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

Kulturně společenské centrum města Kasejovice 
 

 zve na divadelní komedii, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít! 
 

 
 

 
 

 

Mimořádně povedené představení, plné jemného  
a  inteligentního humoru. 

 
 

 

26. listopadu v 19 hod. na sále „U Adamců“ 
 

Hrají ochotníci souboru Čelakovský v režii Petra Záleského. 

 
 

 

 

 
 

Předprodej vstupenek u paní Jakubčíkové v prodejně Drogerie. 

 

     
 

Ladislav Stroupeţnický byl v mládí nezvla-

datelný. Kvůli konfliktům s učiteli i spolu-

ţáky byl vyloučen ze školy a i mezi lidmi 

v rodných Cerhonicích, kde vyrůstal, si 

udělal mnoho nepřátel. Kdyţ při honitbě 

omylem vystřelil na jednoho z myslivců a v 

domnění, ţe jej zabil, se pokusil o sebe-

vraţdu, při čemţ si zohyzdil obličej, cerho-

ničtí jej zřejmě příliš nelitovali a nešetřili 

jízlivými poznámkami. O několik let poz-

ději, při psaní svého nejslavnějšího dramatu 

Naši furianti, se Stroupeţnický rodné vsi a 

jejím obyvatelům pomstil a rozpomněl se 

na všechny jejich nedostatky a malicherné 

spory. 

     Stroupeţnického „pomsty rodným 

Cerhonicím“ se chopili blatenští ochotníci, 

aby tímto představením důstojně oslavili 

160 let své existence. Ačkoli premiéra pro-

běhla jiţ v dubnu, inscenace byla pro velký 

úspěch mnohokrát opakována a 15. října 

dorazili „Naši furianti“ i do Kasejovic. Na 

představení se přišlo podívat téměř sto pa-

desát diváků, kteří byli za svůj zájem a věr-

nost blatenským ochotníkům – ti byli 

v Kasejovicích vţdy populární –  odměněni 

zajímavou a zábavnou podívanou. Ať uţ 

bylo příčinnou časté opakování hry nebo 

prostě jen talent jednotlivých ochotníků, 

faktem zůstává, ţe jejich herecké umění 

bylo dovedeno k naprosté dokonalosti. Jiří 

Mikeš a František Šatava jako starosta Dub-

ský a první radní Bušek excelují nejen ve 

scénách, v nichţ okázale předvádí své furi-

antství, ale především při hádce, jíţ celý děj 

vrcholí. Jakub Hlava Čadek jako švec 

Habršperk je zosobněním ševcovské maza-

nosti – asi proto, ţe spolu s vyslouţilým 

vojákem Bláhou (David Flandera) jsou "lidi 

vzdělaný". A Kristýna Kočí – pardon Krejčí 

– v podání Ivany Semrádové je zkrátka 

prostota sama. Ačkoli si herci neodpustili 

několik replik naráţejících na naši součas-

nost, v základě dodrţeli původní Stroupeţ-

nického příběh s chvílemi dramatickým, 

z větší části však spíše komickým dějem, 

který přes veškerou kritiku pověstné české 

paličatosti a malosti nakonec vyznívá vlast-

ně shovívavě a s pochopením pro lidské 

chyby a nedostatky. 

 Představení se velmi líbilo a my 

děkujeme celému Spolku blatenských 

ochotníků za krásný záţitek.   

      

    Lenka Černá 

 V závěru předchozí části našeho vyprávění jsme dospěli aţ k příchodu 

řeznického tovaryše Matěje Vorla do Kasejovic a k jeho sňatku s vdovou po 

místním řezníkovi. Poněvadţ takto vzniklá rodina se později významně zapsa-

la do kasejovických dějin, popovídejme si o ní trochu podrobněji. Potomkům 

Matěje Vorla se zřejmě v městečku dobře dařilo, poněvadţ, jak udává soupis 

kasejovických obyvatel z let 1827-1834, ţilo zde celkem pět rodin se jménem 

Vorel: 4 muţi, 5 ţen a 19 dětí - tedy úhrnem 28 osob. Povoláním byli muţi 

ponejvíce řezníci. Nejváţenější (a asi i nejbohatší) z celého rodu byl patrně Jan 

Vorel, který je v archivních materiálech uváděn jako statkář. Byl také v letech 

1862 - 1864 a 1866 - 1869 ředitelem kasejovického zpěváckého krouţku. Ten-

to Jan Vorel vlastnil uţ r. 1811 domek č. 28 a sousedící Panský dům, který 

však nechal zbořit a na jeho místě dal postavit jednopatrovou budovu přibliţně 

v té podobě, jak uţ jsme ji znávali i my. Nově postavená budova (dům č. 29) 

dostala název Restaurace U Černého orla podle toho, ţe majitel nechal na prů-

čelí budovy upevnit plastiku zobrazujícího tohoto dravce, která měla ko-

lemjdoucím dávat na vědomí, ţe zde "vládne" rodina Vorlů.  

                  (pokračování na straně 8) 

V Havelkovně měla své sídlo od r. 1897 TJ sokolská, na snímku druţstvo  

ţenského odboru zhruba z roku 1910. 
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RADA MĚSTA MIMO JINÉ PROJEDNALA A SCHVÁLILA: 

zadání poptávky na zimní údrţbu komunikací 

zadání projektové dokumentace na odbahnění koupaliště 

příspěvek hokejovému klubu ve výši 10 000 Kč 

 

 MĚSTO KASEJOVICE zve všechny občany na  

 
 

 
 

 

 
 

Jedná se již  VII. ročník a těšit se  
můžete na kulturní program v podání  
 hudebního seskupení BRUMENDO aj.  

 

Vyvrcholením celé akce bude tradičně v 18.00 hod.  
zpívání českých koled „Narodil se Kristus Pán“  

a „Nesem vám noviny“ společně s městy Plzeňského kraje 
a rozsvícení vánočního stromečku na náměstí. 

Každý účastník obdrží pamětní list. 
Doprovodné akce: prodej vánoční dekorace a pochutin. 
Občerstvení zajištěno! Pro zahřátí svařák a čaj zdarma! 

 

Zájemci o materiál na štěpkování ať se zaevidují u paní Su-

dové na Městském úřadě. 

Městský úřad nabízí volná místa v Domě s pečovatelskou 

sluţbou pro soběstačné seniory z Kasejovic a okolí. 

Změna zubního lékaře 

K 1.10.2011 došlo ke změně zubního lékaře v Kasejovicích. 

Novým lékařem je MUDr. Štěpán Melichar, ordinační hodi-

ny zůstávají beze změny (po, út, st 7.30 - 16.30, čt 7.30 – 

18.30, pá pro zvané) a i nadále zubní ordinace přijímá nové 

pacienty. Tel. 734 703 942. 

Svoz plastů proběhne 28. a 29. listopadu 2011. Plasty při-

pravte v zavázaných pytlích před svými domy nejdříve je-

den den před plánovaným svozem. 

 

Město Kasejovice a Obce Hradiště,Mladý Smolivec,  
Nezdřev, Oselce a Životice Vás srdečně zvou 

 

na tradiční předvánoční 
 

 
 

 
 

 

od 14.00 hodin  
na sále akciové společnosti  

AGROCHOV  
Kasejovice-Smolivec 

 

 

ODJEZDY AUTOBUSŮ:  
1. autobus: Oselce 12.40 h, Kotouň 12.45 h,  

Podhůří 12.50 h, Kladrubce 13.00 h  
2. autobus: Budislavice 12.50 h, Dožice 13.00 h, 

Mladý Smolivec 13.10 h, Chloumek 13.15 h,  
Radošice 13.30 h, Starý Smolivec 13.40 h,  

Újezd u Kasejovic 13.50 h 
 

Svoz z obcí Hradiště, Zahorčičky, Bezděkov,  
Nezdřev, Řesanice, Polánka bude zajištěn  

tradičně linkovým autobusem.  

 

TJ SOKOL KASEJOVICE pořádá ve spolupráci  

  s Městem Kasejovice 

 

 
 

 
v Kulturně společenském   

centru v Kasejovicích                       
 

Děti, těšte se na zábavné odpoledne 
plné soutěží, tance a překvapení !!! 

 

 

 Je to tak, jak praví titulek. Pořekadlo nabádá: napřed 

práce, aţ pak zábava. Dělali to naši předkové moc dobře 

střídajíce práci a odpočinek, námahu a zábavu. V Nezdřevě 

se však letos nejdřív slavilo posvícení a aţ týden nato byla 

brigáda.  

 Nezdřevské posvícení v místním hostinci oslavilo v 

sobotu 15. října nepříliš početné obecenstvo s kapelou Z 

vršku, která zavítala do Nezdřeva poprvé. Jak však mluvčí 

kapely uvedl, jsou poslední dobou na menší obsazenost 

sálu při tanečních zábavách zvyklí, takţe je to nechalo v 

klidu, zvláště kdyţ za nimi přijeli i čtyři členové jejich 

fanklubu z Blatné. Konstatovali, ţe v Nezdřevě se oproti 

jiným místům začíná tančit mnohem později po začátku 

produkce. Ohledně návštěvy šel dokonce hlas, ţe zábavu 

zachraňovali svou účastí Bezděkovští. Bylo to sice mírně 

přehnané, leč přesto blízko pravdě. Velkou taneční kreaci v 

nízké poloze předvedla paní hostinská, která doprovázena 

skandovaným potleskem zatančila skvělého kozáčka. K 

vlastní smůle se jí chtěl vyrovnat jeden z Praţáků, ale do-

padlo to neslavně a bolestně: po pádu to odnesl některý z 

jeho zadních svalů.  

 O týden později se uskutečnila brigáda a byla to 

brigáda náramná. Jednak se jí zúčastnilo podle starostových 

slov 25 lidí, jednak začala v osm hodin ráno a skončila před 

šestou večer. Popadané stromy v obecním lese a přerostlé 

stromy ve vsi, které ohroţovaly elektrické vedení, to bylo 

téma sobotní brigády 22. října. Lze říci, ţe úkol byl splněn 

a únava se zákonitě dostavila. Je třeba také říci, ţe únavu 

brigádníci vnímali s pocitem zvládnuté práce, takţe vlastně 

s úlevným uspokojením, které se dostavovalo aţ později. 

Po brigádě zůstanou viditelné výsledky, jeţ příroda časem 

zase schová. Přetrvají ve vzpomínkách obnovovaných sou-

sedským rozprávěním i zaznamenání hodné okamţiky. Tře-

ba jak se bojovalo s několika stromy V Olších, jak uvízl 

traktor s naloţeným valníkem a musel mu pomoci druhý a 

řada dalších minipříběhů. Zkrátka: byla to brigáda, jak se 

patří.                      Jiří Čepelák   
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SCHVALUJE: 

rozpočtové opatření č. 10/2011 

vydání souhlasného stanoviska se stavbou přístřešku na 

místě bývalé stodoly p. Duchek Radošice na pozemku 

v k.ú. Radošice st. p.č. 69 

úhradu neinvestičních nákladů na ţáky ZŠ v Kasejovicích 

za rok 2010 a 2011 ve výši 132 900 Kč (23 ţáků) 

úhradu neinvestičních nákladů na ţáky ZŠ ve Hvoţďa-

nech za školní rok 2010/2011 celkem 38250 Kč (13 ţáků) 

stanovení neinvestičních nákladů MŠ Starý Smolivec za 

rok 2010 na ţáka z okolních obcí ve výši 5000,- Kč/rok 

změnu pasportu dopravního značení v obci Doţice a Mla-

dý Smolivec a osazení novými značkami v Doţicích a 

zrcadlem v Mladém Smolivci 

dkoupení pozemku v k.ú. Doţice p.č. 584/7 KN v k. ú. 

Doţice o výměře 529 m2 od Úřadu pro zastupování státu 

ukončení nájemního vztahu na hostinec v KD ve Starém 

Smolivci s p. Klánem z Prahy ve zkušební době z důvodu 

nepřevzetí hostince a nepodepsání smlouvy na pronájem 

hostince do dne 20. 10. 2011 
 
 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

doloţení vyjádření sousedů z Doţic p. Krejčího a p. 

Šťastného k výstavbě brány a oplocení p. Konváře 

z Doţic na pozemku v k.ú. Doţice st. p.č. 69/11 GP s tím, 

ţe nebude zatím vydávat souhlasné stanovisko se stavbou 

z důvodu připomínek p. Šťastného z Doţic 

konečné vyúčtování HBH 2011, pořádaných ve Starém 

Smolivci – celkový výdej z rozpočtu obce na HBH 2011 

byl 12.827,79 Kč 

informaci o neoprávněném uţívání občany některých 

pozemků v Budislavicích a navrţené řešení (pronájem, 

odkup) 

předloţený GP pro prodej pozemků p. Hrubešovi a man-

ţelům Hrubešovým z Mladého Smolivce, záměr prodeje 

bude zveřejněn a poté bude rozhodnuto o prodeji pozem-

ků v k.ú. Mladý Smolivec 

informaci o probíhajících stavbách (Silnice Ml. Smoli-

vec, Kostel Doţice, Hasičárna St. Smolivec, Hřiště MŠ 

St. Smolivec) 

informace o připravovaných projektech (Kanalizace St. 

Smolivec u nových parcel, Rekonstrukce zdravotního 

střediska Ml. Smolivec, Klubovna hřiště Doţice) 

přípravu rozpočtu pro rok 2012 a výši poplatků za odvoz 

TKO, za psa, za vodu 
 

 

 

 

Povodněmi poničená místní 

komunikace v Mladém Smo-

livci od kapličky k Agrochovu 

a prostranství vedle obchodu a 

před obchodem jsou jiţ opra-

vené. Nový asfaltový povrch, 

nové silniční odvodňovací 

ţlaby, propustek a silniční 

sjezd jsme opravili s firmou 

STRABAG a.s.. Celá rekonstrukce si vyţádala 3 153 tis. Kč. 

Na rekonstrukci nám přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj 

z programu Obnova obecního a krajského majetku postiţené-

ho ţivelní nebo jinou pohromou ve výši 2503 tis Kč. Bohuţel 

tato část okolo potoka Lomice je často postiţena povodněmi, 

věřme, ţe se časem někdo bude zabývat protipovodňovým 

opatřením na tomto potoce, abychom ty naše majetky nemuse-

li donekonečna opravovat. U příleţitosti této rekonstrukce 

jsme také opravili nefunkční domovní uzávěry a u kapličky 

jsme porazili staré duté lípy a vysázeli jsme lípy nové.   

      Eva  Kubová 

 

Obec Mladý Smolivec 
 pořádá 

 

v neděli dne 27. listopadu 2011  

od 16. 30 hod          
před budovou obecního úřadu  

v Mladém Smolivci 
 
 

„Rozsvícení vánočního stromečku  

a začátek adventu“ 
 

Vánoční koledy nám zazpívají naše nejmenší děti 

z mateřské školy ve Starém Smolivci 

a dámská skupina Přelet M.S. 
 

    Občerstvení v podobě svařáčku a vánoční štoly zajištěno. 

   Samozřejmě nebudou chybět klobásky a grilovaná kuřata. 

  Srdečně všechny zveme. 

ZO ČSCH Kasejovice pořádá v areálu chovatelů 
 

Tradiční podzimní výstavu holubů,  

králíků, drůbeže a exotů 
 
 

Čt 24.11. hraje jiţ od 17 hod. pan J. Ocelík  

Pá 25.11. od 15 hod. Chovatelské posezení - hudba DUO 

Čadek V.+ Rezler J. 

So 26.11. Trh holubů a ostatních zvířat 

Hudba: od 10 hod. pan J. Ocelík, od 17 hod. BRUMENDO 

Ne 27. 11. od 12 hod. hraje Blatenská čtyřka 
 

Po celou dobu akce kvalitní občerstvení!!! 
 

Srdečně zvou pořadatelé! 
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Český červený kříţ 
 
 

pořádá a srdečně Vás zve  

na přednášku cestovatele  

Františka Šestáka  
 

 
 

 

v pondělí 28.11. v 18.30 hod. 
 

v Kulturně společenském  

centru Kasejovice 

 

 
 

 

Po přednášce bude moţnost zakoupit  

knihy pana Šestáka z cest. 

 
 

 

 

Jiţ jeden rok mají ţáci Střední školy Oselce moţnost účastnit se moderního 

pojetí výuky odborných předmětů. Naše škola uspěla s projektem 

„Modernizace výuky odborných předmětů s vyuţitím ICT“, který je spolufi-

nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Projekt byl zpracován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost a z finanční podpory se podařilo zařídit multimediální učebnu ur-

čenou pro výuku odborných předmětů. 

V minulém školním roce jsme si ověřili správnost našeho rozhodnutí o 

umístění učebny do prostorů odborného výcviku (dílen). Ţáci odborného výcvi-

ku si  díky učebně připravovali podklady pro zakázkovou výrobu ihned na pra-

covišti a naopak při teoretické výuce měli praktickou ukázku nadosah ruky. 

Učebnu mohli vyuţívat i v době, kdy neprobíhá vyučování, a to jak pro zpraco-

vání samostatných ročníkových a maturitních prací, tak pro vlastní potřebu. 

Věnovali jsme se také přípravě digitálních výukových materiálů na teoretické 

odborné předměty. 

Letošní školní rok vě-

nujeme přípravě výro-

by kancelářského a 

kuchyňského nábytku 

za pomoci specializo-

vaného softwaru Me-

rick Calc 3000, který je 

důleţitou součástí pro-

jektu. Software umoţ-

ňuje komplexní přípra-

vu na výrobu nábytku 

z velkoplošného materiálu včetně přípravy nářezových plánů a vizualizace na-

vrţeného nábytku ve 3D zobrazení. Zvládnutí programu zvyšuje moţnost uplat-

nění budoucích absolventů na trhu práce. 

Ţáci, kteří nastoupili 1. 

září 2011, se mohou 

podílet s ostatními 

spoluţáky a učiteli 

odborných předmětů 

na tvorbě výukových 

materiálů nebo jejich 

aktualizaci, k čemuţ 

jim je k dispozici vy-

bavení multimediální 

učebny (notebooky, 

fotoaparát a kamera). 

Výukové materiály 

slouţí při výuce odbor-

ných předmětů a ţáci 

je vyuţívají pro samostudium, čímţ se v mnoha případech nahradily nákladné 

tištěné učebnice. Projekt se ale netýká pouze hmotného vybavení učebny a digi-

tálních učebních prostředků. Učitelé odborných předmětů si díky projektu zvý-

šili kvalifikaci průběţnými školeními, která byla zaměřená na počítačové do-

vednosti a tvorbu vhodných multimediálních výukových materiálů, coţ zajišťu-

je aplikaci kvalitních a kreativních metod výuky. 

Podrobné informace o projektu a SŠ Oselce naleznete na www.stskolaoselce-

projekt.estranky.cz. Osobně se můţete přijít podívat v rámci dne otevřených 

dveří 26. listopadu 2011 od 9.00 do 13.00. 

Za SŠ Oselce Milan Sluka 

 

 

V pátek 28. října 2011 proběhl 

v Kasejovicích turnaj  přípravek 

v hokejbalu. Turnaje se zúčastnily týmy 

mladých hokejbalových nadějí z Blatné, 

Třemošné, Plzně, Českých Budějovic a 

Stříbra. V dresu TJ Datels Blatná při obou 

utkáních nastoupili také mladí hráči 

z Kasejovic Josef Hokr, Jiří Suda, Kateřina 

Řehořová, Tomáš Řehoř, Jakub Löffel-

mann, Matěj Petrášek a Jonas Reichelt. 

Kasejovičtí se v týmu Blatné neztratili, při-

spěli svým dílem k vítězství TJ Datels nad 

Českými Budějovicemi 7:0 a remíze 3:3 

s Buldoky ze Stříbra.   -lfš- 

http://www.stskolaoselce-projekt.estranky.cz/
http://www.stskolaoselce-projekt.estranky.cz/
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Kaţdý rok na jaře a na podzim probíhá na 

dětském dopravním hřišti v areálu Základní 

školy a Gymnázia v Blovicích Dopravní vý-

chova pro ţáky čtvrtých a pátých tříd. Výuka 

probíhá ve dvou blocích. Jeden blok se ţáci 

učí pravidla silničního provozu a dopravní 

značky v učebně. Potom získané znalosti 

prakticky aplikují při jízdě na kolech přímo na 

hřišti, kde je několik různých typů křiţovatek, 

kruhový objezd, ale také křiţovatky se sema-

fory a jízda přes simulovaný ţelezniční pře-

jezd. Děti se vţdy na toto zajímavé dopoledne 

velmi těší. Letos jsme jeli 11. října.   

     -mr- 

V pondělí 10. října se v praţském hotelu Dorint Don Giovanni ko-

nala výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost aneb Vzdělání pro kaţdého.  Této výroční konference se zúčastni-

la také Základní škola Kasejovice, která z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost od dubna 2009 realizuje projekt „Poznáváme svůj 

kraj“. Školu zde zastupovali ředitel Jaroslav Viktora, zástupkyně ředitele 

Miloslava Třísková a koordinátorka projektu Štěpánka Löffelmannová.  

Výroční konference byla rozdělena do dvou částí. V první vystoupi-

li ředitelka odboru řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost Hana Podubecká, vedoucí oddělení ESF Magistrátu hl. m. Prahy 

Jiří Kinský a vedoucí oddělení koordinace a svodných agend ESF, MPSV 

Petr Chuděj.  Jednotlivá vystoupení doplnily poutavé spoty přibliţující zají-

mavé projekty realizované z OPVK. Jednalo se např. o prezentaci projektu 

„Kultura a umění od první třídy“ JOB MARKETu, s.r.o. nebo projekt 

„Zkvalitňování marketingu, výuky cizích jazyků a spolupráce se zaměstna-

vateli pro zvýšení kvality vzdělávání na Střední rybářské škole“ Střední ry-

bářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňa-

ny. V druhé části výroční konference se konaly tři bloky workshopů – počá-

teční vzdělávání v individuálních projektech, terciární vzdělávání, výzkum a 

vývoj v individuálních projektech a počáteční a další vzdělávání 

v grantových projektech. V rámci workshopu věnovanému počátečnímu a 

dalšímu vzdělávání v grantových projektech vystoupila Základní škola Ka-

sejovice s prezentací svého projektu „Poznáváme svůj kraj“. Za Plzeňský 

kraj se jednalo o jediný projekt realizovaný z Operačního programu Vzdělá-

vání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání.  Při 

prezentaci svého projektu seznámila kasejovická základní škola účastníky 

konference s vlastní realizací projektu od jeho začátku aţ po jeho současné 

aktivity. Součástí představení projektu byla rovněţ ukázka výukových mate-

riálů, výrobků ţáků a propagačního materiálu, které Základní škola Kasejo-

vice vytvořila během téměř tříleté existence projektu. Výroční konference 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla v Hotelu  

Dorint Don Giovani zakončena ochutnávkou italských specialit a tanečními 

a hudebními vystoupeními.  

          Štěpánka Löffelmannová  

 

Zveme srdečně 4.12.2011 od 14 h.   
do kulturního centra Kasejovice 

 všechny zájemce, kteří mají zájem  
dozvědět se něco o zdraví, životosprávě, 

rovnováze v těle na základě kyselin a zásad,  
průchodnosti kapilár a na základě lymf.  

systému, prevencí a nové trendy v úpravě 
váhy i to, jak předcházet civilizačním  

chorobám. 
V rámci této přednášky se dozvíte  

i množství viscerálního tuku, svalové hmoty, 
minerálů a vápníku v kostech. 
Přednášet bude autor systému  

pro zdraví MUDr. Oto Horák a odborný 
konzultant Michaela Weise. foto -jv- 

foto -mr

foto -mr
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   Sportovní léto v Oselcích bylo zakončeno VII. ročníkem Václav-

ského turnaje v nohejbalu trojic. Za velice příjemného počasí se sešlo ve  

sváteční den 28.září na pískovém hřišti celkem 10 trojic. Nepřekvapila uţ 

účast chatařů z osady Blahoústy na hracholuské přehradě, ale přidali se i 

další Plzeňáci a dokonce druţstvo se dvěma dívkami v sestavě. Místní 

mládeţ reprezenovali Vastl a Klíma, kteří byli v některých utkáních do-

plněni pracovně vytíţeným Dovínem. Příliš se tentokrát nedařilo tradič-

ním účastníkům z Nepomuka, nesoucím název „Saláti“.                                                                

 Turnaj byl odehrán ve dvou skupinách a po dvaceti utkáních po-

stoupila do semifinále následující druţstva : domácí formace ve sloţení 

Pavel Pechr, Jára (Loušek) a Václav Houlík, tradiční účastníci z Podhůří 

s bratry Milanem a Zbyňkem Šmídovými a Lubošem Járou, trojice star-

ších pánů Blahoústy 2 (Špelina, Matějka, Sporka) a trojice „Nuly“ diri-

govaná skvělým Bořánkem s Václavem Panuškou a Procházkou. Přes 

skutečnost, ţe na startu i v obecenstvu bylo několik oslavujících Václa-

vů, byl turnaj řádně dohrán. Do finále, které se hrálo na dva vítězné sety 

pak nastoupili chlapci z NC Podhůří proti Bořánkovu druţstvu „Nuly“. A 

posledně jmenovaní nakonec ve třetím setu vybojovali celkové vítězství. 

V utkání o bronzovou příčku pak vyhrála oselecko-kotouňská sestava 

Pechr, Jára, Houlík nad pány ze zátoky Blahoústy. 

  Na závěr vydařeného turnaje pak starosta Oselec  pan Miloslav 

Cikán spolu s ředitelem turnaje Jiřím Markem předali prvním čtyřem 

druţstvům dárková balení zlatavého moku a turnaj zakončili. Dojmy 

z turnaje se pak rozebíraly ještě dlouho spolu s oslavou sv. Václava. 
 

Za pořadatele : dr.Radovan Broţ 

 

 

 

Za poznáním k sousedům, tak zněl název letošního projektu, který Zá-

kladní škola Kasejovice uskutečnila ve dnech 11. – 13. října 

v bavorském městečku Zwieselu. Projekt, který kasejovická základní 

škola realizuje v rámci dotačního programu Plzeňského kraje Podpora 

mezinárodní spolupráce v oblasti mládeţe a spolufinancování meziná-

rodních studijních programů v roce 2011, navázal na úspěšné projekty 

realizované v předchozích letech.  

 Letošní projekt se nesl v duchu poznávání národního parku Ba-

vorský les a spolkové země Bavorsko. Během svého pobytu zavítali 

ţáci do stezky v korunách stromů (Baumwipfelpfad) v  Neuschönau, 

kde zároveň navštívili výukové a vzdělávací centrum. Zde se mohli 

seznámit s tím, co je pro šumavskou krajinu typické, čím je tato lokalita 

ve střední Evropě výjimečná, s jakými problémy se v současné době 

potýká a proč je důleţité o takové místo pečovat.  

 Jak pro české, tak pro německé ţáky z partnerské školy ve Zwie-

selu byl připraven společný program v městečku Ludwigsthal, kde se 

nachází vzdělávací centrum Haus zur Wildnis. Zde se českých a bavor-

ských ţáků ujali česko-němečtí průvodci, aby se vydali za poznáním 

alespoň malého kousku šumavské divočiny. Při společném putování se 

ţáci dozvěděli, jaká zvířata obývala Šumavu v dřívější době a která zde 

ţijí dnes. Během putování plnili jak čeští, tak bavorští ţáci úkoly při-

pravené svými průvodci a aktivně se zapojili do společných soutěţí. Ve 

výukovém a vzdělávacím centru byl pro mladé návštěvníky připraven 

3D film o šumavské krajině, kterou mohli následně poznávat prostřed-

nictvím dalších exponátů a interaktivních panelů rozmístěných po ce-

lém centru.  

Kromě městeček Zwiesel a Ludwigsthal zavítali kasejovičtí ţáci ještě 

do bavorského města Pasov (Passau). Na cestě je doprovázel ředitel 

partnerské školy ze Zwieselu Josef Welisch. Pasovské památky pozná-

vali ţáci poněkud netradičně a to z paluby vyhlídkové lodi, která s nimi plula po řekách Dunaj, Inn a Ilz. V rámci svého tříden-

ního pobytu v Bavorsku měli ţáci kasejovické základní školy jedinečnou příleţitost poznávat a porovnávat historii, památky, 

přírodu, zvyky a tradice na opačné straně naší hranice a uvědomit si tak vzájemné prolínání a ovlivňování české a bavorské 

kultury.            Štěpánka Löffelmannová 

 

 

 

foto -mc- 

foto -mc- 

foto -lfs- 

foto -lfs- 
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Rekonstrukce kostela v Doţicích pokračuje jiţ čtvrtým 

rokem. V letech 2008, 2009 a 2010 jsme ve třech etapách 

zrekonstruovali celou střechu kostela a v letošním roce jsme 

začali fasádou. Nejprve jsme museli však vyměnit okna na 

severní straně kostela, protoţe ta byla v tak havarijním stavu, 

ţe by jim ani restaurátor nepomohl. Na nová okna jsme dosta-

li dotaci z programu Ministerstva kultury ČR prostřednictvím 

ORP Nepomuk ve výši 50 tis Kč. Celková investice do oken 

byla 63 tis Kč a zakázku provedla firma Spour-Krejčí z Budi-

slavic. Fasádu kostela jsme také rozdělili do třech etap a letos 

jsme se pustili s firmou STAVEL Příbram s.r.o. do první eta-

py, kterou byla oprava fasády presbytáře a sakristie kostela, 

výroba nového maltézského znaku, výmalba a odvodnění této 

části kostela. I na tuto část jsme získali dotaci, zde ale 

z programu Plzeňského kraje Zachování a obnova kulturních 

památek PK. Dotace ve výši 100 tis. Kč pokryla pouze čtvrti-

nu celkových nákladů, které byly necelých 400 tis Kč, přesto 

jsme rádi za kaţdou korunu, kterou můţeme na opravu koste-

la získat. Kostel se tak můţe od 31. října pyšnit novým kabá-

tem, přesněji první třetina kostela. Dominanta Doţic tak zís-

kává na kráse a důstojném vzhledu. Eva Kubová 

 

 

Děkuji poctivému nálezci Jiřímu 

Hilákovi za nalezení peněţenky.  
 

Marie Červená 

 

Městský úřad Kasejovice  
 

děkuje členkám Českého červeného 

kříţe za pořádání charitativních  

sbírek i kulturních akcí. 

Obecní knihovna zve na nově otevřenou výstavu „Sedm 

úţasných pralesů“, která dokumentuje alarmující úbytek této 

zelené plochy. Na jedenácti panelech je zachycen příběh mi-

zejících pralesů a také mnoha druhů zvířat, kterým jsou prale-

sy domovem. Současné kácení tropických pralesů ve velkém 

měřítku způsobuje globální oteplování  a můţe mít neblahé 

následky...  
 

A teď několik informací ze smutných statistik:  

kaţdé dvě vteřiny mizí plocha pralesa o velikosti fotbalo-

vého hřiště   

jiţ 80% původních pralesů je zničeno 

velká část těchto pralesů končí v toaletních mísách, neboť 

většina hygienických potřeb je vyráběna z dřeva té nej-

vyšší kvality. Brilantně vyjadřuje tuto skutečnost slogan 

Greenpeace „Nesplachujte pralesy“. V nabídce obchodů 

je přece moţné si vybrat zboţí z  papíru recyklovaného ... 

Výstava můţe vést k zamyšlení i nás, kterým jsou deštné 

pralesy zdánlivě vzdálené...  

Dana Matějovská 

 

Oznámení Klubu seniorů  

„Babí léto“: 
 

Nově se scházíme v úterý ve 14 hod. 

(namísto původních 15 hod.) 

v klubovně kulturně společenského 

centra na náměstí. 
 

Zveme všechny seniory!  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KASEJOVICE   
 

ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST  NA PREZENTACI  

PROJEKTU  

OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO KONKURENCESCHOPNOST  
 
 

„POZNÁVÁME SVŮJ KRAJ“ 
 

  KTERÁ SE KONÁ 21. LISTOPADU 2011 
 

 OD 14.00 DO 15.00 HODIN  V BUDOVĚ ŠKOLY 
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(pokračování ze strany 1) 
 

Toto domovní znamení však bylo r. 1918 při oslavách vzniku 

Čsl. rebubliky  zničeno házenými kameny jako symbol nemi-

lovaného Rakousko-Uherska, lidé nadšení převratem si vůbec 

neuvědomili, ţe rakouský orel měl hlavy dvě a "vorlovský" 

jen jednu.V přízemí novostavby byl řeznicko-uzenářský 

krám, velký hostinský sál, v patře pak bydlela rodina majitele; 

ve dvoře stály hospodářské budovy, také kamenná lednice. K 

domu patřila i pole a louky. Zvlášť jedna byla hodně známá: 

rozprostírala se v údolí pod samotou "Bouček" a byla dosti 

podmáčená. Na jejím povrchu byly porůznu roztroušené velké 

ţulové balvany. Na jednom z nich se podle pověstí dochovala 

stopa sv. Vojtěcha z doby, kdy na své cestě do Říma prochá-

zel naší krajinou. Podle jména svého majitele se louka nazý-

vala Vorlice. Dnes uţ jsou na jejím místě dávno pole a kame-

ny uţ také dávno zmizely. 

 Koncem 19. a na počátku 20. století postihla i Kasejo-

vice hospodářská stagnace - řemeslnou výrobu v Rakousko-

Uhersku začala zatlačovat výroba tovární a mnoho lidí se 

rozhodlo vystěhovat se za prací do větších měst, ale i do 

Ameriky. Vorlové nebyli výjimkou: příslušníci mladší gene-

race přesídlili do Prahy, ale i jinam. Ze zápisu kronikáře se 

sice dozvídáme, ţe ještě r. 1919 koupil hostinec U Dietlů (Na 

Růţku, č.184) řezník Josef Vorel, těsně před 2. světovou vál-

kou a po jejím počátku působil v městě zvěrolékař téhoţ jmé-

na, ale posledním potomkem rodiny, kdysi tak bohaté, který v 

Kasejovicích doţil, byl obchodník dobytkem Kamil Vorel - 

zemřel 7. srpna 1980 ve věku 81 let. Sledováním osudu rodu 

Vorlů jsme se sice zase odchýlili od původního tématu, ale 

snad to není na škodu - hned to napravím. 

 Přibliţně kolem r.1895 však hostinec i se dvorem, hos-

podářskými staveními, ale i se sousedním domkem č.28 pře-

šel do vlastnictví Václava Nováka, do té doby nájemce dvora 

ve Starém Smolivci. O tom, ţe to byl člověk zámoţný, svědčí 

i to, ţe byl v Kasejovicích zvolen do funkce člena ředitelstva 

místního peněţního ústavu a za své jméno uváděl titul 

"hospodářský správce na odpočinku a majitel realit". Hosti-

nec byl v té době centrem kultury ve městě - v sále se odbýva-

ly spolkové schůze, taneční zábavy i koncerty místních hu-

debníků  - např. v lednu r. 19l8 byli na jednom takovém kon-

certu přítomni i významní hosté: Ferdinand Hildbrant 

(blatenský baron s dvěma syny), Klement Lilgenau (lnářský 

baron), poslanec Kalina s rodinou a další honorace. 

 Kdyţ byla r. 1895 zaloţena v Kasejovicích tělocvičná 

jednota Sokol, první své sídlo sice našla v hostinci Vrčeň, ale 

uţ r. 1897 se přestěhovala do místnosti hostince U Černého 

orla. V zimě členové cvičili ve velkém sále, v létě pak na za-

hradě. Roku 1908 byl v horní části dvora stojící hřebčinec 

přestaven na tělocvičnu Sokola a bylo tam současně zřízeno i 

divadelní jeviště. Roční nájemné bylo tehdy stanoveno část-

kou 100 korun. V levé části zahrady za dvorem byl zřízen o 

něco později i krytý kuţelník, kde Sokolové trávili ve svém 

volném čase - obyčejně v neděli - hodně hezkých chvil. 

 Roku l921 (nebo snad o rok později) prodává Václav 

Novák celý objekt i s uţ zmiňovaným domkem č. 28 dosavad-

nímu nájemci hostince a obchodníku s vařivem Františku Ha-

velkovi - a právě od té doby dostala nemovitost nový lidový 

název Havelkovna, který ji provázel aţ do konce její existen-

ce. Zprvu hostinec prosperoval a to dosti dlouhou dobu. 

Avšak jak čas ubíhal, měnily se i v Kasejovicích poměry: 

starších návštěvníků - štamgastů ubývalo, ti mladší začali 

navštěvovat hostince Na Růţku, U Jeţků a zejména Hotel 

Adamec. Místní fotbalové muţstvo našlo své útočiště v hos-

tinci U Sladkých, zvaném také Na schůdkách a jeho skalní 

příznivci je následovali. Světová hospodářská krize v 30. le-

tech minulého století způsobila nedostatek peněz mezi obyva-

telstvem, dosud hojně navštěvované výroční trhy přišly o pro-

dejce i kupce a tím klesaly i trţby v místních hostincích.  

 Postiţen tím byl i hostinec U Havelků.  Vnitřní i vnější 

omítka zdiva by si uţ bývala zaslouţila důkladnou opravu, ale 

peníze na to patrně chyběly. Kdyţ pak 15. března 1939 došlo 

k německé okupaci republiky, situace se ještě zhoršila: bylo 

zavedeno řízené hospodářství s lístkovým systémem, zboţí z 

krámu i restaurací mizelo před očima, časem i prodej piva 

nevalné jakosti probíhal jen v určité hodiny, tvrdý alkohol z 

legálního trhu vymizel úplně - a to vše mělo silný vliv na ná-

vštěvnost hostinských zařízení. Kdyţ v říjnu r.  194l byla 

Němci zrušena i tělovýchovná jednota Sokol, přestaly se v 

restauraci odbývat i schůze jejích členů, coţ také přineslo 

sníţení trţby. Také kdysi slavné výroční trhy na dobytek byly 

Němci zrušeny a uţ nikdy nebyly obnoveny. Po válce se sice 

situace mírně zlepšila, ale stále ještě trval nedostatek staveb-

ního materiálu - ten byl přednostně dodáván na znovupostave-

ní továrních objektů válkou zničených. V padesátých letech 

zastihla Havelkovnu, ale nejen ji těţká rána: znárodnění. Re-

staurace i řeznicko-uzenářský krám byly majiteli odebrány a 

zařazeny do národního podniku Restaurace a jídelny. Správu 

obou provozoven i samotného domu přebral Místní národní 

výbor. Posledním hostinským a prodavačem byl pan František 

Adamec. Netrvalo však dlouho a obě provozovny byly r. 1950 

pro nerentabilnost zrušeny. 

 Osud objektu byl zpečetěn ve chvíli, kdy MNV zařadil 

do plánu rozvoje obce na r. 1980 výstavbu nového kulturního 

střediska včetně nového kina a to v místě, kde dosud stála 

budova Havelkovny, která však uţ byla památkově chráněna. 

Jednání o jejím vyjmutí ze seznamu takto chráněných staveb

Pohled do dvora domu č.29 po demolici v r. 1974. Zbytky 

zdi (tmavé nízké) zcela vpravo je místo bývalé lednice, kde 

údajně býval vchod do podzemní chodby. 

Dům č.30, hostinec U Sladkých zvaný také Na schůdkách  

a část proluky vzniklé demolicí domu č.29.  



 

 

     Účastníci vzdělávacího kurzu projektu 

„Zaloţení sítě komunitních škol 

v Pošumaví“ úspěšně absolvovali první 

modul šestidílného cyklu přednášek, který 

se zabýval problematikou komunitní školy 

jako instituce. Druhý modul, jenţ začal  

v úterý 18.10. 2011 se věnuje osobě komu-

nitního koordinátora a realizačnímu týmu a 

jejich poslání v komunitě.  Komunitní koor-

dinátor i realizační tým hrají důleţitou roli 

nejen při zakládání komunitní školy, ale po 

celou dobu jejího trvání. Proto by měli být 

poučeni, jak postupovat, aby byli schopni 

komunitní školu nejen zaloţit, ale aby ko-

munitní škola skutečně fungovala a nabíd-

kou aktivit oslovovala co moţná nejširší 

okruh veřejnosti. Je proto nezbytné naučit 

se komunikovat s veřejností, zjišťovat její 

potřeby i zájmy, ale také rozdělovat práci 

realizačního týmu mezi jeho jednotlivé čle-

ny a umět hospodárně vyuţívat čas. 

     Členy realizačního týmu nemusí být 

pouze účastníci vzdělávacího kurzu, ale i 

případní zájemci z řad ostatní veřejnosti, 

kteří také mohou navštívit jednotlivé před-

nášky jako hosté. 

Bliţší informace o kurzu v Obecní knihov-

ně Kasejovice nebo na tel. 739 036 763 

 Lenka Černá 

 (komunitní koordinátorka Kasejovice) 
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Otevřený turnaj XVI. ročníku memoriálu Václava Vodáka Staré myslivecké 

ligy se konal 22.10.2011 v Budislavicích. 

Turnaj v licitovaném soutěţním nemíchaném mariáši pořádalo Město Nepo-

muk spolu s KPŢE Budislavice a Českým svazem mariáše. Z organizačních 

důvodů se soutěţ místo v Nepomuku konala v hostinci „U Kříţů“ 

v Budislavicích. Turnaje se zúčastnilo 47 hráčů z celé České republiky. Mezi 

mariášníky nechyběli ani čtyři ţeny. 

Výsledky: 

Druţstva:  GRINGOS PRAHA 

    NML ZDICE 

      TRIOSTAV PLZEŇ 

Jednotlivci: 
          Gruner David – PRAHA 

   Podskalský Jiří – ZDICE 

   Krupka Stanislav – PRAHA 

   Novák Petr – PRAHA 

   Hrdlička Jiří – KAZNĚJOV 

Sponzoři: 
STARÁ MYSLIVECKÁ, MĚSTO NEPOMUK, ZAHRADNICTVÍ VRČEŇ, STA-

VEBNINY UNIBRICK NEPOMUK, MVDr.JANOVEC LADISLAV, SILNICE NE-

POMUK a.s., AGROCHOV KASEJOVICE-SMOLIVEC a.s., MYSLIVECKÉ SDRU-

ŢENÍ ČIHADLO KASEJOVICE, HOSTINEC „U KŘÍŢŮ“ BUDISLAVICE, 

Ing.VÁCLAV ŠAMPALÍK ŢINKOVY. 

úspěšně proběhlo a obec dostala svolení k 

tomu, aby stavba byla zbourána do základu. 

K odstřelu a tedy k demolici došlo 19. září 

1974. Dnes v místě, kde stávala Havelkov-

na skoro 150 roků, spatřujeme v souvislé 

řadě kasejovických domů proluku, která 

připomíná ránu po vytrţeném zubu. K plá-

nované výstavbě kulturního střediska v tom 

místě nikdy nedošlo. Co říci závěrem: jistá 

část kasejovických občanů zastávala názor, 

ţe zbourání bylo na místě, poněvadţ by se 

budova patrně dříve nebo později zřítila 

sama od sebe i bez cizího přičinění, druhá 

část demolici neschvalovala.  

Ostatně v nynější době vidíme často v pro-

gramech televize, ţe se daří nejen zachovat, 

ale také renovovat i horší "zříceniny", neţ 

byla v té době Havelkovna - ovšem za před-

pokladu,  ţe majitel má na to dostatek fi-

nančních prostředků. 

     - káf - 

 

 

 

 

Celková oprava lesních cest v k.ú. Oselce a Kotouň: 

Oprava lesní cesty v Oselcích je před dokončením. Celková délka bude 

618 m o šířce 3m. Cesta začíná na hrázi rybníka Korytný a končí 100 m za 

lesem, směrem k Topolu. Dále chceme pokračovat směrem do Oselec. V 

Kotouni byla oprava lesních cest započata a měla by být dokončena do 

konce roku. Nyní probíhá výběrové řízení na úvěr. 

Na odstranění sněhu z chodníků v Oselcích jsme zakoupili novou sněţnou 

frézu.  

V chodníku u zámecké zdi chceme přeloţit sloupy veřejného osvětlení do 

parku, aby zde bylo moţné dobře projíţdět. 

Miloslav Cikán, starosta obce Oselce 

 

foto -mc- 



 

 

 

 

Výpůjční doba: Po  8 - 13, 16 - 17.30, Út 12 - 14.30 

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz 
 

 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Sandra Brown: Tučné úterý 
 

  Barbara Cartland: Hlubiny srdce 
  Nora Roberts: Smrtící svůdnost 
  Beatrice Small: Darebáky zboţňuji 
  Vlasta Javořická: Míjející se hvězdy I. - IV. 
  Sidney Sheldon: Časovaná smrt 
  Ken McClure: Úskok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Věra Řeháčková: Kdyţ machři mají IQ tykve 
  Zuzana Francková: Soukromý ráj 
  Hergé: TINTIN - Let 714 do Sydney 
  Morris, Goscinny: Císař Smith 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  
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Václav Behenský, Řesanice 

Ing. Viktor Synek, Radošice 

 

 
 

92 let Boţena Štěpánková  Kasejovice 
89 let František Kovařík Starý Smolivec 
88 let Josef Hulač  Kasejovice 
  Jarmila Šímová Ţivotice 
  Růţena Šampalíková  Řesanice 
  Růţena Krejnická Starý Smolivec 
  Marie Nesvedová Starý Smolivec 
87 let Boţena Vokáčová Kasejovice 
  Vlasta Sloupová Starý Smolivec 
84 let Helena Štípková  Újezd 
  Milada Korejčková  Kasejovice 
  Marie Staňková Starý Smolivec 
83 let Václav Kraček Řesanice 
  Růţena Houšková  Polánka 
81 let Anna Sedláková Polánka 
80 let František Červenka Kasejovice 
  Cecílie Topinková Hradiště 
  Marie Kořánová  Nová Ves 
  František Šlajs Mladý Smolivec 
79 let František Bláha  Kladrubce 
  Růţena Kubíková Kasejovice 
  Anna Šipatková  Kladrubce 
78 let Marie Vodičková Kasejovice 
  Josef Rezek  Kasejovice 
77 let  František Veselý Kasejovice 
  Marie Muţíková Chloumek 
  Marie Krejčová Doţice 
  Eva Sedláčková Mladý Smolivec 
76 let Josef Mitaler Hradiště 
74 let  Anna Bečvářová Kasejovice 
  Boţena Bambasová Zahorčičky 
73 let  Alena Pruchová  Kotouň 
72 let Zdeňka Kaiserová Kasejovice 
  Jiřina Stupková Starý Smolivec 
71 let Vlasta Kališová  Oselce 
  Jiří Marek Oselce 
  Jaroslav Měřička  Kotouň 
  Karel Bouše Radošice 
  Karel Hrubeš Mladý Smolivec 
60 let Karla Zajdeková Doţice 
  Antonín Horelica Kasejovice 

 

"Žít je ta nejkrásnější věc na světě" 
 

Dne 26. listopadu to bude druhý rok, co mi život dal druhou 
šanci. Moc bych chtěla poděkovat těm, kteří mě nepustili  

za svatým Michaelem z Dožického kostela.  
Děkuji Vaškovi K; Františkovi T; Květě M; Lubošovi Š;  
Evě  T; Evě K. a všem těm, kteří chtěli stejně jako já,  

abych tu byla. 
    Iveta Petříková 

 

Smutný rok uplyne dne 16.11.2011,  

kdy nás navţdy opustil  
 

pan FRANTIŠEK SMÍŠEK. 
 

Stále vzpomínají manţelka a děti s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

 

Kulturně společenské centrum  
 srdečně zve na 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Vstupné 50 Kč. 

Základní škola Kasejovice  
srdečně zve na  

 

 
 

 
v pátek 16. prosince 2011  

od 9 do 16 hod. 
 

v Kulturně společenském  
centrum 
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 Září, říjen, listopad, tak se umí říjen smát… 
...společně si říkáme a těšíme se na nové záţitky. Stromy ztrácejí barevné kabátky z 

listí. Sluneční paprsky rozdaly naší zemi kousky zlata, rána jsou mokrá a bílá od 

padající mlhy. Vítr se prohání ulicí, bere nám čepice a vše, co si pořádně na společ-

ných vycházkách nedrţíme. Podzim je v naší školce barevný a veselý. 
 

Na co se těšíme: 

 divadlo „O papírovém drakovi“ 

 Podzimníček - hrátky s přírodninami 

 Advent - písničky a povídání 

 Adventní inspirace 

 Kouzelnické představení 
 

Co se nám líbilo: 

Haló, haló, draci letí - ozývalo se i letos 

na Hulačů louce, kde jsme se sešli v hoj-

ném počtu uţít si společné dračí létání. 

Počasí bylo krásné, vítr ale foukal oprav-

du jen maličko. Nikdo z nás to nevzdal a 

netrvalo dlouho a na nebi se vznášel houf 

draků fešáků.  Děti si odpoledne náleţitě 

uţily a za odměnu si odnášely odznak 

draka a sladkou  odměnu. Za účast děku-

jeme. 

 

Dýňování: hra s dýničkami 
 

Na výrobu dýňáčků, strašidýlek a 

paňáčků z dýní nosily děti celý týden 

malé, velké, šišaté a kulaté dýničky. Na 

Dýňování jsme se sešli natěšeni a s pl-

nou vervou se dali do práce. Díky ši-

kovným ručičkám rodičů a dětí vznikaly 

kouzelné hlavičky strašidýlek, kterými 

jsme si vyzdobili školku. Druhý den 

ráno přivítala děti oţivlá a rozsvícená 

strašidýlka.  Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ                

Děti z mateřské školy ve Starém Smolivci se přeci 

jen dočkaly nového hřiště a dostaly vánoční dárek tak 

trochu předčasně. V mateřské škole se nám v letošním roce poved-

lo postavit nové dětské hřiště, respektive nové hrací prvky. Lezec-

ké a hrací prvky staré asi čtyřicet let jiţ nevyhovovaly, a proto 

jsme na jaře podali ţádost do programu POV Ministerstva pro 

místní rozvoj na výstavbu nového dětského hřiště. Bohuţel jsme se 

stali náhradníky a naše naděje na nové hřiště se trochu rozplynuly. 

 Protoţe ale zřejmě zbyly nějaké korunky na ministerstvu, 

tak jsme byli koncem srpna vyrozuměni, ţe můţeme stavět. No 

rozhodně nás nemusel nikdo přemlouvat, rychle jsme si vybrali 

firmu Bonita Group Service s.r.o. a ti začali stavět. 30. října jsme 

podepisovali předávací protokol a hřiště v mateřské škole získalo 

novou podobu. Dětem jsme za 474 tis Kč pořídili hrací sestavu, 

trojhoupačku, altánek i se sezením, mašinku s vagónky a dvě hou-

padla. Dotace od MMR ČR na tuto akci bude ve výši 332 tis Kč. 

Peníze to nejsou rozhodně malé, ale za bezpečnost našich dětí to 

určitě stojí. Věřím, ţe i nové hřiště jim přinese hodně radosti a 

zábavy.    

      Eva Kubová 

 

 

Pozvánka na ADVENTNÍ INSPIRACE 
 

zveme všechny rodiče, kamarády a známé  

na inspirativní odpoledne s paní Beranovou  

z Květinky Slunečnice 
 

24.11.2011 od 16 hod. 
 

Těšíme se 

 

Obrázek namalovala Maruška Červená. 

foto -il- foto -il- 

foto -il- 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  
č.j. 006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.11. 2011. Příjem 

příspěvků do KN č. 11/2011 do 31.10.2011.                                          
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● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště. 

Bliţší informace na tel: 371595129, nebo E-mail: 

obec.hradiste@blatna.net 
● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:  

      Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1 - 170 m2, v přízemí   

      o velikosti 170 m2 je garáţ,  prostor pro byt 2+1 nebo  

      k podnikání. Sklep, ÚT - plyn + tuhá paliva, zateplená  

      fasáda. Cena 2 450 000 Kč. Dále prodám cihlovou stodo- 

      lu 418 m2, stavební parcelu 776 m2. Nutné stav. úpravy,     

      vhodná jako dílna. Cena 265 000 Kč. Tel. 607 924 811. 

Prodám byt 2+1 v Kasejovicích, plastová okna, kotel na 

plyn a pevná paliva, boiler na teplou vodu, moţnost nastě-

hování ihned. Kontakt: 603 375 850. 

Prodám rodinný dum v Kasejovicích o velikosti 5 + kk. 

Obytná plocha 300 m2, pozemek ve formě parku a zahra-

dy o velikosti 2000 m2. Zájemce můţe volat na linku 731 

405 989 a domluvit si prohlídku. 

 

ZAHÁJEN PRODEJ RYB 
 

● každý den 8.00 – 18.00 hod. 
● cena 55 Kč/kg 
 

Šampalíkovi, Polánka 17  

tel. 728 714 103, 607 902 273 

 

Zámek Lnáře srdečně zve 
 

dne: 3.12. 2011 od 18:00 
 

na tradiční 

ADVENTNÍ KONCERTADVENTNÍ KONCERT  
 

v zámecké kapli sv. Josefa 
účinkuje komorní duo 

Kateřiny a Pavla Srnkových 
 

Rezervace míst na: 
tel. 604 401 432, zameklnare@seznam.cz 

Vstupné dobrovolné.  

 

Městské muzeum v Blatné 
 

zakládá k 1. 1. 2012 
 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA, 
 

sdružení zájemců o historii, umění a přírodu Blatenska 

v jeho historickém i současném smyslu. 
 

Cílem klubu je zájmové vzdělávání formou 

přednášek, seminářů, kurzů, exkurzí, vlastivědných  

vycházek, zájezdů a vydávání klubového časopisu. 
 

Zájemci o členství v Klubu přátel Blatenska 
se mohou o podrobnostech informovat a hlásit 

u Mgr. Vladimíra Červenky 

tel.: 723 985 237, e-mail: kasej81@atlas.cz 

nebo na webu: www.heraldika-patriot.cz 

 

Systém pro zdraví - revoluční hubnutí - bez jo-jo efektu 
Poradna v Kasejovicích na náměstí 

 

Máte problémy s váhou, celulitis, akné, bolesti a otoky  
kloubů, či svalů? Trpíte na ekzémy, alergie, špatně se vám 

dýchá? Vaše imunita není co bývala a máte žaludeční  
či střevní problémy? 

Systém pro zdraví dr.Horáka vám nabízí pomoc.  
Prevence proti nemocem a boji proti rakovině. 

 

Odborný konzultant zdravé výživy - 
 Michaela Weise, tel. 723 322 207  

 

Blíží se čas vánoc a vy nevíte jak udělat radost ? 
 

Salon Bellisimma nabízí balíčky se zaměřením  
na zdravotní problémy, dárkové poukazy na služby, 

šperky, kosmetické balíčky a kazety s parfémy za  
velmi příjemné ceny, kterými potěšíte své blízké. 

 

Myslivecké sdružení Kasejovice 

zve na  

 

 
 

10. prosince 2011 ve 20 hod. sál u Adamců  
 

Hraje skupina MINIMAX - Cyril Slavíček  
 

 BOHATÁ TOMBOLA! 
 

Vstupné 100 Kč 

 

 Svatební obřady  

na zámku Lnáře 
 

         Zámek Lnáře a jeho freskové sály, park nebo kaple sv. Josefa 

jsou velmi oblíbeným a vyhledávaným místem uskutečnění svateb-

ních obřadů.  Příkladem tohoto je i letošní rok, který byl  mnoţstvím 

rezervovaných svatebních termínů nejen  rekordní, ale i zajímavý. 

Především ve velkém nárůstu církevních svateb v zámecké kapli, 

mimořádným termínem 11.11.2011 nebo jedné  ,,televizní svatby ,, 

     pro pořad  TV Barrandov: Splněné sny. 

     Na r. 2012  jsou OÚ Lnáře určeny jako obřadní dny tyto termíny:     

30.3. /28.4. /19.5. /9.6. /29.6. /30.6. /14.7. /28.7. /11.8. /25.8. /

8.9. /6.10.  a magické datum:  12.12.2012 
Termíny církevních svatebních obřadů lze domluvit individuálně. 

Tradičně je moţné vyuţít i předsvatebních prohlídek  zámku. 
 

      Další informace o svatebních obřadech na:  

     www.lnare.cz/zamek                     tel. 604 401 432                                                                                                

mailto:obec.hradiste@blatna.net

