdních nočních hodin. Ačkoliv počasí ukázalo první 
červnovou sobotu mnoho svých tváří, od deštivě zamračené až po slu-
nečně usměvavou, pobavit se přišlo velké množství dětí i jejich rodičů. 
Úsměvy na tvářích zúčastněných byly dokladem toho, že i ten letošní 
Den dětí se vydařil a jeho organizátoři si mohou na svůj účet připsat další 
úspěšnou akci.                                           Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

dokončení ze str. 1   

SVŮJ SVÁTEK OSLAVILY D ĚTI NA H ŘIŠTI  

Soutěž ve skákání v pytlích                                          foto Václav Blovský 

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky                                foto Václav Blovský 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
POLÁNKA A ŘESANICE 

zve širokou veřejnost na 

 
 
 
 
 
 
 

Program:  
zahájení, soutěž  

družstev, předvedení  
požárního útoku 

 na terč (mladší žáci), ukázka 
soudobé i historické techniky,  

vyhodnocení, po ukončení soutěže  
 

TANEČNÍ ZÁBAVA -  

hraje hudební 
 seskupení KAREL 

 
 
 

PLZEŇSKÉHO  
REGIONU   

                 VI. ročník 
 

 

 

Fota –vb- 

 
 

 
 
Město Kasejovice plánuje v současné 

době výstavbu infrastruktury (elektřina, 
plyn, voda) pro rodinné domy a výstavbu 
bytového domu v lokalitě  NA VELKÝCH 
OSTROVECH v Kasejovicích. Zájemci o 
zainvestování parcely nebo o byt se mohou  
přihlásit na Městském úřadě v Kasejovi-
cích  a seznámit se tak předběžně se situ-
ací. Plánovaný termín zahájení výstavby   
v roce 2008.     

                  Městský úřad Kasejovice 
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Františku Šmolíkovi z Radošic uniklo o vlásek vítězství v soutě-
ži  O nejlepšího sekáče Slovácka. Poprvé se této soutěže, v Buchlovi-
cích na Moravě, zúčastnil v roce 2004 a hned zvítězil, což si zopakoval 
i v roce 2005. Loni se kosení kvůli silnému dešti nekonalo.    

Přestože si finalista František Šmolík  letošní hlavní cenu neod-
vezl, nesmutnil, protože si na Moravě za poslední léta našel spoustu 
nových známých a rád se tam vrací.  

Při soutěži je tříhektarová louka rozdělena na jednotlivá pole. Ta 
musí soutěžící před diváky a porotou pokosit co nejlépe. Hodnotí se 
nejen čas, ale hlavně kvalita pokosu, styl kosení a v neposlední řadě 
také kroj, do kterého je sekáč oblečen. Soutěž pak vyvrcholí závěreč-
ným finále, ve  kterém se utká šest nejlepších sekáčů.  

Letošní soutěž kosení byla součástí akce Kosecké písně 2007. 
                                                                                                 -mr- 

ZASTUPITELSTVO OBCE  
MLADÝ SMOLIVEC:  
VOLÍ : 

�  ověřovatele zápisu – Šmíd P., Hlinka V. 

SCHVALUJE:  

� program zasedání 

� prodej pozemku v k.ú. Radošice p.č. 8/2, 8/3, 
11/2 za cenu 20 Kč/m2 panu J.F., Radošice   

� závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad a in-
ventarizaci majetku obce za rok 2006  

� bezúplatný převod místních komunikací v k.ú. 
Mladý Smolivec 932/1, 954/1, 955, zastupitelstvo 
pověřuje starostku obce vyřízením bezúplatného 
převodu s Úřadem pro zastupování státu 

� záměr prodeje pozemků v k.ú.  Starý Smolivec 
st.p. 181, p.č. 25/5, st. p. 115/2  

NESCHVALUJE: 

� žádost p. Slavíčkové o snížení nájmu 
v hostinci v Dožicích 

BERE NA VĚDOMÍ: 

� kontrolu usnesení 4/2007 

� informaci o nepořádku v kulturním domě ve 
Starém Smolivci 

� informaci o konání soutěže „Hry bez hranic“ 

� informaci o konání vítání občánků dne 23. 6. 
2007 v Mladém Smolivci 

UKLÁDÁ STAROSTCE OBCE: 

� podání žádosti o vymezení zastavěného území 
v našich pěti obcích 

� zjistit možnost použití již zpracovaných ná-
vrhů územních plánů pro obce MS a SS a začít 
s přípravou územních plánů pro zbylé  obce popř. 
všechny obce 

� nesnižovat původní náklady na zřízení vodo-
vodních přípojek v Dožicích                             

   Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

V sobotu 26.5. 2007 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Rado-
šice  Okrskové cvičení hasičů. Za pěkného slunného počasí se v Rado-
šicích utkalo dvanáct družstev z okolních sborů. Šest družstev mužů z  
Radošic, Mladého Smolivce, Starého Smolivce, Budislavic A, B a Do-
žic doplnila tři družstva žen  z Radošic, Budislavic a Dožic a tři druž-
stva dětí z Radošic a z Mladého Smolivce (2). Na stupni nejvyšším 
stanulo nakonec  družstvo mužů B z Budislavic, družstvo žen z Budi-
slavic a družstvo dětí z Mladého Smolivce.  

Jako hosté zde vystoupila družstva  mužů a 
dětí ze Spáleného Poříčí. 
Výsledky:  
Muži : 1. Budislavice B, 2. Starý Smolivec, 3. Bu-
dislavice A, 4. Radošice, 5. Dožice, 6. Mladý 
Smolivec 
Ženy: 1. Budislavice, 2. Radošice, 3. Dožice  
Děti: 1. Mladý Smolivec, 2. Radošice, 3. Mladý 
Smolivec                                                          -mr- 

František Šmolík během soutěže O nejlepšího sekáče Slovácka 

Soutěž mužů při Okrskovém cvičení hasičů v Radošicích               foto –vb- 
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Kulturní komise obce Hradiště 
Vás srdečně zve na 

POUŤOVOU ZÁBAVU 
dne 8. července od 14.00 h 

 na nádvoří hostince v Hradišti. 
K tanci a poslechu hraje 

KAPELA NAUŠE PEPÍKA 
Levné občerstvení zajištěno. 

Vstupné 80 Kč.  

TJ Sokol Starý Smolivec  
pořádá dne 6. července 2007 

od 13.00 h na h řišti ve Starém Smolivci   
 
 
 
 

  

Pro děti jsou připraveny  
sportovní disciplíny jako je 

 skákání v pytli, jízda zručnosti 
na kole, kopání na branku, hod 

míčkem na cíl, závod v běhu a jiné. Dále 
budou mít děti možnost jezdit na motorových čtyřkolkách, 

střílet ze vzduchovky na běžící terč. Na závěr 
se budou opékat buřty. Soutěžící děti si   

odnesou hezké výhry. 
 Srdečně zveme všechny !  

Sbor dobrovolných hasičů Dožice zve všechny na 
V.ročník Dožické traktoriády. Dvoukolový závod domá-
cích traktůrků, traktorů a přibližovadel se pojede 
5.července, na státní svátek, od 10:00 hod. Přehledná 
trať, pestrý doprovodný program, velké atrakce pro děti 
zdarma, dostatek občerstvení a skvělá zábava, to jsou 
letošní závody v Dožicích. Veškeré informace na 
www.traktoriada.cz. Přijďte se podívat na jednu 
z největších traktoriád v České republice, vždyť Dožická 
traktoriáda, jsou závody, na které se nedá zapomenout ! 

Kulturní komise při Obecním úřadu Hradiště uspo-
řádala v sobotu 2.6.2007 Dětský den pro děti z Hradiště a 
okolí. Celou akci zahájilo slavnostní otevření dětského 
koutku. Zábava pak pokračovala soutěžemi na místním 
hřišti. O vyvrcholení se postaral Sbor dobrovolných hasičů 
Kasejovice, který předvedl zásah při požáru. Pro všechny 
děti byly připraveny sladké odměny a další ceny. Přes ne-
přízeň počasí prožilo asi třicet dětí velmi pěkné odpoledne. 

Pořadatelé děkují manželům Brejchovým, Štolbo-
vým a Merhoutovým a všem, kteří se podíleli na přípra-
vách.                                                                               -vb- 

Soutěžící děti v Hradišti na Dětském dni   
                                                               foto Václav Blovský  

Rozdávání cen na Dětském dni v Hradišti z rukou  Štěpán-
ky Lexové                                              foto Václav Blovský 
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NAROZENINY  V ČERVNU  OSLAVÍ 
91 let Helena BENÁČKOVÁ Kotouň  
88 let Jaroslav VOŘÍŠEK  Kasejovice 
86 let Marie KREJČÍKOVÁ Mladý Smolivec 
85 let Anna MAŠKOVÁ Přebudov 
81 let Annastázie KABÁTNÍKOVÁ St. Smolivec  
78 let Václav DRNOCHOD Újezd 
  Vlasta JIŘINCOVÁ Kladrubce 
  Václav  TOPINKA Hradiště 
77 let Karel MATOUŠEK Kasejovice 
  František LEDVINA Kasejovice 
  Zdeňka SEDLÁČKOVÁ Mladý Smolivec 
76 let Miloslava VACKOVÁ Mladý Smolivec 
  Bohuslava TYRPEKLOVÁ Oselce 
75 let Anna VÍTOVÁ Kasejovice  
  Josef  VADLEJCH Zahorčičky 
  Karel MAŠEK  Starý Smolivec  
74 let Marie TŘEŠTÍKOVÁ Polánka 
  Anna BRAUNOVÁ Hradiště 
  Josef CHLANDA Nezdřev 
  Václav HOULÍK Oselce  
73 let Marie HAJNÁ Kladrubce 
  Anna CIGLEROVÁ Kasejovice 
  Stanislav SLADKÝ Kasejovice 
72 let František JEDLIČKA Kasejovice  
  Věra ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 
  Marie SKUHRAVÁ Polánka 
  Alena VADLEJCHOVÁ Zahorčičky 
  Josef MAREK Hradiště 
  Jiřina ŠMÍDOVÁ Životice  
71 let Adolf KARKULÍN Kasejovice 
  Božena BAMBASOVÁ Zahorčičky 
  Helena KECOVÁ Dožice 
70 let Anna BÁRTOVÁ Radošice 
  Marie CIKÁNOVÁ Oselce 
60 let Marie SKALOVÁ Oselce 
  Anna ZRNOVÁ Kotouň 

B l a h o p ř e j e m e ! ! ! !  

VÍTÁME NOVÉ OB ČÁNKY 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Božena VOŘÍŠKOVÁ, Újezd 

narozena 1926, zemřela 20.3. 2007 

Jarmila ZACHOVÁ, Starý Smolivec 

narozena 1920, zemřela 7.5. 2007 

Václav ČÁP, Kasejovice 

narozen 1921, zemřel 31.5. 2007  

 
 

Srdečně blahopřejeme! 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
� Burnhamová Sophy: Kniha andělů  
� Cartlandová Barbara: Zázrak v Mexiku 
� Cates Kimberly: Aidanovo tajemství 
� Mahlerová Freda: Testament 
 

Naučná literatura pro dospělé:  
� Conradi Peter: Hitlerův pianista 
� David P., Soukup Vl.: 333 památných míst   
      České republiky 
� Miquel Pierre: Data, která změnila svět 
� Petrů Josef: Martin Růžek, příběh českého  
       herce 
 

Krásná literatura pro d ěti a mládež: 
� Lada j., Brukner J.: Šprýmovné kousky 
� Grindleyová Sally: Slůně Bimbo 
 

Naučná literatura pro děti a mládež: 
� Krolupperová Daniela: Jak bacit bacila 
� Lukášek Jan: Kniha táborových her 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet 
zdarma.                                                                                            
                                                                           -lfš- 

Dominik JI ŘINEC, 
Kladrubce 

narozen 29.3. 2007  
 

Zdeněk KUNEŠ, 
Řesanice 

narozen 3.4. 2007 

Martin SUCHÝ,  
Radošice 

narozen 12.4. 2007 
 

Ondřej HEJNA,  
 Kasejovice 

narozen 26.4. 2007 
 

Tereza BĚLOVÁ,  
Dožice 

narozena 23.5. 2007 

 

VÝPŮJČNÍ DOBA 
Pondělí: 9-12   14-17 
Úterý:               13-17 
Telefon: 371 585 156 
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Nastal čas výletů, červených jahod a třešní, čas zmrzliny. Blíží 
se konec školního roku a s ním prázdniny. Jako každý rok, tak i ten 
letošní, nabízel dětem pestrou paletu zajímavých témat a výchovných 
bloků.  Ty byly doplňovány rozličnými aktivitami tak, aby pobyt ve 
školce byl pro děti zajímavý a poučný. V měsíci květnu děti absolvo-
valy malý kurz seznamování s vodou v bazénu v Ústavu sociální péče 
v Mačkově. Zajímavý a vydařený byl celodenní výlet do plzeňské 
ZOO. Na oslavu Dne dětí se sešli rodiče i s dětmi na zahrádce mateř-
ské školy. Každý si zasadil malý stromek, smlsal nanuk a opekl buřta.  

V průběhu měsíce června potěší děti divadélko ÚSMĚV, předško-
láci se půjdou podívat do 1. třídy a také je 
čeká pasování na školáky. Tradiční zakončení 
školního roku bude plné her a soutěží a nebu-
de chybět ani táborák.  

 
 
VOLÁME VÁS KAMARÁDI, 
MĚLI JSME SE VŠICHNI RÁDI. 
VE ŠKOLIČCE NAŠÍ MILÉ 
STRÁVILI JSME KRÁSNÉ CHVÍLE. 
ACH TEN ČAS TAK RYCHLE LETÍ,  
UŽ JSME VÁŽNĚ VELKÉ DĚTI.    

Alena BRAUNOVÁ, učitelka MŠ Kasejovice Výlet do ZOO Plzeň  

Sázení stromků při oslavě Dne dětí v Mateřské  
škole Kasejovice                                         fota -vch-             

 
 
 
 

Vážení přátelé tenisu, 
rádi Vás uvítáme na dvorci v Oselcích, který posta-
vili před 20 lety místní nadšenci za pomoci obce a 
který byl i letos nově upraven. 

Protože  máme zájem o hraní a rostou i ná-
klady na provoz dvorce, rozhodli jsme se dát hraní, 
tak jako v loňském roce, určitý řád. 

1. Za každou 1,5 h hry je poplatek pro jedno-
ho hráče 20 Kč, za každou započatou hodinu se 
poplatek zvyšuje o 10 Kč pro každého hráče.  

2. Místní mládež do 15 let může po dohodě 
se správcem využívat tenisový dvorec zdarma, ale 
jen do 17.00 hodin.  

3. Permanentní vstupenka na celý rok stojí 
300 Kč a to na 1,5 h denně pro každého hráče. V 
případě, že si hráč, platící permanentku, přivede 
soupeře bez permanentky zaplatí tento 20 Kč, za 
každou započatou hodinu se poplatek taktéž zvyšu-
je o 10 Kč.  

Z důvodu zvýšeného zájmu o víkendech je 
třeba na tyto dny se předem objednat u správce 
dvorce na tel. 371 595 230 nebo mobil 606 169 967.          

4. Hráči, kteří odpracovali na dvorci alespoň 
5 hodin platí permanentku 100 Kč.  

5. Klíče od kurtu si vyzvednete u správce 
Jiřího Marka, Oselce 123 /nový dům nad kurtem/, 
kde také zaplatíte poplatek.    

6. Samozřejmostí je úprava dvorce kartáčem 
po skončení hry.  

 

Dále Vás chceme pozvat na 15. ročník turna-
je rekreačních hráčů, 
který se bude hrát na 
přelomu července a srpna. Podrobné informace 
zveřejníme 14 dní před turnajem na vývěsce a v 
Kasejovických novinách.                          TK Oselce 
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Třetí květnové pondělí se na půdě kasejovické základní 
školy uskutečnila tradiční akademie konaná každoročně ke Dni 
matek. Žáci si pod vedením učitelů připravili pro své maminky 
a rodičovskou veřejnost pásmo patnácti hudebních, tanečních, 
recitačních či dramatických vystoupení.  

 Program tradičně otevřel hudební soubor Notička pod 
taktovkou Oldřicha Ondruška. Školní hudebníky doprovodil 
tanečním vystoupením pohybový kroužek. Ten si připravil i 
další, samostatné vystoupení nazvané Jdeme s písničkou, kde 
svérázně interpretoval známé písně. Nejmladšími gratulanty 
byli prvňáci, maminkám za jejich péči poděkovali několika 
recitovanými přáními. Krátkým připomenutím klasických po-
hádek O perníkové chaloupce, Červené karkulce, Jeskyňkách a 
Smolíčkovi – vybídli druháci maminky, aby si zavzpomínaly 
na dětská léta, a děti ze třetí třídy jim pro změnu ve verších 
prozradily, jak by je namalovaly. Oživením pak bylo samostat-
né taneční  vystoupení skupinky děvčat z páté třídy. Trojice 
dívek se pak na pódiu objevila ještě jednou, aby zazpívala pí-
seň Lucie Vondráčkové s názvem Plot. Jejich stejně staří spo-
lužáci pak společně vystoupili s číslem Co nás maminka nauči-
la. 

 Hned tři hudební vystoupení si připravila hudební sku-
pina děvčat z druhého stupně, které si říkají The Girls. Nejprve 
zazpívaly rozhlasové hity Měls mě vůbec rád (Ewa Farná) a 
Spomal (Peha),  poté zatančily v rytmu moderní hudby a nako-
nec si diváci mohli vyslechnout jejich interpretaci dalších dvou 
populárních písní Zavři oči, když se červenám (Ilona Csáková) 
a Vítr (Lucie Vondráčková). Promenádu předvedl kroužek 
country tanců, který je novinkou na škole. Vzpomínkou na 
další skvělý rok nadané recitátorky Aničky Masec z páté třídy, 
která nás tradičně velmi úspěšně reprezentuje ve školních sou-
těžích, byla její interpretace básně Brejle, s níž se letos probo-
jovala do krajského kola. 

 Dalším recitačním vrcholem přehlídky dětské tvořivosti 
bylo vystoupení recitačního kroužku nazvané Elektrický val-
čík. Děti interpretovaly text Zdeňka Svěráka a nechaly diváky 
zavzpomínat si na dobu, kdy se zaváděl elektrický proud. Jistě 
výraznou novinkou bylo vystoupení čtvrťáků, kteří se poprvé 
v historii akademie pokusili deklamovat anglický text, říkanku 
Červená karkulka. 

            Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice   

 
 
 
V únoru letošního školního roku proběhla na naší 

škole biologická olympiáda. První tři místa získali Vojtěch 
Fiala, Vendula Boháčková a Josef Viktora, kteří také po-
stoupili do okresního kola. Sem si ještě museli připravit 
práci na téma „Rozšiřování semen a plodů“. Semena si mu-
seli dát do sáčků a rozdělit. 

Ráno 17. dubna je čekala dlouhá cesta do Nezvěstic, 
tam se oblastní kolo konalo. Olympiáda se skládala  ze tří 
částí, byla velice plynulá a dobře zorganizovaná. 

Vojtěch Fiala se umístil na prvním místě, Vendula 
Boháčková na jedenáctém a Josef Viktora na patnáctém. 
Moc se nám olympiáda líbila a těšíme se na další. 

           Josef  VIKTORA a Vojtěch FIALA , 7. třída  

 
      

Dne 3.5. se žáci prvního stupně zúčastnili okrskové-
ho kola Mc Donald´s Cupu  ve Starém Plzenci. 
Z fotbalových utkání si přivezli 4. a 5. místo. 

 Žáci pátého ročníku dne 15.5. absolvovali školní 
výlet na hrady Točník a Žebrák. Taktéž navštívili vojenské 
muzeum v Rokycanech. 

Dne 21. 5. od 16.00 se konala školní akademie ke 
Dni matek. Program akademie byl velmi bohatý a pestrý – 
vystupovali žáci souboru Notička, žáci z recitačního a ta-
nečního kroužku, dále žáci z kroužku Country tanců a dívčí 
skupina The Girls z druhého stupně. Každá třída prvního 
stupně si připravila zajímavé vystoupení – hrály se pohád-
ky, zpívaly písničky, recitovaly básně, předváděly se hu-
morné scénky. 

Školní výlet žáků prvního až čtvrtého ročníku probě-
hl dne 21.5. Děti navštívily zoologickou zahradu Ohrada u 
Hluboké, kde krom prohlídky zoo taktéž shlédly tři výuko-
vé programy zoologické zahrady a divadelní představení na 
ekologické téma. 

Pro žáky 4. a 5. ročníku  proběhl dne 25. 5. kurz 
BESIPu na dopravním hřišti v Blovicích. 
    Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice      

Vystoupení žáků II. třídy na školní akademii            foto -jv- 

Vystoupení žáků III. třídy na školní akademii                foto -jv- 
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Koncem dubna jsme se s dětmi zúčastnili fil-
mového festivalu v Plzni. Shlédli jsme Ladovy po-
hádky – Bubáci a hastrmani. 

Do školky přijal pozvání pracovník plzeňské 
ZOO p. Vobruba, který děti zaujal poutavým vyprá-
věním o zvířatech v ZOO. Dětem ukázal plakáty zví-
řat i vycpaná zvířata. Největším překvapením pro děti 
byl hroznýš Bertík, který se začal soukat z pytle. Na-
konec se nikdo nebál Bertíka pohladit. Pozvání od p. 
Vobruby k návštěvě  ZOO jsme přijali a pojedeme se 
tam podívat i na námi sponzorovanou vakoveverku 
Terku. 

Dne 16. 5. byla  ve školce besídka pro mamin-
ky. Po krátkém uvítání vystoupily malé mažoretky, 

které na bubínky doprovázeli bubeníci. Pak děti před-
nášely básničky a zpívaly písničky. Také maminkám 
zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Na závěr děti 
předaly svým maminkám obrázky se srdíčky. 

Na konci května jsme se vydali  na výlet na 
Brčálník. Zúčastnili jsme se písničkového pořadu 
Skřítci, který uváděla paní spisovatelka V. Klimtová. 
Na kytaru a foukací harmoniku jí doprovázel P. Půta. 
Děti pozorně poslouchaly poutavé vyprávění o skřít-
cích a s radostí se zapojily do zpívání. Paní Klimtová 
při každé písničce malovala obrázky skřítků, které 
nám na konci pořadu věnovala. Pak jsme šli na výsta-
vu skřítků a strašidel a také se děti zapojily do soutě-
že v malování o nejhezčího skřítka.Všechny děti do-
staly od organizátorů obrázek. 

Po výborném obědě jsme si prošli část skřítčí 
stezky a pozorovali jsme krásy Šumavy. Na zpáteční 
cestě domů všechny děti v autobuse spokojeně odpo-
čívaly. 

Mezinárodní den dětí jsme ve školce oslavili 
uspořádáním sportovních her. Děti soutěžily v 5 dis-
ciplínách. Každý se snažil o co nejlepší výkony, a tak 
na konci her si každý odnášel domů diplom, medaili a 
sladkou odměnu. 

Také jsme se účastnili výtvarné soutěže nazva-
né PO očima dětí. V okresním kole se na 1. místě 
v ml. kategorii umístila A. Fialová a na 2. místě ve st. 
kategorii K. Marešová. Blahopřejeme.     

        Svatava  ŠLAISOVÁ,  ředitelka MŠ Starý Smolivec 

     V květnu se uskutečnil fotbalový turnaj škol Czech Coca – 
Cola cup. Naši hráči si v prvním kole turnaje poradili s Bělčicemi 
hladce 5:2 a poté porazili i obě družstva z Blatné. Další kolo turnaje 
se konalo v Podlesí u Příbrami. Zde byla čtyři mužstva. 

V prvním zápase jsme se utkali se soupeřem ze Sedlčan, který 
nás porazil 2:0. Tímto si naše mužstvo zkomplikovalo postup do 
celostátního kola, které se konalo v Praze. Další zápas s Příbramí byl 
pro nás opět smolný, i když jsme se ujali vedení, neudrželi ho a pod-
lehli 1:2. Až poslední zápas pro nás skončil šťastně, vyhráli jsme 2:1 
nad dalším družstvem z Příbrami. Tímto skončil turnaj, ve kterém 
jsme se umístili na třetím místě. 
              Tomáš HOULÍK,  Jan MAŠEK  a David ČERVENÝ  7. třída 
 
 
 

V úterý 15.5.2007 jsme v osm hodin vyjeli z kasejovického 
náměstí. Naše první zastávka byla ve vojenském muzeu v Rokyca-
nech, kde jsme zhlédli různá vojenská vozidla a vojenské vybavení. 
Po návštěvě muzea nás autobus odvezl k hradu jménem Točník, pře-
kvapilo nás však, že jsme museli šlapat ještě asi 1,5 km do kopce, 
než naše skupina konečně dorazila na určené místo. Na hradě právě 
probíhal projekt „Hrad zvířat“, a tak jsme viděli králíky, krávy, mor-
čata a kozy. Dále jsme se na chvíli stali sokolníky a krmili jsme 
dravce. Poté jsme si poslechli krátkou, ale pěknou pohádku o tabáku 
a jeli jsme domů. Do Kasejovic jsme dorazili kolem páté hodiny 
odpoledne. 
                                                 Jiří ŠULC  a Václav ZOUBEK, 7.třída 

    
 
 

Dne 31.5. se konal v Přešticích atletický Pohár rozhlasu. Do 
Přeštic dorazilo čtrnáct škol z okresu Plzeň-jih. 

Naši žáci se zúčastnili těchto disciplín: skok vysoký, skok 
daleký, vrh koulí, hod míčkem, běh na 60 metrů, štafeta, běh na 
1500 a  600 metrů. Tři žáci z naší školy se umístili na stupních vítě-
zů. Andrea Fialová ze 7. třídy vyhrála ve své kategorii skok vysoký, 
David Červený taktéž ze sedmé třídy obsadil celkové druhé místo 
v běhu na 1500 metrů a na 3.místě se umístil Michal Svoboda 
z deváté třídy ve vrhu koulí. Ale také Jiří Šulc (7. třída) doběhl 
na šedesátimetrové trati čtvrtý a  zabodoval také ve skoku do výšky, 
tam se umístil také na čtvrtém místě. 

Když jsme měli čas, mohli jsme si dojít do města něco 
smlsnout. Učitelé  byli s našemi  výsledky spokojeni. Po cestě k nám 
přistoupili žáci žinkovské školy. Velmi se nám na poháru líbilo, ale 
už jsme se těšili domů. 

 
 

V letošním školním roce se naše škola zúčastnila soutěže EU-
ROREBUS prostřednictvím některých žáků 7. A, kteří od počátku 
školního roku plnili úkoly přes internet. Příjemným překvapením 
byla pozvánka do krajského kola této soutěže. Svoji třídu reprezento-
vali tři žáci s nejlepšími výsledky Vojtěch Fiala, Kateřina Dardová a 
Michaela Kuryluková. Z 24 soutěžících tříd obsadili krásné 3. místo 
a vybojovali si postup do celostátního kola v Praze. Soutěžícím bla-
hopřejeme a přejeme úspěchy v dalším pokračování soutěže.   

                                                                                 žáci 7. A 

Vystoupení dětí z Mateřské školy Starý Smolivec na 
besídce pro maminky                                    foto –vb- 



 

 

  
Červen  2007                                                         str. 10                                                 Číslo 6; ročník XII. 

 

VISHAY Electronic spol. s r.o.,  závod 25 Blatná – ESTA přijme pracovníky  
do vícesměnného provozu – elektromontáže výkonových kondenzátorů.  

Nástup možný ihned. 
Zaměstnanecké výhody – možnost zajištění stravování, příplatek na dopravu 
(popř. zajištění přepravy) a stravování, pracovní prostředí, zázemí stabilního  

mezinárodního koncernu – jednoho z největších světových výrobců elektronických 
komponent.  

Kontakt: tel.  383455500, 603776828, e-mail: jaroslav.zelenka@vishay.com  

 
 

Hledáme nové spolupracovníky  
na obsazení pracovního místa: 

 

Dělník ve dřevovýrobě: 
� provoz Drahkov či Kladrubce 
� manuální práce na moderní pořezové lince 
� dvousměnný provoz 
� vhodné i pro ženy 

Požadujeme: 
� vysoké pracovní nasazení 

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

Kontaktní osoba: p. Dušan Lávička – tel.: 777 179 184 
http:// www.faklaus.cz 

e-mail: faklaus@faklaus.cz 

 
 
 
 

Chcete se naučit anglicky? 
Potřebujete  pomoc se studiem  
nebo partnera ke konverzaci? 

Jsem kvalifikovaný učitel s praxí.  
Nabízím moderní a efektivní výuku  

pro studenty všech úrovní.  
Jste-li časově vytíženi, zvolte on-line formu.  

V letních měsících možnost  
intenzivního kurzu.  

Tel.: 604 342 278   
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích vás srdečně zve na výstavu: 

Návštěvníci uvidí panenky české i zahraniční výroby – průřez celým 20. stoletím,  
včetně hraček, plyšových medvědů a kočárků. 

Panenky a plyšoví medvědi pocházejí ze soukromé sbírky sběratelky z Plzně, hračky zapůjčilo Vlastivědné muzeum 
 Dr. Hostaše v Klatovech a kočárky Západočeské muzeum v Plzni. 

Výstavu lze navštívit od 2.6.2007 do 31.8.2007 v návštěvní době muzea: 

„Panenky a hračky 20. století“ 



 

 

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

kládací, nafukovací kola + přenosná taška, cena 3 
000 Kč. Značka — velmi zachovalý.  Tel. 720 479 
816 

——————————————————–—-— 
� Prodám učebnice středoškolského učiva. Tel. 720 

530 579 
———————————————————–—- 
� Koupím motocykl JAWA nebo ČZ. Tel. 607 657 

431   
———————————————————–—- 
� Rodinný dům 2+1, WC, koupelna, komora, ga-

ráž, sklep, el. 220/380V, plynová přípojka. Mož-
nost půdní vestavby. Vlastní studna + městský 
vodovod, zahrada 65 a. K okamžitému nastěhová-
ní, Kasejovice 154. Tel. 728 741 908   

——————————————————— 
� Prodám štěňata Dalmatina bez PP. Odběr 2. polo-

vina července. Tel. 371 595 355, 607 902 273        

AGH BLATNÁ S.R.O. -  REALITNÍ KANCELÁ Ř 
NABÍZÍ  K  PRODEJI  VÍCEÚ ČELOVÉ  AREÁLY          

PRODEJ PROBĚHNE FORMOU VEŘEJNÉ  
DRAŽBY  V BLATNÉ  DNE 15. ČERVNA  2007 

Předmět dražby:  1. RADOMYŠL – vhodné jako restaurace nebo   
                             sídlo firmy. Celková plocha pozemku 3 327 m2 
Nejnižší podání:                  cena v četně DPH  -  3.000.000,- Kč  
————————————————————————————-.            
Předmět dražby:  2. KASEJOVICE  – víceúčelové využití objektů   
                          velká živičná plocha pozemku výměry 15 377m2            
Nejnižší podání :                   cena v četně DPH – 2.110.000,- Kč 

1. RADOMYŠL OKR. ST             2. KASEJOVICE  OKR. PJ 

Veškeré informace: www.agh-reality.cz       mob. 724 077 880 
                                   info@agh-reality.cz   tel./fax. 383 420 222   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uvidíte  souboj šesti týmu v šesti netradičních disciplínách  
 

Po sousedském klání   
 
 

Přijďte podpořit  tým z Vaší obce nebo jen strávit odpoledne 
plné zábavy a pohody ! 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO ! 

 

Dne 18.4. 2007 byla zkolaudována další 
část areálu živočišné výroby v obci Mladý Smo-
livec. Jednalo se o výstavbu silážního žlabu 
(novostavba) a teletníku (rekonstrukce). Násled-
ně proběhla i kontrola ze SZIF územní pracoviš-
tě České Budějovice. Projekt byl částečně fi-
nančně podpořen ze zdrojů Operačního progra-
mu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.     

    ing.František SEDLÁK, předseda představenstva 
 


