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

Z obsahu ……... 
� Jsme rádi, že máme koho vítat    

� Pěškobusem do okolí Kasejovic …..  

� Program Letního kina v Kasejovicích   
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 11.8. 
2008. Příjem příspěvků KN č. 8/2008  do 
27.7.2008                                                   -rkn- 

 

 

 

Vše začalo již na prvním ročníku „Her bez hranic“ 
v Kasejovicích, a to v okamžiku, kdy bylo vylosováno Hradiště jako 
pořádající obec II. ročníku. 

Počáteční obavy byly vystřídány aktivitou skupiny nadšenců, kteří 
se dali s vervou do příprav akce. Postupem času se jejich skupina  rozrost-
la a přípravy nabývaly velkých rozměrů: přestavba společenského objektu, 
úprava sportovního areálu a jeho okolí, příprava soutěžních disciplín a 
rekvizit, zajištění občerstvení a zázemí pro soutěžící i diváky.  

Po nelehkých přípravách nastal den „D“ – sobota 28.6. 2008 II. 
ročník v sousedském klání „Hry bez hranic. Tuto akci navštívil v Hradišti 
nevídaný počet lidí - cca 500, mezi kterými byli pozvaní hosté náměstek 

ministra pro místní rozvoj Ing. Jiří Vačkář a náměstek hejtmana Plzeňské-
ho kraje pro oblast školství, mládeže a sport  MVDr. Václav Červený. 

                                                                    pokračování na str. 3 

 
 

U příležitosti oslav 130 let povýšení Ka-
sejovic na město došlo v sobotu 31. května k 
slavnostnímu otevření hokejbalového a doprav-
ního hřiště. Sportoviště v celkové hodnotě dva 
miliony dvě stě tisíc korun se podařilo vybudo-
vat za finanční podpory nadace ČEZ, která při-
spěla částkou 200 tisíc korun a Plzeňského kra-
je, jenž na tuto akci uvolnil 500 tisíc korun. 
Část peněz získalo město Kasejovice také ze 
státního rozpočtu, konkrétně od Ministerstva 
pro místní rozvoj, kde z Programu obnovy ven-
kova získaly Kasejovice finanční příspěvek ve 
výši 350 tisíc korun. Zbývající část peněz uhra-
dilo město ze svého rozpočtu. 

Nové sportoviště slouží jako tréninkový 
prostor pro hokejbal a zároveň jako dopravní 
hřiště, kde se děti mohou naučit jízdě na kole či 
koloběžce a základním dopravním předpisům  a 
pravidlům. Slavnostním předáním tohoto hřiště 
občanům Kasejovic byl dobudován rozsáhlý 
moderní sportovní areál v bezprostřední blíz-
kosti základní školy. Hřiště budou moci navště-
vovat  děti a mládež z místní mateřské a základ-
ní školy nejen pod vedením svých učitelů či 
trenérů, ale také samostatně či v doprovodu 
rodičů. Ačkoliv již bylo několikrát zdůrazněno, 
že nové hřiště má sloužit široké veřejnosti, obje-
vili se již takoví návštěvníci, kteří jeho využití 
pojali po svém. Místo sportování zde vytrhali 
několik lišt a způsobili tak škodu, kterou bude 
nutné opravit. S výtržníky bylo zahájeno jedná-
ní, byl jim uložen zákaz vstupu na hřiště a hrozí 
jim také uhrazení vzniklé škody, kterou vyčíslí 
firma, jež opravu provede. Doufejme, že se ta-
kovéto využití nového sportoviště nebude opa-
kovat a hřiště bude sloužit účelu, za kterým 
bylo vybudováno a zejména mladí lidé zde bu-
dou mít možnost smysluplně využít volný čas. 
                            Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ  

Ve znamení velkého loučení se nesl poslední, závěrečný týden 
školního roku 2007/2008. Rozloučení se školou nachystali pro ostatní žá-
ky a učitele dnes již absolventi deváté třídy. Ačkoliv se poslední dny škol-

ního roku nesly především 
v duchu sportování, ode-
vzdávání učebnic a úklidu, 
nezapomněli deváťáci na 
poslední zvonění a hodnoce-
ní let strávených na kasejo-
vické základní škole. Pro-
střednictvím své vlastní pre-
zentace tak zavzpomínali na 
učitele v jednotlivých roční-
cích, školní výlety, lyžařský 
výcvik a další akce pořádané 
školou.                                                                 

pokračování na str. 2 

Marie Dvořáková třídní učitelka a Ladislav Suda 
absolvent deváté třídy během slavnostního pře-
dávání vysvědčení                                    foto -vb- 

Soutěžní disciplína „Cesta do mlýna“  28.6. 2008                              foto -vb-   
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
� změny v rozpočtu města, které jsou nedílnou součástí usnesení 
� návrh  smlouvy  firmy Příroda s. r. o. Brandýs n./L.- St. Bole-

slav na zhotovení návrhu  lesního hospodářského plánu 
� návrh  smlouvy  akciové  společnosti   Jihospol Strakonice na 

opravu fasády a výměnu oken v mateřské školce a dodatek 
k této smlouvě na výměnu oken  v suterénu školky 

� příspěvky  z  Programu  přímé  podpory  neziskových  organiza-
cí  při  práci s mládeží a  veřejně  prospěšných   aktivitách  s 
tím, že  bude  dodržen   účel  a  příspěvek   doložen doklady: 
� TJ Sokol Kasejovice – turnaj dorostenců  - 4 700 Kč 
� TJ Sokol Kasejovice – turnaj přípravek – 7 300 Kč 
� TJ Sokol Kasejovice kroužek začínající fotbalista - 12 dětí 

(4-5 let) - 5 000 Kč 

� TJ Sokol Kasejovice – fotbalový kroužek – starší 
děti – 21 dětí (11-14 let) – 8 300 Kč 

� TJ Sokol Kasejovice – fotbalový kroužek – starší 
přípravka – 18 dětí (5-10 let) – 6 800 Kč 

� SDH Kladrubce pouťový fotbalový turnaj – 3 000 
Kč 

� Milan Šmíd, Podhůří nohejbalový turnaj – 2 000 
Kč 

� finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč JSDH  Kasejovice  
na  oslavy 130 let od založení sboru 

� finanční příspěvek ve výši  4 000 Kč Dětskému domo-
vu v Nepomuku rodinné skupině Oselce na letní dovo-
lenou dětí a dětské letní tábory 

� žádost Mateřské školy Kasejovice o zakoupení nové 
škrabky do školní kuchyně 

� odměny  ředitelce Základní a Mateřské školy Kasejo-
vice  za  výsledky hospodaření v roce 2007 

� žádost paní Věry Šampalíkové, bytem Řesanice o při-
dělení bytu v DPS Kasejovice 

� žádost paní Soni Dvořákové, bytem Tchořovice o při-
dělení bytu v DPS Kasejovice 

SOUHLASÍ: 
� s výběrem firmy Příroda s.r.o. Brandýs n./L.–St. Bole-

slav na zhotovení návrhu  lesního hospodářského plánu 
� s  výběrem  akciové  společnosti Jihospol Strakonice 

na opravu fasády a výměnu oken  v mateřské škole 
� s  uzavřením  nové  veřejnoprávní  smlouvy  k projed-

nání přestupků s obcí  Hradiště za cenu 500 Kč za pře-
stupek 

� oslovit   firmu  EGF s. r. o . Sušice  ve  věci  odkoupe-
ní pozemků pod bývalým areálem AGRO  Přeštice  za  
účelem využití  prostor  ke  zpracování biologického  
odpadu a manipulace dřeva z přilehlých městských 
lesů 

BERE NA VĚDOMÍ:  
� žádost firmy Bevar o převzetí areálu bývalého koupa-

liště v Kasejovicích 
� oznámení Základní a Mateřské školy o provozu škol 

během prázdnin 
� žádost paní Marie Klicperové, bytem Ústí nad Labem 

o přidělení bytu v DPS Kasejovice 
� žádost Rally klubu historických automobilů v AČR o 

schválení klubové akce IC WEST historic nostalgie 
rallye Kladrubce, Přebudov, Budislavice, Dožice 

� stížnosti: 
�I. a V. Berkové, bytem Kasejovice 
�J. Pohankové, bytem Kasejovice 

� návrh firmy Vatec eletronics s. r. o. Bezdědovice a 
EGF. s. r. o. Sušice o finanční podporu města souvis-
losti se záměrem výstavby větrných elektráren  Ameri-
ka a Danielka 

SE SEZNÁMILA: 
� se strategií MAS Pošumaví z.s.o.p.o. (Strategický plán 

a Fiche) na období 2008-2013 
POVĚŘUJE:  
� starostku města podpisem smlouvy s firmou Příroda s. 

r. o. Brandýs n./L. – St. Boleslav na zhotovení návrhu 
lesního hospodářského plánu 

� starostku města podpisem smlouvy s akciovou společ-
ností Jihospol Strakonice na opravu fasády a výměnu 
oken v mateřské škole 

NESCHVALUJE: 
� žádost pana Jána Horváta, bytem Měčín o přidělení 
bytu v DPS Kasejovice 
                                                                                  -rkn-    

dokončení ze str. 1 

Poslední školní den čekalo i na žáky deváté třídy vysvěd-
čení. K jeho předání tentokrát nedošlo ve školních lavicích, ale 
v prostorách radnice, kam žáky doprovodila jejich třídní učitelka 
Marie Dvořáková společně s ředitelkou školy Jaroslavou Ladma-
novou a jejím zástupcem Jaroslavem Viktorou. Žáci se zde setkali 

se starostkou Kasejovic Marií Čápovou, která se s absolventy 
deváté třídy slavnostně rozloučila. 

Společně s odchodem devátého ročníku odešla do důchodu 
Marie Dvořáková. Po několika letech svého působení na místní 
základní škole se rozhodl opustit  pedagogický sbor učitel druhé-
ho stupně Jiří Vondruška. Na prvním stupni odchází Blanka Pa-
lečková a vychovatelka školní družiny Veronika Sudová. Popřej-
me všem současným i bývalým žákům a učitelům kasejovické 
základní školy krásné léto a klidnou dovolenou, aby dokázali 
načerpat novou energii a úspěšně vkročit do dalších pracovních 
dnů. 

                                             Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ  

Absolventi deváté třídy v obřadní síni radnice v Kasejovicích společně 
se starostkou města Marií  Čápovou, třídní učitelkou Marií Dvořákovou 
a ředitelkou školy Jaroslavou Ladmanovou.                             Foto -vb- 
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dokončení ze str. 1 

Soutěží se zúčastnilo celkem 6 týmů z obcí Oselce, Nezdřev, Mla-
dý Smolivec, nováček Chanovice a město Kasejovice. Všechna družstva 
se sešla v plném počtu soutěžících a v dobré náladě. Ohromující byl pří-
jezd  družstva Kasejovic na kolech za účasti doprovodného vozidla. 

Soutěžilo se v šesti disciplínách, které souvisí s historií a tradicemi 
obce Hradiště. Těžba dřeva ve Vrchu, nošení vody do kaverny, jak upyt-
lačit rybu, u kováře Lehečky, cesta do mlýna a překvapení na konec. Prů-
běh jednotlivých soutěží byl provázen vtipným a věcným komentářem 
moderátora Radka Nakládala. Rozmanitost disciplín a snažení jednotli-
vých soutěžících vytvořilo divákům a všem přítomným nezapomenutel-
nou podívanou. Zásluhu měla zejména originální šestá soutěž, při které 
šlo o skládání puzzle, jejichž námětem byly karikatury starostů. Autorem 
karikatur byl pražský umělec Vladimír Valenta. Zdařilé výtvory byly na 

závěr vydraženy obdivovatelům jednotlivých starostů. 
K dobré náladě a spokojenosti všech přispělo i perfektní zajištění 

tradičního i netradičního občerstvení na třech stanovištích. 
Na všechny zúčastněné týmy čekaly lákavé ceny od sponzorů, za 

které jim touto cestou děkujeme. Na stupni nejvyšším stanulo družstvo 
obce Mladý Smolivec, které získalo i putovní pohár a vylosovalo obec 
Chanovice, jako místo konání III. ročníku „Her bez hranic“. 

Vyhlášením vítězů však sportovní odpo-
ledne nekončilo a pokračovalo na tanečním par-
ketu za doprovodu místní kapely „Tři cvrčci“, 
kteří opravdu cvrkali až do ranních hodin. 

Spokojené úsměvy a slova chvály z úst 
návštěvníků byly odměnou těm, kteří se celý rok 
snažili, aby tato akce byla jedinečná a originální. 
Poděkování patří všem, kteří se na přípravách a 
zdárném průběhu tohoto sportovního odpoledne 
podíleli. Dobrá věc se podařila ! Už dnes se těší-
me na příští rok do Chanovic. 

                               za organizátory J.A.B. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
SCHVALUJE: 
� rozpočtové změny č.3/2008 
� přidělení evidenčního čísla 3 pro rekreační 

domek  manželů Ježkových na stavební parcele 
   č. 113 v k.ú. Hradiště 
� umístění čistírny odpadních vod a vyčleněný 

pozemek na její stavbu  v k. ú. Zahorčičky   dle 
   vypracované   studie   od  fa.   EGYPROJEKT    
   Plzeň 
NESCHVALUJE 
� doplnění připomínek paní Kotyzové ze dne 

9.5.2008 do zápisu ze zasedání zastupitelstva 
   obce Hradiště č.2/2008  
BERE NA VĚDOMÍ:  
� rozpočet a plnění rozpočtu paragrafu 6171 dle 

jednotlivých položek k 25.5.2008  
                  Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 

SDH Bezděkov ve spolupráci  
s fa. Suda-truhlářství a zemědělská  

výroba pořádá  

K tanci a poslechu hraje Malá muzika 
Nauše Pepíka. Pěkná tombola  

vlastní výroby.  

Zúčastněné týmy zleva Mladý Smolivec, Chanovice, Oselce, Nezdřev, Hradiště, 
Kasejovice.                                                                                               Foto -vb-  

Tým z pořádající obce Hradiště                                                                foto -vb- 

 
——— ————
——— ———— 
 

Městský úřad Kasejovice upozorňuje 
občany Kasejovic a okolních obcích, aby do 
pytlů a zvonů na plasty nedávali jiný odpad. 
Svozová firma účtuje městu v těchto případech 
celou dodávku jako netříděný odpad. Děkujeme. 

                          Městský úřad Kasejovice  
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Obec Mladý Smolivec 
má pět částí Mladý Smolivec, 
Starý Smolivec, Radošice, Do-
žice a Budislavice. Každá naše 
část má svou náves, svá veřejná 
prostranství. Každým rokem 
obec vynakládá nemalou část 
z obecního rozpočtu právě na 
údržbu těchto návsí a veřejných 
prostranství. Vloni jsme zakou-
pili novou sekačku, máme tři křovinořezy. Sečení a úklid 
obcí zajišťují naši zaměstnanci, za což jim náleží samozřej-
mě mzda, ale hlavně poděkování. Nepořádek, který se tu a 
tam na vsi objeví a který musí uklidit, opravdu není závidění 
hodná práce. 
     Toto jsou veřejná prostranství ponejvíce přímo na návsi. 
Každá obec má ale 
i další plochy, jsou 
to většinou plochy 
a prostranství ko-
lem jednotlivých 
domů, chalup či 
chat. Je to někde 
metr, jinde deset 
metrů a určitě i 
někde více. Mohu 
s velkou radostí 
říci, že naši občané jsou velice pracovití lidé a řada z nich si 
neudržuje trávník pouze za vlastním plotem, ale tím, že se-
čou a uklízí i kolem svých obydlí, pomáhají vylepšovat 
vzhled celé obce, za což jím patří veliké poděkování. Je 
pravda, že i nemalá část občanů udržovat okolí svých domů 
nemůže třeba kvůli zdravotnímu stavu, což většinou dořeší 
soused, příbuzný či někdy napomůžeme i my. Jsou ale i tací, 
kteří by to, co jim nepatří, nikdy neuklízeli. 
   Děkuji proto touto cestou všem spoluobčanům, kteří napo-
máhají svou prací a pílí naší obec zkrášlovat a věřím, že 
těch, co nechtějí, bude ubývat….. 
 
 

Děkuji všem spoluobčanům, hasičům ze Starého 
Smolivce, Mladého Smolivce, Dožic, Radošic i Budislavic, 
hasičům z Kasejovic a Nepomuka za rychlý zásah a pomoc 
při požáru ve Starém Smolivci u Petříků. 
 
 

Upozorňuji občany všech částí obce Mladý Smoli-
vec, aby při koupi nové popelnice přistoupili k výběru radě-
ji  popelnice  plechové. Firma Rumpold, která zajišťuje od-
voz komunálního odpadu, má k dispozici  v letním období 
pouze malý sběrný vůz, který není uzpůsobený pro vývoz 
plastových popelnic a firma nezaručuje neporušení plasto-
vých popelnic.                                    

         Eva KUBOVA, starostka Obce Mladý Smolivec 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
RUŠÍ:  
� pronájem Kulturního domu ve Starém Smolivci p. Provazní-

kovi, bytem Věšín čp. 34 
SCHVALUJE: 
� program zasedání 
� pronájem části pozemku v k.ú. Mladý Smolivec, a to p.č. 

263/18 KN 100 m2 B. Č., Mladý Smolivec, p.č. 263/18 KN 
40 m2 J. K., Mladý Smolivec, a p.č. 263/1 PK P. V., Starý 
Smolivec  za cenu 1 Kč/m2 

� nákup statku sourozenců Tatarových, a to stavení (dům) čp. 
47 na st. p. 24/1, st. p. 24/1, p.p..114, p. p. 115/1, p. p. 116, 
p. p. 117 v k.ú. Starý Smolivec za kupní cenu ve výši 
555.000,- Kč za pozemky o  celkové výměře 4992 m2  včet-
ně stodoly s kůlnou, kovárny a garáže 

� nákup pozemku v k.ú. Dožice od Krejčových, Dožice 12 p.č. 
316/6 o výměře 244 m2 za cenu 20,-- Kč za m2 tzn. 4880,-- 
Kč  

� pracovní řád a směrnici Obce Mladý Smolivec 
� rozpočtové opatření č. 3/2008 
� poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci (půjčky) 

pro MAS sv. Jana z Nepomuku ve výši 10.000,-- Kč. Tato 
návratná výpomoc (půjčka) bude na účet obce vrácena po-
stupně, nejpozději však do 31. 12. 2010. 

� obecně závazná vyhláška 1/2008 o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí 

� vydání souhlasu firmě ČEZ Distribuce a.s. se stavebními 
úpravami v k.ú. Budislavice, výměnou betonového sloupu č. 
8 za nový, výměna holých vodičů za nové s tím, že firma 
zajistí neporušení sítí vodovodu a kanalizace, vyznačených 
na mapě, která bude součástí souhlasu a zajistí uvedení na-
šich pozemků včetně komunikace do původního stavu 

� povolení rallye v naší obci s tím, že RKHA Plzeň odpovídá 
za všechny vady a provozní překážky, které při rallye nasta-
nou, a následně opraví a uvede obecní komunikace do pů-
vodního stavu 

� bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu 
p.č.  624 PK v k.ú. Starý Smolivec o výměře 64 m2    

� pronájem Kulturního domu ve Starém Smolivci panu Kalis-
tovi, bytem Hvožďany 67 a podepsání smlouvy dle stanove-
ných podmínek  schválených zastupitelstvem obce na zase-
dání ze dne 21. 2. 2008  

� uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Doznač s.r.o. 
ohledně osazení dopravních značek v našich obcích  

� jako zhotovitele lesního hospodářského plánu firmu Příroda 
s.r.o., Brandýs nad Labem 

� zhotovitele akce „kompletní výměna střešní krytiny, oprava 
krovu a schodů hlavní věže kostela sv. Michaela v Dožicích 
firmu Josef Cihla, Předmíř 

� zhotovitele akce: „kompletní výměna oken a dveří MŠ ve 
Starém Smolivci“ firmu DAKcz s.r.o., Plzeň 

� příspěvek na škody vzniklé požárem paní Petříkové ze Sta-
rého Smolivce ve výši 10.000,-- Kč 

BERE NA VĚDOMÍ: 
� zápis z prověrky BOZP a PO ze dne 10. 6. 2008 a protokol z 

provedené kontroly dne 28. 5. 2008  stížnost pana  Kovaříka 
z Dožic 

� započaté jednání o bezúplatném převodu s Úřadem pro 
zastupování státu pozemku p.č. 584/7 v k.ú. Dožice o vý-
měře 529 m2 

� přípravu podlimitního výběrového řízení akce „Odbahnění 
a oprava požární nádrže v Dožicích                        

                     Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

Eva Kubová, starostka Obce 
Mladý Smolivec      foto -vb- 

Náves v Dožicích                 foto –vb- 
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——— ———
——– ——— 
Děkujeme touto cestou všem hasičům ze Starého 
Smolivce, Mladého  Smolivce, Dožic, Radošic, 

Budislavic, Kasejovic a Nepomuka za včasný zá-
sah při požáru ve Starém Smolivci č. p. 39 a dále 
starostce Mladého Smolivce Evě Kubové a všem 

občanům za pomoc. Ještě jednou děkujeme ! 
 

                  rodina  PETŘÍKOVA A STRAKOVA        

Vedení obce Mladý Smolivec společně s Mateřskou školkou 
Starý Smolivec připravilo na sobotu 7.června 2008 slavnostní vítá-
ní občánků. Slavnost proběhla v prostorách Mateřské školy ve 
Starém Smolivci a přivítáno bylo pět dětí Filip Arnošt, Adam Miči-
an, Jan Spour, Michal Kušnírik a Jakub Krejčí. "Jsme velmi rádi, 
že máme pro koho vítání pořádat a že mladí lidé v našich obcích 
zůstávají a zakládají rodiny“, sdělila starostka obce Eva Kubová, 
která celou slavnost řídila.                                                          -mr- 

 
 
Poslední červnový pátek odpoledne přišli do 

Mateřské školy ve Starém Smolivci rodiče budoucích 
prvňáčků, aby se zúčastnili slavnostního pasování ško-
láků. Po přivítání  rodičů i dalších hostů děti předvedly 
krátký program. Ten, kdo se učil ve školce hrát na flét-
ničku, dostal vysvědčení Školička plná písniček. Po-
tom  ředitelka školy Svatava Šlaisová pasovala přítom-
né předškoláky  a popřála jim hodně úspěchů ve škole. 

Děti dostaly vysvědčení, pohádkovou knížku, 
balíček drobností do školy a fotoalbum s fotkami, které 
zachycovaly dění ve školce od nástupu dítěte až do 
jeho rozloučení se školkou. Na závěr se s dětmi rozlou-
čila i starostka obce  Eva Kubová a dětem předala dět-
ské kufříky s drobnými dárky. Poděkování a květiny 
dostaly od starostky obce také všichni zaměstnanci 
školy. Příjemné odpoledne bylo zakončeno malým 
pohoštěním. 
      Svatava  ŠLAISOVÁ, ředitelka Mateřské školy Sta-
rý Smolivec   

Na snímku shora ředitelka školy Svatava Šlaisová při pasová-
ní Adama Fouse na školáka, dole starostka obce Eva Kubová 
při předávání dárků dětem.                                         foto -vb-   

Na snímku shora vítaní občánci s rodiči, uprostřed Blažena Kušníriková se 
synem Michalem, dole starostka obce Eva Kubová při vítání Honzíka 
Spoura v doprovodu rodičů Zdeny Spourové a Jana Spoura                                                                       
                                                                                                          foto -vb-  
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ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� zapisovatelku Evu Pružincovou 
� úkoly z minulého veřejného zasedání 
SCHVALUJE: 
� program veřejného zasedání  

 
 
 

 
Druhý ročník v sousedském klání obcí Hradiště, Nezdře-

va, Chanovic, Oselec, Mladého Smolivce a města Kasejovice se 
opravdu vydařil. Pořadatel z Hradiště svůj úkol výborně zvládl, 
účast byla veliká a počasí přálo. Chtěl bych touto cestou poděko-
vat kapitánce  oseleckého týmu Zdeňce Tiché, která sestavila 
družstvo a týmu ve složení Iva Zoubková,  Martina Adámková, 
Simona Matějková, Jan Klíma, Tomáš Janda, Petr Jára za účast 
na hrách. Obec Oselce představil výborně místostarosta Václav 
Zoubek. Tým měl s sebou mnoho domácích fanoušků a vybojo-
val krásné třetí místo. Příjemně se všichni bavili a mají jistě na 
co vzpomínat.  

 
 

V sobotu 21.června přivítal všechny přátele a hosty 
místostarosta obce Oselce Václav  Bumbička v Nové Vsi v 
„Chalupách“ na malé slavnosti. Civilizační ruch dostihl i tuto 
malou obec, když začala výstavba nové silnice Oselce—
Chanovice a téměř po sto letech se stalo i to, že musel ustoupit 
pamětní kříž rodiny Boudů a Šišků ze svého místa na Vinicích a 
přestěhoval se do Chalup.  

Václav Bumbička  všechny přítomné seznámil s historií 
rodiny a této rodové památky, vyčtenou ze zápisu Karla Hlaváče 
č. p. 25. Církevní obřad vedl farář Stanislav Bušta z Velkého 
Boru s hudebním doprovodem sester Strolených z Kvášňovic. 
Pohoštění pro účastníky připravily rodiny Šišků, Jandů a Čekanů. 

                              Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce  

Stanislav Bušta farář z Velkého Boru během svěcení křížku v Nové Vsi 
                                                                                                   foto -mc-  

 
 

Letos byl opět upraven tenisový dvorec v Oselcích 
s antukovým povrchem, na který srdečně zveme všechny 
příznivce tenisu v okolí. Přijďte si zahrát nebo alespoň 
vyzkoušet svoje schopnosti v tomto krásném sportu za 
minimální poplatek.  
1. Za každou 1,5 h hry je poplatek pro jednoho hráče 20 

Kč, za každou další započatou hodinu se poplatek 
zvyšuje o 10 Kč na každého hráče. 

2. Mládež do 15 let může po dohodě se správcem využí-
vat tenisový dvorec zdarma, ale jen do 17.00 h.  

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 perma-
nentky, zaplatí tento 20 Kč, za každou další započa-
tou hodinu se poplatek taktéž zvyšuje o 10 Kč. Z dů-
vodu zvýšeného zájmu o víkendech je třeba na tyto 
dny se předem objednat u správce dvorce na tel. 371 
595 230 nebo na 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 zaplatí-
te poplatek.   

6. Samozřejmostí je úprava dvorce kartáčem po skonče-
ní hry.  

Dále Vás chceme pozvat na 16. ročník turnaje 
rekreačních hráčů. 
 
více na str. 12                                               Jiří MAREK              

� návrhovou komisi — P. Bláha, R. Koblasa, E. Pružin-
cová 

� ověřovatele zápisu — Ing. V. Bumbička, J. Jirka 
� zrušení poplatku za parkování na veřejném prostran-

ství za rok 2008 pro řidiče nákladních automobilů v 
Oselcích 

� prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu 
panu J. Prušákovi, Oselce v r. 2008 

� prominutí nájmu akciové společnosti SEFIMOTA po 
dobu 6 měsíců ve výši 30 000 Kč za opravu fasády na 
budově Oselce 

� prodej pozemku paní V. č. par. 149/3—výměra 176 
m2, 149/4 výměra 43 m2, 31/16 výměra 262 m2 a 
31/17 výměra 273 m2, celkem 754 m2 v k. ú. Oselce 
za 27,50 Kč/m2 

� prodej části pozemku panu J. Č. č. parc. 32/1 v k. ú. 
Oselce. Podle původního návrhu zastupitelstva se 
jedná o část pozemku za vedením vodovodu. 

� prodej části pozemku 566/3 asi 16 m2 v k. ú. Kotouň 
paní A. J. 

� pronajmutí části obecního pozemku č. parc. 17/1 pa-
nu M. H. Oselce za částku 40 Kč/rok 

� pronajmutí bytu č. 1 v Oselcích 88 (chráněné bydlení) 
od 1.6. 2008 paní Zdence Kláskové 

� zápis do kroniky za rok 2007 
� změnu rozpočtu k 31.5. 2008 
� nájemní smlouvu na Obecní hospodu v Oselcích paní 

Martině Adámkové 
� oplocení hřiště v Kotouni v roce 2008 
                          Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce  



 

 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Eugen BUJDÁK, Kasejovice 

narozen 1954, zemřel 27.4. 2008 

Karel Fejt, Kasejovice 

narozen 1921, zemřel 25.6. 2008 

NAROZENINY  V ČERVENCI OSLAVÍ 
88 let Anna NOVÁKOVÁ Bezděkov 
86 let Anna FAMĚROVÁ Řesanice 
81 let Bohuslav SLANEC Kasejovice 
  Anna VÁLKOVÁ Újezd 
  Marie VIKTOROVÁ Kasejovice 
80 let Marie VĚTROVCOVÁ Nezdřev  
  Josef DRASKÝ Radošice  
79 let Helena ŠTĚPÁNKOVÁ Dožice 
78 let Marie POHANKOVÁ Kasejovice 
  Miluše BLÁHOVÁ Hradiště 
  František ŠMÍD Životice 
77 let Blažena SUDOVÁ Bezděkov 
  Marie KŮSTOVÁ Mladý Smolivec 
  Miloslav MAROUŠ Dožice 
76 let Anna KLAINOVÁ Kasejovice 
75 let Bohumil ŠOLLE Zahorčičky 
73 let Libuše ILLOVÁ Dožice 
  Miloslava ŠÍMOVÁ Mladý Smolivec 
  Růžena TOUFAROVÁ Dožice 
72 let Marie POJEROVÁ Dožice   
70 let Marie SLAVÍČKOVÁ Chloumek 
  Amália KRČMÁRIKOVÁ Kasejovice 
  Josef JIŘINEC Nezdřev 
65 let Ladislav DVOŘÁK Kasejovice 
  Václav KALIŠ Kasejovice 
  Helena PECHROVÁ Budislavice 
60 let Anna ŠŮSOVÁ Kasejovice 
  Herta CIKÁNOVÁ Oselce 
  Jiřina ČERMÁKOVÁ Oselce 
 

B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
 

Andrea CHLANDOVÁ, Hradiště 
narozena 20.5. 2008 

Bohumil FLACHS, Kasejovice 
narozen 30.5. 2008 

Veronika FIALOVÁ, Kasejovice 
narozena 13.6. 2008 
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OSLAVÍ  ZLATOU SVATBUOSLAVÍ  ZLATOU SVATBUOSLAVÍ  ZLATOU SVATBUOSLAVÍ  ZLATOU SVATBU    
 

 19. července 2008  
manželé  Karel a Vlasta 

ŠKUDRNOVI  z Řesanic 
 

Srdečně blahopřejeme !  

 

 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00 

 

ÚTERÝ : 10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beletrie pro dospělé: 
�  Javořická Vlasta : Lodě, které se potkávají 

�  Klostermann Karel : Svalený balvan a jiné povídky od   
      Rehberka 
�  McEwan Ian : Pokání 

�  Schreiber Hermann : Bašta slávy 

�  Vandenberg Philipp : Faraonka 

�  Vaňková Ludmila : Příběh mladšího bratra 

Naučná literatura pro dospělé: 
�  Janáč M.,Tumlíř P., Harvalík M. : Divnopis – Proč se to   
       tak jmenuje? 
�  Novotný K., Kufnerová Z. : Člověk – Edvard Beneš 

Literatura pro děti a mládež: 
�  Čechura R., Šalamoun J. : Příhody maxipsa Fíka 

�  Gohlová Christiane : Julie na koňské farmě 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 
                                   -nf-            

 
 

 

 Opět se potvrdilo, že nic netrvá věčně. V pátek 27. 
června se s nezdřevskou hospodou loučila paní Marcela 
Chlandová. Po téměř pěti letech ji zdravotní důvody přiměly 
k předčasnému ukončení nájemní smlouvy, která měla vypr-
šet v září. 

Loučení to bylo vpravdě vydařené. Na lodně upečené 
vepřové dodalo hned zkraje všem dosti síly. Při harmonice 
Honzy Podlešáka ze Svéradic podporované mistrem vozem-
bouchu Karlem Chaloupkou se zpívalo a juchalo do tří do 
rána. Během večera poděkovali stabilní hosté nezdřevské 
hospody paní Marcele i její společnici Daně Jiřincové. Obě-
ma předali pěkné balíky lákavých lahůdek, laskomin i jejich 
oblíbeného pití a děkovné diplomy. 

Při tom návalu, jímž se páteční loučení vyznačovalo, 
se rozhodl loučící se hostinské pomoci nový nájemce hospo-
dy pan Milan Palečko se svou partnerkou Mirkou. Vyzkoušeli 
si tak, co to obnáší. Ukázali, že budou rozhodně zručnou a k 
hostům pozornou a vlídnou obsluhou, podobně jako jejich 
předchůdkyně. Tento názor má i paní Marcela, která už se 
těší, jak si bude coby host užívat své plánované čtvrteční ná-
vštěvy hospůdky, aby v klidu poseděla a popovídala si se 
sousedy. (Jen jestli jí při tom nebudou scházet víkenďáci?) 

Letošní poslední červnový pátek byl v Nezdřevě hez-
kou ukázkou toho, kterak jde život dál. Na place se sešli do-
savadní hostinská a její nástupce, a tak ta změna jeví se věcí 
přirozenou. 

                                                           Jiří ČEPELÁK 
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Pátý svazek vlastivědné ediční řady Krajina a lidé 
 

 
 

 
Formát 225 × 315mm, 880 stran, 
2900 barevných fotografií,  350 
dobových fotografií a kreseb, 

180 map a plánků, 150 tabulek a 
grafů, vychází v létě 2008, cena: 

1 550 Kč  
(při objednání u nakladatele: 

1 300 Kč) 
 

Vydává: 
Nakladatelství Baset 

Sokolská 66, 120 00 Praha 2 
Telefon / fax: 244 402 706 

e-mail: baset@ok.cz 
www.baset.cz 

 

Anotace: 
 

Vydejme se do kraje s bohatou historií, kraje jednoho z počátků 
české státnosti, kraje gotických hradů, barokních chrámů a klášterů Jana 
Blažeje Santiniho a zámků Jakuba Augustona. Navštivme místa s boha-
tou lidovou kulturou, ale i místa s mimořádnou tradicí řemesel a prů-
myslu. Vstupme do hlubokých a dramatických říčních údolí, navštivme 
významné přírodní památky; je jich překvapivě hodně. 
Ojedinělá a bezesporu nejrozsáhlejší reprezentační publikace, je členěna 
podle jednotlivých oborů, text je doprovázen řadou barevných ilustrací, 
dobových fotografií, mapek, grafů a plánků. Čtenářům jsou představeny 
jednotlivé oblasti ve všech jejich podobách, seznamují se nejen 
s geologickou minulostí, flórou, faunou, historií a specifickými odvětví-
mi průmyslu, ale i se životem a zvyky obyvatel. 

Publikace je v převážné míře dílem odborníků z Plzeňska 
(Západočeská univerzita, Západočeské muzeum a okresní muzea, Ná-
rodní památkový ústav v Plzni, Západočeská galerie a další). 

Region Plzeňska, v rozsahu okresů Plzeň-město, Plzeň-sever, 
Plzeň-jih, Rokycany a části okresu Tachov (Stříbrsko a Bezdružicko), je 
v tomto svazku edice zkoumán ze všech stran. 

A o překvapení nebude nouze... 
 

OBSAH 
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1. Neživá příroda:* Geologické poměry, mineralogie a petrologie * Paleontolo-
gie * Geomorfologie * Podnebí * Hydrologie * Vodopis * Půdní poměry 
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do konce 13. století * Od 14. století do počátku 15. 
století * období husitských válek * Doba poděbradská a 
jagellonská * Od nástupu Habsburků do konce třicetile-
té války * Od konce třicetileté války do roku 1740 * Od 
začátku osvícenského absolutismu do roku 1914 * Ob-
dobí 1. světové války a vznik Československa * Od 
vzniku ČSR do podepsání Mnichovské dohody * Od 
rozbití Československa k osvobození * Od osvobození 
k roku 1948 * Od února 1948 do roku 1989 * Nejnověj-
ší historie 
2. Vybrané kapitoly z dějin a z dějin kultury: * Pětatři-
cátníci a Plzeň* Válečná pole * Nálety na Plzeň a Pl-
zeňsko * Internační tábor v Mirošově * Z historie šlech-
tických rodů * Z dějin knižní kultury * Z dějin městské-
ho školství * Z dějin Českého rozhlasu Plzeň 
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Středověké mincovny na Plzeňsku * Z dějin rybníkář-
ství * Z dějin pivovarnictví * Z dějin sklářství * Z dějin 
těžby a zpracování kaolinu * Z dějin stříbrského rudní-
ho okrsku * Z dějin těžby zlata * Z dějin výroby kyseli-
ny sírové * Z dějin těžby uhlí * Z dějin těžby železných 
rud na Rokycansku * Z dějin hutnictví a slévárenství * 
Z dějin Škodových závodů * Z dějin menších strojíren-
ských podniků * Zemské stezky a cesty * Zrození že-
leznic  
V. KULTURA  
1. Památky a výtvarné umění: Vývoj architektury od 
počátků do poloviny 19. století * Architektura od 2. 
poloviny 19. století do počátku 21. století * Vývoj vý-
tvarného umění * Památky Plzeňska v historické ikono-
grafii * Grafické pohledy na Plzeň * Města a městečka 
* Hrady, zámky a tvrze * Kláštery * Poutní místa * 
Zaniklé a ohrožené církevní památky * Židovské pa-
mátky * Archeologické památky * Přehled památek 
2. Literatura, hudba, fotografie a film: Literatura latin-
ská, česká a německá * Plzeňské bibliofilie * Plzeňsko 
v zrcadle starých kronik * Hudba * Divadlo (Činohra; 
Opera; Balet; Německé divadlo; Amatérské divadlo; 
Loutkové divadlo) * Počátky fotografie a první vý-
znamní fotografové * Film  
3. Způsob života a kultura lidu: Jazyk a nářečí * Tra-
diční zemědělství * Lidové stavby * Lidové bydlení a 
vybavení interiéru * Tradiční lidové umění * Lidové 
kroje * Lidové zvyky a obyčeje (Výroční zvyky; Pře-
chodové rituály) * Lidová hudba, zpěv a tanec * Slo-
vesný folklor * Lidová strava a kuchyně. 
4. Knihovny, muzea, archivy a další kulturní instituce: 
Zámecké knihovny *  Muzea * Archivy (SOkA Plzeň; 
SOkA Plzeň-sever; SOkA Plze-jih; SOkA Rokycany; 
SOkA Tachov, Archiv města Plzně) * Školství a vzdě-
lanost * Věda a výzkum 
VI. ŽIVOT A PRÁCE  
Lesní hospodářství * Z dějin myslivosti * Vodní hospo-
dářství * Zemědělství a využívání krajiny * Využívání 
nerostného bohatství * Dnešní struktura průmyslu * 
Rozvojové projekty * progresivní služby * Obchod 
VII. CESTOVNÍ RUCH A SPORT 
Předpoklady cestovního ruchu * Turistika * Sport * 
naučné stezky * Zoologická a botanická zahrada v Plzni 
* Parky a parková náměstí v Plzni * Genius loci Plzeň-
ska 
REJSTŘÍKY  
Místní rejstřík * Rejstřík živočichů, rostlin a nerostů * 
Jmenný rejstřík  
PŘÍLOHA 
Přetisk „Průvodce Plzní a nejbližším okolím“ z r. 1885 
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TRASA Č. 3 Kasejovice (náměstí) – Újezd u Kasejovic – Zámlyní – Metly – Starý Smolivec – Třemšín a zpět, modrá 
turistická značka, délka 32 km. 
 Z náměstí se vydáme kolem kostela sv. Jakuba po modré turistické značce směrem na Újezd. Na návrší „Na Strá-
ži“stojí za to udělat si odbočku doleva ke kasejovickému židovskému hřbitovu. Na židovském hřbitově z druhé poloviny 17. 
století se nacházejí zachovalé náhrobky barokního a klasicistního typu. Po prohlídce židovského hřbitova se vrátíme zpět na 
polní, modře značenou turistickou cestu a pokračujeme do Újezdu. Na návsi stojí malá kaplička sv. Václava a socha sv. Voj-
těcha, která připomíná putování a působení tohoto světce ve zdejší oblasti. Z Újezdu se vydáme dále do vesnice Metly 
s Metelským rybníkem (40ha) a dále do Starého Smolivce. Zde se nachází barokní zámek postavený v 18. století za Jan-

kovských z Jankovic. Odtud je to na jeden 
z nejvyšších vrcholů Brdských vrchů – 
Třemšín (827 m) přibližně 7 kilometrů. 
Na Třemšíně stávala původně dvě hradiš-
tě, na jejichž místě vznikl počátkem 14. 
století hrad, jehož význam v následujícím 
století upadl. Na třemšínském vrcholu se 
nachází dřevěná věž s žebříky, která dříve 
sloužila jako rozhledna, ale dnes jí přerůs-
tají stromy. Od třemšínského vrcholu se 
vyplatí sejít k tzv. třemšínské boudě, po-
blíž které se nachází litinový kříž odlitý 
roku 1870 v bývalé arcibiskupské slévárně 
v Rožmitále pod Třemšínem. Má tvar 
zkřížených bukových větví svázaných 
provazem a byl zde vztyčen na paměť 
významného lesního odborníka K. Gang-
loffa (1809-1879). Z Třemšína se vydáme 
po stejné trase zpět do Kasejovic.  
 

TRASA Č. 4 Kasejovice (žst) – Lnáře  – Tchořovice (žst), červená turistická značka, zelená turistická značka, délka 
10 km, železniční trať č. 191. 
 Z Kasejovic – od nádraží se vydáme po modré cca 0,5 km k rozcestníku při hlavní silnici a dále po červené směr 

Lnáře. Ve Lnářích stojí za shlédnutí barokní zámek z roku 1670 s expozicí ry-
bářského muzea a vzácným souborem nástěnných maleb s výjevy z antické my-
tologie. Východně od obce se na návrší nachází bývalý raně barokní augustinián-
ský klášter z let 1688-1693  s kostelem Nejsvětější Trojice z počátku 18. století, 
jehož hlavní oltář zdobí barokní obraz Panny Marie Lnářské od Petra Brandla. 
Mezi další architektonicky hodnotné památky náleží hřbitovní kostelík sv. Miku-
láše z roku 1735, zvonice s dřevěným patrem a kaple sv. Anny z roku 1700 na 
Kalvárii. Ze Lnář se vydáme dále do Tchořovic, obce ležící v soustavě rozsáh-
lých rybníků, které jsou zastávkou pro tažné ptactvo a hnízdištěm racků. Mezi 
Hořejším a Dolejším rybníkem se nachází tvrz ze 14. století, v 16. století rene-
sančně přestavěná a roku 1675 přestavěna na sýpku. Na návsi jsou cenné domy 
č.p. 10 a 12 se štíty selského baroka a kaplička sv. Václava. Z Tchořovic je mož-
né se vrátit se do Kasejovic buď pěšky nebo vlakem.             (pokračování příště) 

                                                                                                Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ   

Barokní zámek ve Lnářích z r. 1670 
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(začátky projekcí ve 21:30) 

 
 

St 2.7. — SUPERHRDINA (USA—85 minut) Americká bláznivá komedie s českými 

titulky je parodií na známé akční filmy, kde se to superhrdiny jenom hemží. Mezi herci obsazenými do tohoto fil-
mu nemůže samozřejmě chybět Leslie Nielsen.  

Pá 4.7. — BOBULE  (ČR—90 minut) Česká letní komedie, která nás zavede na moravské 

vinice. Honza (Kryštof Hádek) je typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš Langmajer) je podvodníček, 
který moc rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba vyu-
žívají při svých podvodech.    

So 5.7. — VÁCLAV (ČR—90 minut) Václav je vesnický  outsider, který ve svých 40 letech 

žije s maminkou pod jednou střechou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a  problematický ne-
zvladatelný kluk, my v něm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší (a hla-
vou plnou milých lumpáren)      

St 9.7. —  HORTON (USA—87 minut, titulky) Americká animovaná pohádka s českým da-

bingem. Dobrácký slon zachraňuje maličké človíčky žijící v městečku Kdosice ve smítku prachu. Příběh plný hu-
moru a dobrodružství nejen pro děti.  

Pá 11.7. — NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA (ČR– 98 minut) Pohádková 

klasika od Zdeňka Trošky. Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich 
lásce nepřeje. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jaho-
du, díky níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák vítat Matěje jako 
Majdalenčina ženicha. Sedlák však Matěje vyžene a ten se dostane až na královský hrad, kde probíhá velká sou-
těž o ruku princezny Rozmarýny. Kdo uhodne tři hádanky, stane se jejím ženichem.  

So 12.7. — IRON MAN (USA—125 minut, titulky)  Americký akční širokoúhlý thriller s 

českými titulky. Milionář Tony Stark (Robert Downey Jr.) vynalezne hypermoderní bojový oblek, se kterým doká-
že létat a pomocí kterého bude zachraňovat svět. Zároveň však Tony řeší svoje problémy s alkoholismem...   

St 16.7. — P. S. MILUJI TĚ (USA—Irsko 126 minut, titulky) Milostný příběh o tom, 

že někdy zbývá jen jediná věc, kterou můžete říci. Film vznikl podle stejnojmenného románu irské spisovatelky 
Cecile Ahernové.  

Pá 18.7. — AMERICKÝ GANSGSTER (USA—157 minut, titulky) Film vy-

práví pravdivý příběh drogového bosse  Frank Lucase (Denzel Wasginton), kterému se podaří díky odkupu přímo od 
vietnamských pěstitelů ovládnou newyorský trh s heroinem. Lucas nebojuje jen s vydírajícími policisty, ale i nově  
vytvořeným poctivými speciálním policejním týmem, který vede Richie Roberts (Russell Crowe). Strhující, více 
než dvouhodinová podívaná, Vás bude bavit po celou dobu.  



 

 

  
Červenec   2008                                                      str. 11                                              Číslo 7; ročník XIII. 

 Společnost VISHAY Electronic spol. s   
 r. o., jeden z největších světových výrob-
ců elektronických   součástek,  hledá    pro   
svůj výrobní závod ESTA, Paštická 1243, 
388 01  Blatná, zaměstnance na vedoucí 
pozice: 

 

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

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

So 19.7. —  INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠ-

ŤÁLOVÉ LEBKY (USA-123minut, titulky) Americký širokoúhlý dobrodružný film. Křišťálové 

lebky jsou záhadným předmětem, jejichž původ nebyl nikdy zcela odhalen. Jedná se o velice přesné kopie lid-
ských lebek staré několik set let. Jsou označovány jako zdroj tajemné energie, které pouhým podržením mají 
přinášet lidem štěstí… 

St 23.7. — NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ   (ČR—92 minut) Vzrušující sou-

boj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona  i hranicemi vlastních možností v novém filmu Fili-
pa Renče.  

Pá 25.7. — VENKOVSKÝ UČITEL (ČR—117 minut) Český širokoúhlý film 

režiséra Bohdana Slámy. Hlavní hrdina příběhu (Pavel Liška) se rozhodne utéct od všech svých bezvýchodných 
vztahů a odjíždí učit na vesnickou školu s nadějí, že v samotě a v tichu přírody znovu najde sebe sama. Tam se 
seznámí se svéráznou farmářkou Marií (Zuzana Bydžovská) a jejím synem.  

St 30.7. — BREAKOUT (Švýcarsko—94 minut, titulky) Máma ulice, táta hip-hop a je-

jich děti žijící na divokém curyšském předměstí. Drsný pohled do života hiphopových gangů, plného drog, alko-
holu a náhodného sexu. 
 
Pokladna kina je otevřena vždy hodinu před začátkem projekce a na všechna představení je uděleno jednotné 
vstupné 80 Kč. Samozřejmostí je dostatečně rozmanitě zásobené občerstvení přímo v areálu, které má připrave-
no jak nabídku pro dospělé, tak i pro děti. Přijďte k nám zažít neopakovatelnou atmosféru při filmu pod širým ne-
bem. Změna programu vyhrazena...       

 
 
 
 

 
 

(naproti restauraci U Adamců) 

od 7.7. do 31.7. 2008 
 

SLEVA 50% NA VEŠKERÝ TEXTIL 

Sbor dobrovolných hasičů Budislavice 
Vás srdečně zve na oslavu 

 
 
 
 

Program oslav: 
pátek 25. července 2008 

20.00 h Slavnostní valná hromada 
sobota 2. srpna 2008 

13.00 h Okrskové cvičení, ukázka hasičské  
             techniky  
19.00 h Taneční zábava  

SDH Kladrubce zve  občany a přátele  
dobré pohody na 

 
 
 

 

na místním hřišti 
VEČER od 20.00 h POUŤOVÁ ZÁBAVA 

 

 
 
 
 
 
Odpoledne od 13.00 h chytání ryb na rybníčku na 
návsi s posezením, harmonikou  a občerstvením  

v hasičské zbrojnici 

———————— ————————- 
 

Česká spořitelna, a. s., oblastní pobočka v Plzni oznamuje 
klientům: V pobočce Kasejovice bude z důvodu dlouhodobé 
nemoci upravena otevírací doba následovně: 

1.7. — 31.8. 2008 všechny pátky uzavřena 
21.7. —  25.7. 2008 zavřeno 
18.8. — 22.8. 2008 zavřeno 
Náhradní úřadování zajistí pobočka v Nepomuku. Děkujeme 
za pochopení. 



 

 

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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� Prodám červené střešní tašky, použi-

té, cca 300 ks Cena 3 000 Kč Tel. 607 
862 023 

————————————————- 
�Prodám hrob na hřbitově v Bezděko-

vě, jednohrob, č.65, Cena dohodou 
Tel. 371 595 694 

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

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

———————————–————- 
� Prodám 21 ks tvárnic ITONG Hebel, 

25x60x7,5 Tel. 723 428 978 
————————————————- 
� Prodáme Škoda Felicia combi, 1.9 D, 

rok 1997, stav tachometru 163 000 
km, modrá, přední mlhovky, posilovač 
řízení, zámek řazení, centrální zamy-
kání. Cena 46 500 Kč, sleva po doho-
dě možná. BEVAR s.r.o., Kasejovice 
70, 774  026 959 nebo 773 653 717.   

Příjmem technika — pracovníka 
přípravy výroby (strojař, stavař -
zařízení budov, elektro) i absol-
venta, na plný úvazek. Znalost 
práce v 3D CAD, práce s PC—

MS Office, řidičský průkaz skupi-
ny B, cizí jazyk výhodou. Nástup 
možný ihned nebo dle dohody. 

Bližší informace na telefonu 
 606 622 589   

 
 
      Tým mužů TJ Sokol Kasejovice uzavřel definitivně sezónu 2007/2008 posled-
ním zápasem 21.6. 2008 ve Smolivci. Večer pak proběhla pro všechny hráče a vede-

ní takzvaná dokopná.  V neděli pak slav-
nostně uzavřeli dveře za  fotbalovou se-
zónou přípravkáři, žáci a dorostenci.  
         Oficiálnímu hodnocení sezóny v 
podání trenérů Evy Chárové, Míry Fialy a 
Jany Spourové předcházel výborný oběd 
pro všechny přítomné a pak již se všichni 
zapojili do soutěží a snažili se obstát ve 
třech disciplínách (hod na koš, kop na 
bránu a přetahování lanem). Soutěž byla 
zpestřená o složení týmu a to vždy pří-
pravkář, žák, dorostenec a rodiče. Spor-
tovní nadšení všech, skvělé občerstvení 
ze strany TJ Sokol Kasejovice, ale i ze 
strany starostlivých maminek a stopro-
centní letní počasí, zajistilo pro tento den 
pěkné rozloučení mladých fotbalistů s 
odeznívající sezónou a zároveň u všech 
navodilo tu správnou prázdninovou atmo-
sféru.                                                 -mr- 

V rámci oslav 130 let Města Kasejovice zve  
TJ Sokol Kasejovice širokou veřejnost na  

 

 
 

 

na fotbalové hřiště v Kasejovicích  
 

 
 
13.30 h Fotbalový zápas dorostu KASEJOVICE — MĚČÍN  
16.30 h Fotbalový zápas starých gard KASEJOVICE — HORAŽĎOVICE 
20.00 h Taneční zábava — TRACHYT 
 
 

 
13.00 h Fotbalový zápas žáků KASEJOVICE — BĚLČÍCE   
15.00 h Fotbalový zápas  

Sestava SG  FC Viktorie Plzeň: — 
 Bican, Šamberger, Vašák, Krs, Pleško, 
Sloup, Bečka, Chvojka, Vlček, Purkart, 

Schejbal, Vágner, Vaigl, Kubata, Homolka, 
Diepold, Kovačič, Havel, Mička.  

19.00 h Taneční zábava  

TJ SOKOL Kasejovice oddíl volejbalu zve širokou veřejnost na 
 

 na kurtech u tělocvičny * účast 10 týmů  *  občerstvení  *  večer grilování prasete *  

 

 
16. ročník 

 
 

na dvorci v Oselcích  
 

Přihlášky v pátek 25.7. 2008 v 17.00 
na dvorci * dvouhra rekreačních  

neregistrovaných hráčů bez rozdílu 
věku a pohlaví * vklad 60 Kč 

Upozorňujeme návštěvníky Restaura-
ce Adamec v Kasejovicích, kteří vyu-
žívají roh domu č. p. 113 na náměstí a 
zdi přilehlých domů  jako toaletu, že 

se dopouštějí těchto přestupků: ničení 
majetku v osobním 

 vlastnictví * znečišťování 
veřejného prostranství * 

rušení nočního klidu   
obyvatele domů na náměstí     

Na snímku zleva Milan Hrachovec, Tomáš  
Jakubčík a Eva Chárová během oceňování  
hráčů při dokopné                       foto-vh-   


